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• 2003 жылы Шымкенттегі әскери 
әуежайда «Амур» жаңа радиолокациялық 
құрылғысының таныстырылымы өтті. 
Оның іске қосылуымен «Казаэрон ави
гация» РММ ОҚО әуесін бақылау мүм
кіндігіне ие болды. Оған дейін облыстың 
әуе кеңістігін Ташкент әуежайы бақылап 
отыратын. Құрылғы 230 км радиуста 
12000 метр биіктікке дейінгі кеңістікті 
бақылауға мүмкіндік береді.

• 2005 жылы Беларусь Респуб лика
сының астанасы Минск қаласында 
Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы 
қазақстандық жауынгерлерге ескерткіш 
ашылды. Ісшара М.Әуезов атындағы 
орта мектептің ауласында өтті. Соғыс 
жылдары Кеңес Одағының Батыры атан
ған 500 қазақстандықтың 70і Беларусьті 
фашистік басқыншылардан азат ету 
бары сында атақ алған, сондайақ осы 
елде 14 000 қазақстандық жауынгер қаза 
тапқан.

• 2007 жылы Түрікменбашы қала сын
да өткен үшжақты саммитте Қазақстан, 
Ресей және Түрікменстан Президенттері 
– Нұрсұлтан Назарбаев, Владимир Путин 
және Гурбангулы Бердымұхамедов 
Каспий газ құбырын салу туралы бір
лес кен декларацияны қабылдады. Газ 
құбыры Каспий жағалауын бойлай, 
Қазақстан мен Ресей, Түрік мен стан 
аумағы арқылы өтетін болып межеленді.

• 2017 жылы Маңғыстау облысында 
алғаш рет АйрақтыШоманай аңғарында 
геоглифтер галереясы пайда болды. 
Оларды маңғыстаулық археолог Андрей 
Астафьев құрастырды. Олардың өлшем
дері әртүрлі, ең үлкені 350 метрге 270 
метр келеді. 

• 1992 жылы Қазақстан Республикасы 
мен Финляндия Республикасы арасын
дағы дипломатиялық қарымқатынасты 
бекіту туралы келісім жасалды.

• 2002 жылы Қазақстан Ядролық жет
кізушілер тобының (ЯЖТ) 40шы мүшесі 
болып қабылданды. Қазақстанның ЯЖТ
ға қатысуының мақсаты – лаңкестікке 
қарсы шараларды күшейту, жаппай 
қырыпжою қаруларының таратылуына 
қарсы әрекет ету, ядролық материалдарды 
және қос мақсаттағы өнімдердің пай
да ланылуы мен тасымалдануына бақы
лауды күшейту.

• 2010 жылы Қазақстанда экспорт 
және инвестициялар бойынша «KAZ
NEX INVEST» ұлттық агенттігі құрылды. 
Жаңа құрылған органның негізгі мақсаты 
– экспортты дамыту және жылжытумен 
қатар, Қазақстан экономикасына тікелей 
инвестиция тарту. 

• 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет 
«Ұлттық ғылыми медициналық орталық» 
АҚда науқасқа жүректің жасанды 
қарын шасын имплантациялау жүргізілді. 

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
Т.Жүргенов атындағы 
шығармашылық 
үйінде болды. Алдымен 
серіктестікке қарасты 
баспахана жұмысымен 
танысып, жақында 
ашылған кітап өндірісіне 
куә болды. Одан соң 
журналистер музейіндегі 
сырбойылық қаламгерлер 
туралы дерекке қанықты.

Баспахананы медиахолдинг
тің басты жетістігі деуге болады. 
Бұрын әрқайсысы өзінше бөлек 
шығатын жергілікті газеттер 
2013 жылдан бері осында жа
рыққа шығып келеді. «CityLine» 
баспа машинасы сағатына 35 
мың дана газетті басып шыға
руға қауқарлы. Серіктестіктің 
ғана емес, Жезқазған, Атырау, 
Сәтбаев қалалық басылымдары 
да осы жерден оқырман қолына 
тиеді. Оның ішінде «Егемен Қа
зақстанның» қызылордалықтар
дың қолына тиетін бөлігі де бар. 

«Сыр медиа» академиясы» 
залындағы шығармашылық 
ұжыммен кездесуде серіктес
тіктің бас директоры Аманжол 
Оңғарбаев бірқатар басылымды 
бір шаңырақ астына біріктірген 
медиахолдингтің он жылдан 
астам уақыт бедеріндегі белесі
не шолу жасады. 

– Әуелгіде қарамағымызда 
облыстық «Сыр бойы», «Кы
зылординские вести» газет
тері ғана болды. Кейін шығар
машылық құрам «Кызылорда 
ньюс», «Ақмешіт жас тары» ба
сылымдарымен толықты. 2013 
жылдың басында жаңа ғи
маратқа көштік. Сол жылдан 
бастап қатарымыз ға қалалық, 
аудандық ресми басылымдар қо
сылды. Содан бері редакциялар
дың қаржылық, ма териалдық
техникалық әлеуеті күшейді. 
Бүгінде «Сыр медиа» – газет
терді жаздыру, басу, тарату қыз
метін қатар жүргізіп отырған ре
спубликадағы бірденбір іргелі 
ұжым. Бұл – мемлекеттікақпа
раттық саясаттың тиімділі
гін арттыру бағытында қолға 
алынған бас таманың жемісі, – 
деді  Аманжол  Сақып ұлы.

«Сыр медиа» ЖШС құрыл
ған 2010 жылы штат бірлігі 

90ға да жетпейтін. Қазір серік
тестік құрылымында қызмет 
жасайтындар саны 580ге жетіп 
жығылады. Оған қарасты об
лыстық, қалалық, аудандық га
зеттер мен «Kyzylordanews.kz» 
ақпарат агенттігі Елбасы мен 
Мемлекет басшысы бастамашы
сы саналатын бағдарламаларды, 

мемлекеттік тапсырыс аясында 
елдің әлеуметтікэкономикалық 
дамуына қатысты барлық сала
дағы ісшараларды бұқара сана
сына сіңіруге үздіксіз үлес қо
сып жүр. Одан бөлек, оқырман 
басылым сайттары арқылы дер 
кезінде анық әрі сапалы ақпа
ратпен таныса алады. 

– Газеттер А2 форматын
да түрлітүсті бояумен шыға
ды. Еліміздің көптеген аудан
дық газетімен салыстырғанда 
бұл – біздің үлкен жетістігіміз. 
Бұған дейін аудан әкімдігінің 
қаулықарарын, жиналыс ше
шімдерін басудан әрі аспайтын 
аудандық басылымдардың көр
кемдік деңгейі, мазмұны мен са
пасы артты. Өйткені қазіргі күні 
өзекті тақырыптарды қозғап, 
оқырман ойынан шығу – басты 
міндет. Бас редакторлардың, 
тілшілердің, дизайнерлердің 
білімін жетілдіру, респуб лика
дағы алдыңғы қатарлы медиа
орталықтарда тәжірибе алмасу, 
оларды кәсіби тұрғыда шыңдау 
мақсатында Астана, Алматы 
қалаларына, Ресей астанасы – 
Мәскеуге іссапар ұйымдасты
рылды, – деді серіктестік бас
шысы. 

Таралым жөнінен де серік
тестік басылымдары – алдыңғы 
орында. Облыстық «Сыр бойы» 
– 30 мыңға, «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт жастары» – 
10 мыңға жуық, қалалық және 
аудандық газеттер шамамен 
37 мың аралығында жарыққа 
шығып келеді. 

Іргелі ұжымның 
ілгері қадамы

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Сонау XV ғасырдың 
орта шені, Керей мен 
Жәнібек хандардың 
тұсында 200 мың адам 
болған Қазақ хандығы-
ның саны Қасым хан 
тұсында 1 млн адамға 
жеткен. Ал, 1830 жылы, 
яғни 300 жылдай уақыт 
өткенде бар болға-
ны 1,5 есеге ғана өсті. 
Халықтың баяу өсуінің 
негізгі себебі жұт жыл-
дарындағы орасан көп 

адам шығыны болатын. Одан бөлек, жоңғарлармен 
шайқаста миллиондаған адам шейіт болған. Осы 
шығынды қалыпқа келтіру үшін, яғни, халықтың 
табиғи өсіп-жетілуіне 75 жылдай уақыт өткен. 
 Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан халқының 
өсімі жайлы деректерге шолу жасаған едік.

ДЕМОГРАФИЯ: 
ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ХХ ғасырдағы 
жағдай

Әлеуметтіксаяси, эко
номикалық үрдістер рес 
публика халқының құ
рамында, оның табиғи 
қоз ғалысы, көшіқон про
цес тері, әлеу меттік құры
лы мы және басқа да көр
сеткіштерінің өзгерістері 
демографиялық дағдарыс 
сипатында көрінді. Мыса
лы, 1937 жылы республи
ка халқы 1926 жылғы са
нақпен салыстырғанда 1,3 
есе, соның ішінде, қазақтар 
1,7 есе, украиндар 1,6, өз
бектер 1,9, қырғыздар 2,1, 
басқа да ұлт өкілдері 1,6 
есе кемісе, елге сырттан 
қоныс аудару саясатының 
пәрменді жүргізілуіне бай
ланысты орыстар 1,5 есе, 
немістер 1,6, татарлар 1,1 
есе көбейген. КСРОдағы 
халық санының жоспар
ланған деңгейден 11 мил
лионға кемігенін көрсет
кен 1937 жылғы санақ 
кеңес өкіметінің 19171933 
жылдары жүргізген сая
сатының демографиялық 
дағдарыстарға әкелгенінен 
хабардар етеді.

Сондай демографиялық 
дағдарыс 19391959 жыл
дар аралығында да орын 
алған. Сол жылдар ара
лығында кеңес өкіметінің 
сыналап жүргізген көші
қон саясатының нәти

жесінде, қазақтардың өз 
жеріндегі үлесі де мүшкіл 
жағдайды бастан кешкен.  

Осы орайда айта ке
тетін жайт, 1950жыл
дардан бастап, халықтың 
19311933 жылдардағы 
ашаршылық пен 1941
1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысы салдарынан 
төмендеп кеткен саны мен 
табиғи өсімін көтеру мақ
сатында кеңес өкіметі та
рапынан бірқатар әлеумет
тік жағдайлар жасалған. 
Атап айтқанда, он жылдық 
білім енгізілді, жалақы 
мөлшері өсті, ауруханалар, 
тұрғын үйлер салу қолға 
алынды, жүкті әйелдерге 
жағдай жасалып, балалы 
әйелдерге берілетін жәр
демақы енгізілді, тегін 
дәрігерлік көмек халықтың 
барлық әлеуметтік тобы
на қызмет етті. Міне, осы 
жағдайлар 19601962 жыл
дары Қазақстандағы «де
мографиялық жарылысқа» 
мүмкіндік туғызып, халық 
бірден 2225% аралығында 
өскен. 

Осы деректі негізге 
ала отырып, елдегі демо
графғалымдар бүгінгі 
таңда жоғарыда айтылған
дай жанжақты әлеуметтік 
қолдау шаралары жүзеге 
асырылмаса халық саны
ның кему қаупі туындаға
нын жасырмайды. 
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Карантин талабы 
жеңілдей ме?
Коронавируспен күрес бас

талғалы «жасыл», «сары», «қы
зыл аймақ» ұғымы көпшілікке 
жақсы таныс. Өт кен айда эпи
дахуал күрделеніп, облыс «қы
зыл аймақ» қатарына кірсе, 6 
мамыр күні «сарыға» ауысты. 
Бірнеше күннен кейін ахуал
дың мұнан да жақсара түскені 
белгілі болды.

 Жайбарақат жүруге бол
маса да, «жасыл аймақ» сана
ты жағдайдың тұрақты екенін 
білдіреді. Бұл орайда «Күшей
тілген карантин талаптары 
енді жеңілдетіле ме?» деген 
сұрақтың болуы орынды. ҚР 
Бас мемлекеттік санитария
лық дәрігерінің қолданыстағы 
қаулысына сәйкес «сары ай
мақтан» «жасыл аймаққа» 
ауысқан жағдайда карантин 
шараларын жеңілдету 7 күннен 
кейін жүргізіледі. Сондықтан, 
әлеуметтікэкономикалық 
нысандардың жұмыс кестесі 
облыстың бас мемлекеттік са
нитариялық дәрігерінің №8, 9 

және 13 қаулыларына сәйкес 
жүзеге асырылады.

Өткен айда облыста 
«Ashyq» жобасы іске қосылды. 
Пандемия басталғалы жұмы
сы тоқтап, содан кейін мүлде 
іске қосылмаған кәсіпкерлік 
нысандары жобаға қосылу 
арқылы қайта жанданды. Бұл 
ретте келушінің кәсіпкер
лік орталығына кірукірмеуі  
«Ashyq» мобильді қосымшасы 
арқылы анықталған ковидста
тусына байланысты. ПТР тест 
нәтижесінде вирус жұқтырға
ны расталған және науқаспен 

байланыста болған адамдар, 
өкінішке қарай, ғимаратқа кіре 
алмайды. Мұндағы мақсат – 
коронавирустың таралуына 
жол бермеу. Айта кету керек, 
«Ashyq» жобасына қатысатын 
кәсіпкерлік нысандары Бас 
мемлекеттік санитариялық 
дәрігердің қолданыстағы №18 
қаулысында көрсетілген өл
шемшарттар бойынша қызмет 
көрсетуді жалғастыра береді.

Эпидахуалдың 
жақсаруына не 
әсер етті?
Мамандар бірінші ке

зекте, вакциналау жұмысы 
нәтиже көрсете бастағанын 
хабарлады. Еліміз бойынша 
1 ақпаннан бері ерікті түрде 
коронавирусқа қарсы вакци
налау жұмысы жүргізілуде.  

Алдымен медицина маманда
рына, мұнан кейін мұғалімдер
ге және жұқтыру қау пі неғұр
лым жоғары болып саналатын 
жұмыс орындарының қыз
меткерлеріне салынды. Арада 
үш айдан астам уақыт өтті. 
Вакцина салдырған педагог
тар екпеден кейін коронавирус 
жұқтырмаған. Демек, вакцина 
дерттің таралуына бөгет қоя 
бастады.

Екінші себеп, қауіпсіздік 
талаптарының күшейтілуі, 
адам дардың денсаулығына жа
уапкершілікпен қарауы. Байқа
саңыз, сәуір айында коронави
руспен науқастанғандар күрт 
көбейді.  Оның себебі де жоқ 
емес. Мейрамы мол наурызда 
ел арқажарқа той тойлап, емен
жарқын дидарласып, қонаққа 
бару жиілейтіні белгілі. Бірақ 
ережені елемеудің салдары ұза
май байқалып, індет ілмегіне 
талайлар ілініп, COVID19 көп 
адамның өміріне қауіп төндірді. 

Ал вакцина мен сақтық ша
раларының қайта күшейтілуі 
«жасыл аймаққа» өтуімізге 
жол ашты. Бірақ бұл ережені 
енді ескермесе де болады деу
ге негіз емес. Өңірдегі эпида
хуалға байланысты көрсеткіш 
құбылып отыратынын, кез 
келген уақытта ауысу қауіп 
бар екенін ұмытпаған абзал. 
Сондықтан еркінсуге әлі ерте, 
қауіпсіздік талабына бейқам 
қарамау қажет.

«Жасыл» жауапкершілікті 
жеңілдетпейді

Кейінгі күндері өңір короновирус инфекциясының 
эпидемиологиялық ахуалын бағалау матрицасы бо-
йынша «сары аймақтан» «жасылға» ауысты.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Қазақстандық және ресейлік ұйымдастыру
шылар форумға дайындықты бастап кетті: 2021 
жылдың 30 сәуірінде Мәскеуде «Дом народов Рос
сии» алаңында «Дос тық стратегиясы: Ресей мен 
Қазақстанның азаматтық қоғам инс титуттарының 
өзара қарымқатынасының келешегі» атты бейне
конференция форматында сараптау талқысы өтті.

Сараптау талқысын ашқан «СеверЮг» сая
саттану орталығының директоры Анжелика 
Трапезникова 2021 жылдың сәуірінде Ресейдің 
бірқатар қалаларында Ресей мен Қазақстанның 
коммерциялық емес сектор өкілдері екі елдің 
азаматтық қоғамының өзара қарымқатынасына 
арналған бірқатар ісшаралар өткізгенін айтып 
берді.

– Ісшаралар арасынан волонтерлік, этномә
дени ағарту, жастар арасында ксенофобияның 
алдын алу саласындағы үздік жобалар таңдалып 
алынды. Бұл ісшаралардың барлығы да биыл 
қыркүйек айында НұрСұлтан қаласында өтетін 
РесейҚазақстан азаматтық бастамалар форумы 
алаңында көрсетілетін болады. Сараптау отыры
сы – аталған циклдарды түйіндеу шарасы. Ісша
раларға Мәскеу, Саратов, Самара, Ижевск, Омбы, 
Орынбор, Екатеринбург, Новосібір, Астрахан, 
Томск, Кемерово, НұрСұлтан, Алматы, Пет
ропавл, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодар, 
Қостанай, Қарағанды, Өскемен, Шымкент, Таш
кент қалаларының қоғамдық ұйымдарының өкіл
дері қатысты, – деді А.Трапезникова.

Нұр-Сұлтан мен Мәскеу қалаларын-
да Азаматтық бастамалар форумына 
ауқымды дайындық басталды. Форум 
2021 жылдың қыркүйегінде Нұр-Сұлтан 
қаласында басталып, екі елдің азамат-
тық қоғамы арасындағы байланысты 
бекіту және дамыту саласында жұмыс 
істейтін Қазақстан мен Ресейдің қоғам 
белсенділерін өз алаңында жинайды.

2-бет 

Көңіл айту 
жеделхатын жолдады

Қазақстанның Тұңғыш ПрезидентіЕлбасы Нұр сұлтан 
Назарбаев Татарстан астанасындағы мектепке қарулы 
шабуыл жасалып, адамдардың қаза табуына байланысты 
Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинге 
көңіл айту жеделхатын жолдады.

«Қазан қаласының №175 мектебінде болған трагедия 
салдарынан балалар мен ересек адамдардың опат болға
ны туралы қайғылы хабарды күйзеліспен қабылдадым. 
Қаза тапқандардың туыстары мен жақындарының қайғы
сына ортақтасып, көңіл айтамын. Зардап шеккендердің 
тезірек сауығып, отбасыларына оралуына тілектеспін», – 
делінген жеделхатта.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Қазан қа
ласындағы гимназияда ресейлік оқушылардың қаза та
буына байланысты Ресей Федерациясының Президенті 
Владимир Путинге көңіл айтты.

– Осынау қиынқыстау сәтте балалары қайтыс болған 
отбасылардың ауыр қайғысына ортақтасып, көңіл айта
мын, – делінген жеделхатта.

***

Форумға дайындық 
басталды
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Аудандық газет редакцияла-
рының материалдық-техникалық 
жағдайының жақсаруы жақсылық 
жаршысына айналған құрылым 
жұмысына оң ықпал етті. «Сыр 
медиа» 2016 жылдың екінші жар-
тыжылдығынан бастап өз басы-
лымдарын жаздыру, тарату қыз-
метін қолға алды. Барлық елді 
мекенге бекітілген өкілдер газет-
терді кешіктірмей шалғай ауыл 
тұрғындарына жеткізіп береді. Ал 
2018 жылы жергілікті журналис-
тердің білімін арттыру, оларды 
салалық журналистикаға бағыттау 
және өзекті тақырыптарды талқы-
лау мақсатында «Сыр медиа» ака-
демиясы құрылды. Осы аралықта 
әріптестеріміз халықаралық, рес-
публикалық деңгейде танымал, 
қазақ журналистикасының дамуы-
на еңбек сіңірген қаламгер-қай-
раткерлерден, журналистер мен 
публицис терден, медиамаркето-
логтар мен медиаменеджерлерден, 
кәсіби блогерлер мен баспасөз 
дизайнерлерінен дәріс алды. Сол 
жылы арнайы радиостудия ашыл-
ды. Онда әзірленген аудиоподкас-
ттар аудитория аясын кеңейтуге 
мүмкіндік беріп отыр. 

Жиын барысында серіктестік-
тің бас директоры тәуелсіздіктің 
30 жылдығына арналған бірнеше 
жобаны назарға ұсынды. Соның 
бірі – «Сыр журналистикасының 
тарихы» атты бестомдық. 

– Кітапта тың деректер 

қамтылған. Біз бұған дейін «Сыр 
бойы» газетінің алғашқы редакто-
ры Жиенғали Тілепбергенов деп 
келсек, кітапты жазу барысында 
оған дейін бір емес, үш жауапты 
редактор болғанын анықтадық. 
Сондықтан бұл жалпы қазақ жур-
налистикасындағы құнды еңбек 
болар еді. Біз, «Сыр медиа» ұжы-
мы, мерзімді басылымдар шыға-
румен ғана айналыспай, үлкен 
шығармашылық ұйым ретінде қа-
лыптасқанын көргіміз келеді. Осы 
орайда бірқатар таңдаулы жобамыз 
бар. Мұның барлығы қаржылық 
қолдау мәселесіне келіп тіреледі, – 
деді А.Оңғарбаев.

Оның ішінде «Тәуелсіздік қар-
лығаштары» сериясымен таңдаулы 
30 кітап, ардагер фототілші Болат 
Омарәлиевтің фотоальбомын, «Ең-
бек адамы» энциоклопедиясын, 
«Qyzylorda» ақпараттық-имидждік 
журналын шығару, тәуелсіздік 
жылдарындағы өңір жетістіктерін 
насихаттайтын «Тәуелсіздік – 
тұғырым» байқауын ұйымдастыру 
ойда бар. 

Облыс әкімі аймақтың әлеу-
меттік-экономикалық даму көр-
сеткіштеріне, пандемияға қарсы 
шаралар мен өзге де өзекті мәселе-
лерге тоқталды. 

– Былтыр ел экономикасына 
оңай тиген жоқ. Пандемия біраз 
саланы тұралатты. Әсіресе, шағын 
және орта бизнес субъектілері 
қатты зардап шекті. Дер кезіндегі 
мемлекеттік қолдау шараларының 
арқасында тығырықтан шығып, 
құлдыраудың алдын алу мүм-
кін болды. Жұмыссыздық деңге-
йін шарықтатпаудың бірден-бір 
жолы ретінде «Ауыл – ел бесігі», 
«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы» бағдарламаларын айтар едім. 
Құрылған жұмыс орындарының 
басым бөлігі уақытша сипатта 
болғанымен, дәл сол кезеңде ол 
нақты табыс көзі еді. Бағдарлама-

лар аясында құны 44 млрд теңгеден 
жоғары 300-ден астам жоба жүзеге 
асырылды, – деді облыс басшысы. 

Жиында «COVID-19» инфек-
циясы бойынша эпидемиоло гия-
лық ахуал назардан тыс қалған 
жоқ. Бүгінде әлемде коронавирус 
жұқтырғандар саны 150 миллион-
нан асты. Соңғы бір аптаның 
өзінде қауіпті індет кесірінен 93 
мыңдай адам көз жұмды. Оған той-
тарыс беру амалы ретінде еліміз-
де 1 ақпанда вакциналау науқаны 
басталғаны белгілі. Қазіргі күні 
екпе салдырған қызылордалықтар 

саны 70 мыңнан асып отыр. Қа-
лыпты өмір ырғағына оралу үшін 
оны кемінде 400 мыңға жеткізу 
керек. Осы орайда облыс әкімі 
екпенің тиімді тұсы, денсаулыққа 
пайдасы, егу пункттері туралы 
халыққа егжей-тегжей түсіндіруді 
жалғастыру керектігін жеткізді. 

Одан бөлек, ақпарат құралда-
рымен бірлесе атқарылатын тағы 
бірнеше шараны атап өтті. Бірін-
шіден, түрлі саладағы жетістік-
тер, тұлғалар, еңбеккерлер, ауыл-
дардың, ауыл шаруашылығы мен 
кәсіпкерліктің даму қарқыны ту-
расындағы Елбасы ролін халыққа 

кеңінен ашып жеткізу маңызды. 
Екіншіден, әр он жылда бір ке-
летін, ал биыл онлайн режимде өт-
кізілетін ұлттық халық санағында 
әрбір азаматтың жауапкершілігін 
жіті түсіндіру керек. Дәстүрлі нау-
қан азаматтардың әл-ауқаты мен 
қуатты экономика бойынша негізгі 
басымдықтарды анықтауға көмек-
теседі. 

– Сыр өңірі – қазақылығымен 
ерекшеленетін мәдени-рухани 
орда. Ел тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы аймақтың беткеұстар тарихи 
тұлғалары Жалаңтөс баһадүрдің 

– 445, Кете Жүсіп Ешниязұлының 
– 150, Ыбырай Жақаевтың – 130, 
Роза Бағланованың 100 жылдық 
мерейтоларымен тұспа-тұс келіп 
отыр. Президент айтқандай, мұн-
дай шаралар құр даңғазалықпен, 
ысырапшылдықпен өтпеуі тиіс. 
Керісінше, оны танымдық-ұлағат-
ты дүниелер аясында жүзеге асы-
руымыз қажет, – деді облыс әкімі. 

Аймақ басшысы осы ретте тіл-
шілер қауымын аталған мерейтой-
ларды лайықты деңгейде бірлесе 
атап өтуге атсалысуға және оған 
барынша ақпараттық қолдау көр-
сетуге шақырды.

2021 жылы елімізде 
тұрғындар саны 
19 млн-ға жетеді
 
ҚР ҰЭМ Статистика коми-

тетінің төрағасы Н.Айдапкелов тің 
Baq Kz сайтына берген сұхбатын-
да 2021 жылы елімізде тұрғындар 
саны 19 млн-ға жететіні айтылған. 
Комитет төрағасының айтуын-
ша, бүгінгі таңда Қазақстандағы 
халық санын онлайн есептеуіш 
арқылы бақылауға болады. Қа-
зақстандық есептеуіштің артық-
шылығы – негізгі деректер ай 
сайын жаңартылады екен.

Осы орайда еліміздің демо-
граф-ғалымдарының зерттеуіне 
назар салсақ, бес жыл бұрын, 
яғни, 2016 жылы 400 мың бала 
өмірге келген. Иә, бұл – Тәуелсіз-
діктің осы кезеңге дейінгі тари-
хында ең көп көрсеткіш. Десек 
те, бала туу жөнінен рекордтық 
көрсеткіш 1987 жылы болған. Бұл 
жылы Қазақстанда 417 мың бала 
дү ниеге келген екен.

Айта кетейік, осыдан он жыл 
бұрын, 2011 жылдың 1 қаңтары-
на Қазақстан халқының саны – 
16 441 959 адамды құраса, 2021 
жылы 1 ақпанға еліміздегі халық 
саны –18 897,9 мың адам болып 
отыр. 

Демография:  
ғылыми негізделген 
тұжырымдар

Қазақстан демографиясы-
ның тарихнамасы өз бастауын 
Қазан төңкерісіне дейінгі кезең-
нен алады. Осы кезеңде орыс 
зерттеушілері көптеген құнды 
деректерді ғылыми айналымға 
тартқанымен, зерттеу барысында 
ұлыдержавалық мүддені бірінші 
кезекке қойып, соған сай қыз-
мет етуге тырысқаны белгілі. 
Бұған байланысты, яғни, патша 
үкіметінің Қазақстандағы отар-
шылдық саясаты қазақ халқын 
күйзеліске ұшыратып, өз елінде 
қазақтардың үлесін азайтып келе 
жатқандығы XX ғасырдың басын-
да Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынов 
М.Тынышпаев, М.Дулатов секіл-
ді Алаш қозғалысы қайраткер-
лерінің еңбектерінде өткір сынға 
алынған.

Әйтсе де, тек 1980-жылдары  
басталған  жариялылық пен демо-
кратияландыру кезінде Қазақстан 
халқының демографиялық да-
муына деген көзқарас түбегейлі  
өзгерді.  Сол жылдардан  бері  
республика көлемінде, ТМД ел-
дері бойынша да тарихи-ғылыми 
көпшілік басылымдарда тарих-
намалық талдау жасауға лайық 
демографиялық бағыттағы зерт-
теулер жарияланды. Қазақстан-
дық ғалымдардың зерттеулерінде 
халықтар тағдырындағы саяси 
факторлардың әсерлері талдана 
бастады.  

М.Қозыбаевтың,  М.Тәтімов-
тың,  Қ.Алдажұмановтың, 
Ж.Әбіл ғожиннің еңбектерінде 
та за фактілерге негізделген Қа-
зақ  стандағы 1920-1940 жылдары 
тота литарлы жүйенің жүргізген 
экономикадан тыс,  күштеу саяса-
тының дағдарыстарға толы әлеу-
меттік-демографиялық нәтиже-
лері жарияланды. 

Бұдан бөлек, 1990-жылдары 
М.Қойгелдиевтің, Т.Омарбеков-
тің және т.б. ғалымдардың ең-
бектеріңде асыра сілтеу жыл-
дарындағы қазақ халқының 
де мографиялық келбетін айқын-
дайтын, халық санының азаюы 
мен апатқа ұшырауы салдарла рын 
ашқан тұжырымдары жариялан-
ды. Онда Қазақстаннан тыс қары 
кеткен қазақтардың саны мен әле-
уметтік құрамы жө нінде құнды 
мәліметтер берілген. Ал академик 
М.Қозыбаев еңбектерінде нарық-
тық қайта-құрулар қарсаңындағы 
тә уел сіз Қа зақстандағы тарихи-
де мо гра фия лық ой-пікірлердің 
жағдайы ашылады, жан-жақты, 
объективті зерттеу мен концеп-

туальды қайта түсініктеуді қажет 
ететін халықтану мәселесінің 
өзекті салалары сараланды. 

Тәуелсіздік 
жылдарындағы 
облыс 
халқының өсімі

Статистика департаментінің 
әлеуметтік және демографиялық 
статистика басқармасының бас-
шысы Күләйхан Снасапованың 
берген мәліметі бойынша 1991 
жылы облыс халқының саны 
592,4 мың адамды құраған.  Бұл 
көрсеткіш биыл, яғни, 2021 жыл-
дың басына 814,6 мың адам бо-
лып отыр. 

– Әрине, алдағы өтетін мем-
лекеттік санақтан соң халық са-
нының нақты көрсеткіші анықта-
лады. Ал бала туу көрсеткіші 
бойынша 1991 жылы 18,3 мың 
бала өмірге келсе, одан кейін-
гі жылдары көрсеткіш біршама 
төмендеп, 2015 жылға қарай бала 
туу көрсеткіші қайтадан көбей-
ген. Ал өткен жылы дүниеге кел-
ген сәбилер саны 21,8 мың балаға 
жетіп отыр. Сол сияқты, 1991 
жылы адам өлімі 4,5 мың  болса, 
1993-1995 жылдар аралығында 
қайтыс болғандар саны  көбей-
ген, 2015 жылдардан бері қарай 
біршама азайып,  2019 жылы 4,5 
мың адамды құраған, яғни 1991 
жылғы көрсеткішпен бірдей.  Бұ-
дан шығатын қорытынды: жыл 
сайын адам өлімі азайып, орташа 
өмір сүру жасы ұлғайып келеді 
деген сөз,– дейді К.Снасапова. 

Әйтсе де, 2020 жылы қайтыс 
болғандар саны бірден 6 мың 
адамға жетті. Бұл ретте көрсет-
кіштің күрт артып отырғаны – 
әлемді әбігерге салған індеттің 
әсері екені белгілі. 

Айта кетейік, 2021 жылдың 
басындағы деректерге қарағанда 
аймақ тұрғындарының орташа 
жасы 29-ды құрап отыр. Бұл да 
біз үшін қуанышты жағдай, яғни, 
жас тұрғындар саны артып келеді.

Байқап қарасақ, Тәуелсіздік 
жылдарында аймақ тұрғындары-
ның саны тура 222,2 мың адам ға 
көбейген екен. Жоғарыда дерек-
терде айтып өткеніміздей, жыл 
сайын орта есеппен 21 мың бала 
өмірге келетін болса, облыс хал-
қының саны 2030 жылға қарай 1 
млн-нан асып түсетініне үміт бар.

Халық санағы 
қашан өтеді?

Халық санағы – бірнеше 
жылға жоспарланатын, кең мас-
штабтағы саяси іс-шара. Бұл 
шара аясында республика халқы 
жөнінде салыстырмалы толық әрі 
объективті ақпараттар алынып, 
белгілі бір кезең аралығындағы 
елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына жоспар жасалады. 

Өздеріңізге белгілі, Ұлттық 
халық санағы 2020 жылы өт-
кізілуі тиіс болатын. Бірақ әлемде 
орын алған COVID-19 пандемия-
сына байланысты Қазақстан Рес-
публикасының барлық аумағын-
да төтенше жағдай жарияланып, 
карантиндік шаралар енгізілді. 
Сол себептен Халық санағы 2021 
жылдың қыркүйек-қазан айла-
рында өткізіледі деп жоспарла-
нуда.  

Санақ екі кезеңнен тұрады: I 
кезең 1-30 маусым аралығында 
тұрғын жайларды нақтылау бо-
йынша өткізіледі. Аралау нәтиже-
сі бойынша  санақ учаскелеріне 
бөлінеді. Ал II кезең 1 қыркүйек 
– 30 қазан аралығында тұрғын-
дарды жаппай халық санағынан 
өткізу жұмыстары жүргізіледі. 
Бір ерекшелігі биылғы халық са-
нағы электронды форматта өтеді. 

Ұлттық халық санағын өткі-
зу жөніндегі ҚР Үкіметінің 2019 
жылғы 19 маусымдағы №419 қау-
лысымен, Қызылорда өңірінде 
ұлттық санақ өткізуге жәрдемде-
су жөніндегі өңірлік комиссиясы 
құрылып, іс-шаралар жоспары 
бекітілді. 

ІРГЕЛІ ҰЖЫМНЫҢ 
ІЛГЕРІ ҚАДАМЫ

ДЕМОГРАФИЯ: 
дерек пен дәйек

1-бет

1-бет

Ресей Федерациясы Қоғамдық палата-
сының Қазақстандағы негізгі серіктесі, Қа-
зақстан Республикасының Азаматтық Альян-
сының директоры Бану Нұрғазиева ресейлік 
әріптестерімен жүргізілген жұмыстар жөнін-
дегі әсерімен бөлісті:

– Биылғы сәуір айы Азаматтық Альянс-
тың ресейлік әріптестерімен серіктестік 
байланыстарын үйлестіру бағытындағы 
жұ мыстардың қызу жүрген кезі болды. Біз 
Ре сейдің орталық және Сібір мен Орал 
аймақтарындағы қоғамдық ұйымдармен 
бірлескен шаралар өткіздік. Карантин ен-
гізілгеннен бері алғаш рет «Орал-Евразия» 
сарапшылар клубы Қостанай қаласында өт-
кізген «Целина-2020» конвенті аясындағы 
қазақстандық-ресейлік оффлайн шара үлкен 
әсер қалдырды. Азаматтық Альянс ресейлік 
әріптестерімен гуманитарлық бағыттағы жо-
баларды шекара аумағындағы аймақтар да, 
жалпы республикалық деңгейде де тереңдете 
дамытуға мүдделі, – деп атап өтті Б.Нұрға-
зина. 

Ұлттар ісі жөніндегі федералдық агент-
тік жетекшісінің кеңесшісі Михаил Мишин 
Агенттік пен Қазақстан халқы ассамблеясы 
қарым-қатынасын үйлестіретін меморандум 
туралы еске салып өтіп, Қазақстанның мем-
лекеттік және қоғамдық құрылымдарымен 
ұлтаралық келісімді нығайту саласында 
тәжірибе алмасуға дайын екенін мәлімдеді.

«Орал-Евразия» сарапшылар клубының 
атқарушы директоры Константин Погорель-
ский жыл бойы атқарған тәжірибесін бөлісіп, 
оның қорытындысымен ресейлік-қазақстан-
дық «Целина-2020» конвентін Президенттік 
гранттар қоры қолдағанын жеткізді.

– Екі жыл бұрын Қазақстан-Ресей шекара 
аймағындағы қоғамдық ұйымдар арасында 
байланыс орнату бойынша жұмыс бастадық. 
Мұндағы басты міндеттердің бірі ең алдымен 
Ресейдің шекаралас ұйымдарын біріктіру 
болды. Біз бұл тапсырманы Ресей бөлігін-
де Астраханнан Новосибирскке дейінгі ұй-
ымдар қатысқан, яғни Қазақстанмен ортақ 
шекара сызығы түгел қамтылған конвент 
барысында орындадық. Содан кейін, осы 
ұйымдардың нақты жобаларымен бұрынғы 
серіктестерімізге, Қостанайдағы Динара 
Өтебаева жетекшілік ететін «ГрИн» Азамат-
тық Альянсына бардық. Бұл ретте Азаматтық 
Альянстың президенті Бану Ғаниқызына 
алғысым шексіз. Оның бастамасымен біздің 
шекара ұйымдарының форумының геогра-
фиялық ауқымы кеңейіп, бүкіл Қазақстанды 
қамтыды. Бұл біздің барлық қызметімізге 
мүлде жаңа серпін берді. Азаматтық бастама-
ларды қолдау орталығының Лима Диастың 
басшылығымен ҮЕҰ академиясын құрудағы 
оң тәжірибесін айрықша атап өткім келеді. 
Сол арқылы қоғамдық ұйымдар ресурстық 
және әкімшілік қолдау алады. Қостанайда 
өткен конвентте біздің елдеріміздің шекара-
лық ҮЕҰ-лары үшін осындай академия құру 
туралы ұсыныс жасалды. Бұл мемлекетара-
лық жобаны жүзеге асыруда Азаматтық бас-
тамаларды қолдау орталығының тәжірибесі 
өте маңызды, – деп өз пікірін білдірді К.По-
горельский.

ҚР Азаматтық Альянсының директоры 
Әлібек Тәжібаев алдағы форумның мазмұны 
бойынша нақты ұсыныстар жасады:

– Форум Қазақстан жерінде өтеді және 
біз оған дайындық уақытын тиімді пайда-
ланғымыз келеді. Сәуір айында біз Ресей 
мен Қазақстанның коммерциялық емес сек-
торының өзара іс-қимылын қорытындыла-
дық, әртүрлі саладағы тәжірибелерімізді 
бөлісіп, фандрайзинг бойынша шеберлік 
сыныптарын өткіздік. Қыркүйек айында біз 
ҮЕҰ мемлекетаралық өзара іс-қимылын ай-
тарлықтай ілгерілетуге мүмкіндік беретін 
іргелі бағыттарды осы негізде әзірлеуіміз 
керек. Мен баса назар аударуды қажет ететін 
үш негізгі бағытты көріп отырмын. Бірінші 
бағыт – коммерциялық емес ұйымдардың 
бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әре-
кеттесуі. Бұл қоғам белсенділерін бұқара-
лық ақпарат құралдарында көптеп көрінуге, 
танымалдығын арттыруға үйретеді. Екінші 
бағыт – ҮЕҰ мен қаржыландыруды қамта-
масыз ететін құрылымдардың өзара әрекеті. 
Ең дұрысы, бұл Қазақстан мен Ресейдегі 
әртүрлі гранттық операторлар өкілдерінің 
бір-бірімен мемлекетаралық өзара әрекетте-
су мүмкіндіктерін талқылауы үшін, екінші 
жағынан, қоғам белсенділері операторлар 
жұмысы туралы кеңінен хабардар болуы 
үшін өткізілетін кездесу болуы керек. Үшін-
ші іргелі бағыт – ҮЕҰ мен еріктілер ұйымда-
рының өзара іс-қимылы. Сондай-ақ, форумда 
спикерлер құрамы жаңарғанын, жаңа тұлға-
лардың пайда болғанын қалаймын, – деді 
Ә.Тәжібаев.

Сарапшылар кеңесінің жұмысына Ре-
сей мен Қазақстанның ірі қоғамдық бір-
лестіктерінің өкілдері: Қазақстан Азаматтық 
Альянсының президенті Бану Нұрғазиева 
(Нұр-Сұлтан, ҚР); Ұлттар ісі жөніндегі фе-
дералдық агенттік басшысының кеңесшісі 
Михаил Мишин; Ұлттар ісі жөніндегі фе-
дералдық агенттіктің ұлттық біртектілікті 
нығайту және этникалық экстремизмнің 
алдын алу дирекциясының бастығы Тимур 
Цыбиков (Мәскеу, РФ); Ресей Федерациясы 
Қоғамдық палатасының этносаралық және 
дінаралық қатынастарды үйлестіру жөнін-
дегі комиссия сы төрағасының орынбасары, 
Ресей мұсылмандары рухани жиналысының 
басшысы, Ресей мұсылмандары рухани жи-
налысының мүфтиі Альбир Крганов; Аза-
маттық бастамаларды қолдау орталығының 
төрайымы Лима Диас (Нұр-Сұлтан, ҚР); 
«Север-Юг» Саясаттану орталығының атқа-
рушы директоры Анжелика Трапезникова 
(Мәскеу, РФ); «Орал-Евразия» сарапшылар 
клубының атқарушы директоры Константин 
Погорельский (Ека теринбург, РФ); Қазақстан 
Азаматтық Альянсының директоры Әлібек 
Тәжібаев (Нұр-Сұлтан, ҚР); Қостанай облы-
сы «ГрИн» Азаматтық Альянсының төрай-
ымы Динара Өтебаева (Қостанай, ҚР) және 
басқалар қатысты.

Сарапшылар кеңесін «Север-Юг» Сая-
саттану орталығы (Мәскеу, Ресей), Қа-
зақстанның Азаматтық Альянсы (Нұр-Сұл-
тан, Қазақстан) Ресей Федерациясының 
Қоғамдық палатасы және Ұлттар ісі жөнінде-
гі федералды агенттік қолдауымен ұйымдас-
тырды.

ФОРУМҒА ДАЙЫНДЫҚ
БАСТАЛДЫ

1-бет

Қазір еңбеккерлер дала қосының ша-
руасын қыздырып жатыр. Жаңа жоңышқа, 
мақсары, жаздық бидай мен арпа, сұлы, 
қант құмайы толық егілді. Ал, соя, жүгері, 
картоп пен көкөніс, бақша өнімдерін егу 
жұмыстары аяқталуға жақын. 

Сырдың басты дақылы – күріш егу 23 
сәуірде басталды. Бүгінге дейін 38478 гек-
тар жерге дән себілген. Оның 28579 гек-
тары суға бастырылды. Мұнда да жұмыс 
қарқынды. 

Айта кету керек, егістікке қажетті 
тұқым толық қамтамасыз етілген. Ал ми-
нералды тыңайтқыштың 90 проценттен 
астамы, қажетті гербицидтердің 24,7 мың 
тоннасы сатып алынған.

Өз кезегінде ауыл шаруашылығы 
техникалары толық дайын болды. Биыл 
көктемгі егінге 12,8 мың тонна арзанда-
тылған дизель отыны бөлінген. Шаруа-
шылықтарға жанар-жағармайдың литрі 
164 теңгеден таратылып жатыр.

Өткен жылы бекітілген ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын орналастыру сыз-
басына сәйкес егінді тұрақты суаруға  4,2 
млрд текше метр су қажет. 

9 мамырдағы мәлімет бойынша «Шар-
дара» су қоймасына жоғарыдан секунды-
на бар болғаны 85 текше метр су түсуде. 
Қоймадағы су көлемі 4,6 млрд текше ме-
трді құрап, төменгі ағысқа секундына 250 
текше метр су босатылуда. Ал «Көксарай» 
су реттегішінде 1,6 млрд текше метр су 
жиналған. Енді «Шардара» мен «Көкса-
райды» қосқанда 6,2 млрд текше метр су 
бар, бұл өткен жылдың осы кезеңімен са-
лыстырғанда 41 млн текше метрге аз. 

Әу бастан Сырдың суы тапшы болады 
деп болжанды. Соған сәйкес күріш көлемі 
5 мың гектарға қысқартылғаны белгілі. 
Енді оның орнына суды аз қажет ететін 9 
мың гектар дақылдар егілуде. Бұл – әрта-
раптандыру мақсатындағы әрекет.

КӨКТЕМГІ ҚАРЕКЕТ

ЕГІНЖАЙДАҒЫ 
ЕҢБЕК ЕКПІН АЛДЫ

Облыс бойынша биыл 188,2 мың гектар егiн егу межеленіп отыр. Оның 
ішінде негізгі дақыл – күріш көлемі 84 мың гектардан асады. Ал, жалпы 
дәнді дақыл 96,6 мың, майлы дақыл 6,7 мың, малазықтық 66,4 мың гектарға 
егіледі деген жоспар бар. Бұдан бөлек, 18,5 мың гектар картоп, көкөнiс, бақ-
ша дақылдары егіледі. Биыл 98 гектар соя, 40 гектар қант құмайы және 66 
гектарға жеміс-жидек, жүзім отырғызу да жоспарға енген. 

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Қытай халқы 1,41 миллиардқа жетті
Қытай халқы кейінгі он жылда 5,38%-ке өсіп, 1,41 миллиард адамды құрады. ҚХР 

статистика бюросы жалпыұлттық санақ нәтижесін жариялады. 
– Тұрғындар саны 72,05 миллионға артып, жыл сайынғы орташа өсім 0,53% болған, 

– деп бюро мәліметтерін келтірді РИА Новости. 
Қытай тарихындағы жетінші халық санағы 2020 жылдың 1 қарашасынан 10 жел-

тоқсан аралығында өткен. Онда елдің континентальды бөлігі Гонконг, Макао, Тайвань 
халқы, сырт елдердегі дипломаттар, студенттер, іссапардағы қызметкерлер және Қытай-
да тұратын шетел азаматтары есептелді. Бұл тізімге  қысқа мерзімді іссапарда жүрген-
дер мен туристер енгізілмеген.  

АПЫРАЙ, Ә!



«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru
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ҚР Ұлттық Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы берілген

ХАБАРЛАМАЛАР

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтар-
дағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес (20-43). «Құмкөл кенішінің 
оңтүстік-шығыс бөлігінде мұнай коллекторларын салу» жұмыс 
жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық са-
раптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мем-
лекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтар-
дағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес (21-15). «Қызылқия кенішінде 
541 ұңғыманы салу» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мем-
лекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтар-
дағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес (19-57-03). «Құмкөл кенішінің 
оңтүстік-шығыс бөлігінде 133, 333, 1019, 1020, 2106, 2107, 2108, 
2110, 2124, 3019, 4020 ұңғымаларға кірме автожолдар салу» жұ-
мыс жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мем-
лекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.

Әулетіміздің ақылшысына 
айналған қазынамыз, қашанда 
кеңпейіл мінезімен көптің жүрегі-
нен орын алған асқар тау әке, ар-
дақты ата Шынәлі Солтыбековтің 
өмірден өткеніне 40 күннің жүзі 
болыпты. Өмірден көргені мен 
түйгені мол қазыналы қартымыз-
дың бұл күнде орны ойсырап қал-
ды. Әкеміз облыстық автокөлік 
саласында 40 жыл басшылық қыз-
мет атқарып, өзін білікті, ұйым-
дастырушылық қабілеті жоғары 
маман-басшы ретінде көрсете 
білді. Ал зейнетке шыққан соң, 
"Қазақ тілі" қоғамының облыстық 

филиалында бас маман болып жұ-
мыс атқарды. Ол ортасына сыйлы, 
абыройлы, қызметіне адал аза-
мат болатын. Бізді әрқашан түзу 
жолға салып,  ұдайы ақыл-кеңесін 
айтып отыратын. Перзенттерінен 
бірнеше немере мен шөбере сүй-
ді. Төрдегі ойсыраған орнына қа-
рап қамығамыз. 

Өзің барда қиындық 
білінбеген,

Жүзіңді сағындық 
біз күлімдеген.

Алланың жазуына шара 
бар ма?

Еске аламыз біз сізді 
күніменен.

Асқар тау әке болдың 
тірегіміз,

Жәннатта болсын жаның 
тілегіміз.

Қол жайып дұға арнаймыз 
өзіңізге,

Сағынып елжірейді жүрегіміз.
Қадірліміздің өмірден өт-

кеніне 40 күн толуына орай 
сағына еске алып, рухына Құран 
бағыштаймыз. Жатқан жері жай-
лы, иманы салауат болсын дейміз.

Сағына еске алушы 
зайыбы, балалары, немерелері

Қызылорда облысының әкімдігі, облыстық мәслихат, «Nur Otan» 
партиясының облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық және Арда-
герлер кеңесі Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі, фи-
лология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Ғылым академиясының академигі Бауыржан Жұмаханұлы 
Омаровқа анасы 

Нәзипа Сыдыққызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және Қазақстан Журналистер одағы-

ның облыстық филиалы Қазақстан Республикасы Президентінің 
кеңесшісі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі Бауыржан 
Омаровқа анасы

Нәзипа Сыдыққызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы серіктестік ардагері Дүйсенкүл Ораз-

баеваға жұбайы, «Сыр бойы» газетінің бөлім басшысы Қуаныш Ораз-
баевқа әкесі

Мақсұт Өтепбергенұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.   

***
«Болашақ» университеті, «Болашақ» жоғары медициналық кол-

леджі, «Болашақ» университетінің жоғары колледжі ұжымдары оқы-
тушы

Қолдабекова Ақмарал Сайлауқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыс-
тарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департа-

ментінің ұжымы және сала ардагерлері департаменттің ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Сыздықовқа інісі

Базарбайдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Мекенің болсын жұмақтан

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, АУКЦИОН!!! /ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!!
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ «24» мамыр 2021 жылы кепіл 
мүлкін ағылшын әдісімен сату бойынша сауда-саттық өткізеді.

АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» проводит торги по продаже зало-
гового имущества   «24» мая 2021 года по английскому методу.

№
р/н
п/п

Объектінің атауы/ 
Наименование объекта

Орналасқан
орны/ Местонахождение

Кепіл мүлкінің сипаттамасы/ 
Описание и характеристика 

залогового имущества
Бастапқы бағасы /

Стартовая цена
Кепілдік жарна/ 
Гарантийный 

взнос

1.
Тұрғын үй жер учаска-

сымен/Жилой дом с 
земельным участком

Қызылорда қ., Әл-Фараби ш/а, 
Болашақ к-сі 106 үй. г. Кызы-

лорда, мкр. Абу Насыр Аль-Фа-
раби, ул. Болашак. д. 106

Жалпы ауданы 113,30 ш.м, 
тұрғын ауданы 67,10 ш.м, 

2004 ж. салынған/общ. площад 
113,30 кв.м., жил. пл. 67,10 
кв.м., год постройки 2004 г.

7 188 000 тг. 359 400 тг.

Аукционға қатысу туралы өтініштер хабарландыру жарияланған 
күннен бастап қабылданады және Қызылорда қаласы, А.Тоқмаған-
бетов көшесі, 46 үй, мекенжайы бойынша орналасқан «Банк Центр-
Кредит» АҚ-да сауда-саттық өткізерден бір күн бұрын аяқталады. 

Сатып алу бағасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ағымдағы бағамы бойынша теңгемен сауда-саттық өткізгеннен ке-
йінгі 10 банктік күн ішінде «Банк  ЦентрКредит» АҚ-ның төмендегі  
деректемелері бойынша төленеді: 

БИК KСJBKZKX, 
ИИК KZ218560000000274901 (транзитный счет)
БИН 910141000018.
Сауда-саттық өткізілетін орын – Қызылорда қаласы, А.Тоқ-

мағанбетов көшесі, 46 үй, 3 кабинет.
Сауда-саттық басталатын уақыт – 10 сағ. 30 минут.
Сенім білдірілген тұлға – Смайыл М.Ә.   
Қызылорда қаласы, А.Тоқмағанбетов көшесі, 46 үй, 3 кабинет, 

байланыс телефоны 8 747 935 83 94.
Аукцион туралы қосымша ақпаратты 8 777 474 33 77 телефоны 

арқылы алуға болады.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опублико-
вания объявления и заканчиваются за день до проведения торгов 
по адресу г. Кызылорда, ул. А. Токмаганбетова, дом 46, в АО 
«Банк ЦентрКредит».

Покупная цена оплачивается в тенге либо и иной валюте по 
текущему курсу Национального Банка Республики Казахстан в 
течение 10 Банковских дней после проведения торгов по рекви-
зитам АО «Банк ЦентрКредит»

БИК KСJBKZKX, 
ИИК KZ218560000000274901 (транзитный счет)
БИН 910141000018.
Место проведения торгов - г. Кызылорда, ул. А. Токмаганбе-

това, дом 46, 3 кабинет.
Начало торгов – 10 часов 30 минут.
Доверенное лицо - Смайыл М.Ә., местона хождение -  г. Кы-

зылорда ул. Токмаганбетова, дом 46, 3 кабинет, номер телефона 
- 8 747 935 83 94.

Дополнительную информацию по аукциону возможно полу-
чить по тел. 8 777 474 33 77.

Біз сөзімізге өзек қылып отыр-
ған еңбек ардагері, «Ерен еңбегі 
үшін» медалінің иегері, Қазалы 
ауданының құрметті азаматы Мәл-
кайдар Дүйсенов те – бір өңірдің 
өркен жаюына, әлеуметтік әлеует-
тенуіне ерекше үлес қосқан тұлға.

1972 жылы Алматы зоотехни-
калық-малдәрігерлік институтын 
бітіріп, туған жеріне келіп еңбек 
жолын бастаған ол қырық жыл-
дан аса халық игілігі үшін қызмет 
етіп, өткен өміріне айтар іс, айқын 
із қалдыра білді. Қазалы ауданын-
дағы қазіргі Кәукей аулы ол кезде 
«Бозкөл» совхозының №2-фер-
масы еді. Сол фермаға кіші мал 
дәрігері болып барған жас маман-
ды ферма зоотехнигі Алдаш Жәні-
беков өз үйіне орналастырды. Ол 
замандағы адамдардың пейілі кең, 
туыстығыңды түгендеп жатпайды. 
Мәлкайдар осы үйдің бір мүше-
сі болып, бір жылға жуық жұмыс 
істеді. Тек өз мамандығын атқарып 
қоймады, ауыл жастары арасында 
спорттық жарыстар, көркемөнер-
паздар байқауларын ұйымдастыр-
ды. Кейбір отбасылар кеш түссе оң 
жақтағы қыздарын үйден шығар-
майды екен. Оларды үйіне кіріп, 
ата-анасынан сұрап алатын. Осы-
лайша, бұл ауылдағы бос тұрған 
клуб ойын-сауық отауына айналып 
шыға келді. Тіпті, ауыл адамдары 
өз балаларының бойында әртүр-
лі өнер бар екенін сол кезде сезіп, 
қызыға тамашалады. Бір ғажабы, 
тоғыз жыл перзент көтермеген 
Алдаш ағаның әйелі сол жылы 
ұл туып, Мәлкайдар күллі ауылға 
«Құтты бала» атанды. Жас маман-
ның қарым-қабілетін, көпшілдігін 
көрген басшылар оны көп ұзамай, 
«Октябрь» совхозына бас мал 

дәрігері қылып жіберді. Осы жұ-
мысты Мәкең тоғыз жыл істеп, 
тәжірибе жинады. Жұқпалы ауру-
ларды болдырмау, мал шығынына 
жол бермеу, өнімді арттыру секіл-
ді міндеттерді жаңашыл баста-
малардың ұйытқысы бола жүріп, 
мейлінше біліктілікпен орында-
ды. Оның жұмыс басында қона 
жүріп атқарған қызметі ақыры әрі 
қарайғы өсу жолына алып келді. 
1981 жылы Мәлкайдар совхоздың 
кәсіподақ комитеті төрағасы болып 
бекіді. Өзіне не тапсырылса, соны 
атқаруға жанын жалдап кірісетін 
жігіт кәсіподақ жұмысын жандан-
дырып жіберді. Егін бригадалары 
арасында социалистік жарыстар 
ұйымдастырды. Жеңімпаздарды 
ылайықты мараппаттауды басты 
орынға қойды. Бұл әдіс еңбек 
өнімділігінің артуына едәуір сер-
пін берді.

Күз айының бір күні егістікте 
мектеп оқушылары күрішті ком-
байнның алдына салу жұмыстарын 
атқарып жатқан. Ол кезде қазіргі-
дей масақ қалдырмайтын әмбебап 
техника қайда. Комбайндар са-
бағы жерге жатып қалған немесе 
атыз басына біткен күрішті ала 
алмайтын. Оқушылар соларды қол 
орақпен орып, комбайнның көме-
йіне салып береді.

Сол сәтте аудандық ауыл шар-
уашылығы басқармасының бас-
ты ғы Жарылқасын Шәріпов егіс 
басына келе қалады, оқушылардың 
шашау шықпай қызу жұмыс істеп 
жатқанын көреді. Кеңестік заманда 
осындай жұмыстар мектеп оқушы-
ларына міндеттелсе де, балалар-
дың бұл жұмыстарды ықыласпен 
атқара қоюы екіталай еді. Сонда 
іс басында «профком» Дүйсенов 

жүрген. Кәсіподақ комитеті төраға-
сының іскерлігін көрген басқарма 
бастығы екі күннен соң оған ферма 
меңгерушісі болуға ұсыныс жаса-
ды. Мәкең бірақ бұл ұсынысқа бір-
ден келісе салмады. Көз алдына өзі 
көрген ферма меңгерушілері көл-
беңдеді. Олардың мінезі қатал бо-
латын, айқайы алты қырдан асады. 
Жұрт жолынан жылыстап кетеді. 
«Қой, менен ондай мінез шықпас, 
бұл жұмыс қолымнан келмейді» 
деп шешті. Бірақ, Мәлкайдардың 
қолынан іс келетінін алыстан та-
ныған Шәріпов өз ұсынысын аудан 
басшысына да жеткізеді. Сонымен, 
Мәкеңді аудандық партия коми-
тетінің бірінші хатшысы Қ.Табын-
баев шақырып, тауарлы сүт ферма-
сының меңгерушілігіне жібереді. 
«Партия қайда жұмсаса, сонда 
барасың» деп бір-ақ кеседі. Міне, 
қазіргінің адамдары айтатын «пар-
тия солдаты» деген сөз осы жерден 
шығады. Шынында, партия кадр 
саясатына өте жоғары деңгейде қа-
рады, сатылап өсу қағидатын қатаң 
ұстады. Осындай жолмен қызмет 
атқарған адамдар елді көркейтуге, 
көтеруге ерекше күш-жігерін жұм-
сады. 

Шәріповтің болжамы дұрыс 
шықты. Дүйсенов артта қалған 
ферманы алға шығарды. Жоспар-
дан тыс 500 центнер сүт өндірілді, 
әр жүз сиырдан 77 бұзау алынды. 
Мал төлін суықта өсуді қолға алған 
да осы ферма болатын. Олардың 
бұл тәжірибесі облысқа таратыл-
ды.

Ал, 1985 жылы М.Дүйсенов Қа-
зақстанның 40 жылдығы атындағы 
совхоздың партком хатшысы, 1989 
жылы конкурстық әдіспен Ү.Түк-
тібаев атындағы совхоздың ди-

ректоры болып сайланып, қыз мет 
жасады. Директор болған жеті жыл 
ішінде совхоз барлық салада озық 
жүріп, ауданда бірінші орынды еш-
кімге берген жоқ. Шаруашылықта 
израйлдық кіші сүт цехы жұмыс 
істеп, қалдықсыз сүт өнімдері өн-
дірілді. 2500 гектар күріштің әр 
гектарынан 56-62,6 центнер дән 
терген дихандардың облыс алдын-
дағы беделі биіктеді.

Мұндай жағдайда сүйінетін 
іске күйінетін кісілердің табылаты-
ны да бір заңдылық па дерсіз. Ша-
руашылықтың алға басқан адымын 
кейін тартқандар да шықты. Түк-
тібаев атындағы шаруашылықта 
күріштің өнімін көтеру үшін артық 
жер көлемі егілді деп прокурату-
раға арыз жазушылар табылды. 
Судың аяғында, тегістелген жері 
жоқ, жоспарлы егіс көлемін егуге 
шамасы келе бермейтін бұл шару-
ашылықты артық екті деу ақылға 
сыймайтын. Тегістелмеген жер-
де егілген күріш көлемінің нақты 
есебін өлшеп шығару да оңай 
емес. Бұл мәселе аудандық жиын-
да қаралып,  жиында сөйлеу шілер  
мән-жайды талдап айтып, түктіба-
евтықтарды қорғап шығады. «Аққа 
хақ жақ» деген, Дүйсенов қай жұ-
мысында да халықтың қолдауын, 
алғысын иеленді. 

Ауданда әр жылдары Е.Көшер-
баев, Қ.Табынбаев, Ж.Шәріпов, 
Н.Мұсабаев, А.Көшербаев секілді 
білікті бірінші басшылардың қара-
мағында қызмет атқарды. Өз қыз-
метіне адал, айналасына сыйлы, 
ортасына қадірлі болды.

1995-2000 жылдары аудан әкі-
мінің бірінші орынбасарлығына 
жо ғарылады. Осы жылдары ұйым-
дастырушылығымен, жаңашылды-
ғымен, жарғақ құлағы жастыққа 
тимейтін жұртшылдығымен жар-
қырай көрінді. Бес жылдық бірінші 
орынбасарлықтан кейін Азық-түлік 
келісім шарт корпорациясының 
№6 Астық базасының директоры 
қызметін атқарды. Мұнан соң ау-
дандық байланыс торабын басқар-
ды. Осы жұмыста екі жыл болып, 
кент әкімдігіне келді. 

2010 жылы шілде айында сол 
кездегі аудан әкімі А.Көшербаев 
«Егемен Қазақстан» газетіне: «Қа-
зақстан Республикасы тәуелсізді-
гінің 20 жылдығы қарсаңында 

Қазалы ауданы елді мекендердің 
сәулеттік келбетін жақсарту да 
басты мақсат болып отыр. Әйте-
ке би кентінен Тәуелсіздіктің 20 
жылдығы атындағы жаңа квартал 
ашылады. Одан бөлек Ауған соғы-
сында қаза тапқан қазалылықтарға 
арналған Тағзым алаңына абаттан-
дыру жұмыстары жүргізілді. Кент-
тің орталық көшелерін, алаңдар 
мен гүлзарларды, саябақтарды, 
ескерткіштерді абаттандыруға бай-
ланысты гүл көшеттерін, газондар 
мен гүл табақшаларын орналасты-
ру жоспарланып отыр. Жалаңтөс 
Баһадүр атындағы стадионды қай-
та жаңғырту жұмыстарына 37 млн 
теңге қарастырылды...», – деп сұқ-
бат берген екен. Осы жұмыстар-
дың тікелей басы-қасында кент 
әкімі Дүйсенов жүрді. Оның сол 
кездердегі аудан орталығы тұрғын-
дарынан алған алғысы да алабө-
тен. Әйтекебиліктер өз әкімдеріне 
әрқашан дән разы болды.  Әсіресе 
тұрғындарға кенттің 5 квартал ау-
мағына бағдарлама жасап, әкімнің 
бөлімшесін ашып, барлық анықта-
ма құжаттарды сол жерден бер-
гізілуі ерекше жаңалық болған еді.

2012 жылы Ауыл шаруашы-
лы ғы министрлігі тарапынан ве-
теринариялық бақылау-қадағалау 
инспекциясы құрылып, Дүйсенов 
аудандық инспекцияның басшысы 
болды. Мұнан соң 2019 жылға де-
йін Қазалы аудандық ветеринария-
лық стансасының директоры қыз-
метін атқарды. Сөйтіп, кейінгі жеті 
жылда өзінің кәсіби мамандығы 
бойынша еңбек етті. Қанша жыл 
әр сала қызметінде жүрсе де «ме-
дицина – ауруды емдейді, ветери-
нария – адамзатты емдейді» деген 
қанатты сөзді қашан да жадында 
тұтты, өзінің таңдаған мамандығы-
на деген адалдығынан танған жоқ.

Бүгінде Мәлкайдар аға жетпіс 
жастың жемісін жеп, бейнеттің 
зейнетін татып келеді. Отанасы 
Бақыт апай екеуі алты қыз, бір ұл 
бала тәрбиелеп өсіріп, олардан та-
раған ұрпақтың қызығына ұйып 
отыр. Мұнан артық бақ бар ма? 
Мен де осындай болсам екен дей-
тін-ақ ғұмыр емес пе? Дүние-сарай 
дидары ашық адамға төр береді 
дейтін бе еді, мен сол төрде төре-
дей болып отырған Мәлкайдар 
ағамды көремін...

ДҮНИЕ-САРАЙ ТӨР БЕРЕР 
ДИДАРЫ АШЫҚ КІСІГЕ

МЕРЕЙ

Кеңестік дәуірде шаруашылық басқарып, қоғам өміріне 
белсене араласқан азаматтар туралы кейінгілердің «партия-
ның солдаты болған кісілер ғой» деп біржақты баға беретіні 
бар. Бұл – өрескел қате түсінік. Етігімен су кешіп, еңсесімен 
жүк көтеріп, тулаққа айналған туған жердің кеудесіне жан 
салған солар. Бүгінгі ұрпақты еңбекке тәрбиелеп, аузын 
аққа жеткізіп, ел қатарына қосқан әкелердің жан сарайын 
ашып қарасаңыз небір қиындық пен ауырлықтың арасынан 
қашып шығасыз. Сол жандардың берен болмысын сонда 
барып түсіне бастайсыз, бас иіп құрмет тұтасыз.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Ораза айт намазы мешіт 
ауласында оқылады

Еліміздің барлық өңіріндегі мешіт-
тердің аулаларында Ораза айт намазы 
оқылады, деп хабарлайды ҚМДБ.

«Сіздерге еліміз бойынша мешіттердің 
аулаларында Ораза айт намазы оқылатын-
дығын (Жергілікті бас санитарлық дәрігер-
лердің қау лысы бойынша рұқсат етілген) 
қуанышпен жеткіземіз. Ең бастысы, мешіт-
ке келуші мұсылман жамағатын төмендегі 
сақтық шараларға мән беруге шақырамыз: 
бетперде (маска) киіп келу; үйден дәрет алып 
келу; намаздан соң қол беріп амандаспау; 
намаздан кейін көп кідірмей үйге қайту; жа-
мағатпен оқылатын намазға балиғатқа тол-
маған балаларды алып келмеу. Науқастар мен 
әйелдердің айт намазына қатыспағаны аб-
зал», делінген діни басқарма мәлімдемесінде.

ҚМДБ барша мұсылман қауымын осы 
жағдайларға түсіністікпен қарауға шақыра-
ды.

«Жұқпалы індетті таратпау үшін әр азамат 
өзінің отбасы, қоғам алдындағы жауапкер-
шілігін терең сезініп, санитарлық талаптар 
мен мешіт тәртібіне бағынуы қажет. Барша 
жамағатты өзі мен отбасының, еліміз бен 
жеріміздің амандығы үшін Жаратқанға дұға 
жасауға үндейміз. Алла Тағала жер бетіндегі 
күллі адамзатты түрлі апаттан сақтап, жұқпа-
лы індеттен аман еткей! Әмин!», деп атап 
өтеді ҚМДБ өкілі.
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БҰЛ ДА БИЗНЕС

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

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

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

Газетіміздің келесі саны 15 мамыр, сенбі күні шығады.

Еркектердің жыныстық қызметі мен зәр шығару жүйесінің бұзылуы өмір сапасын едәуір төмендетеді. Бұл 
физикалық қана емес, сонымен қатар психо-эмоционалды қолайсыздық тудырады! Алайда, үміт үзудің қажеті 
жоқ, бұл жағдайда біз сіздерге көмектесе аламыз! Статистикаға сәйкес, әрбір үшінші ер адам простатиттен, зәр 
шығарудың бұзылуы мен импотенциядан зардап шегеді. Әдетте, бұл бұзылыстар 40 жастан асқаннан кейін дами 
бастайды және ол гормоналды жүйенің бұзылуымен, иммунитеттің төмендеуімен, сондай-ақ жамбас бөліктегі 
қан айналымның нашарлауымен байланысты. Простатит – бұл несеп-жыныс жүйесі мүшелеріндегі инфекцияның 
простатаға немесе басқа да қабыну ошақтарына еніп кету нәтижесінде дамиды. Патологияның даму қаупі соған 
итермелеуші себепшарттар болған жағдайда жоғарылай бастайді. Мәселен, қозғалыссыз өмір салты, салқын тию, 
төсек қатынасының болмауы немесе шамадан тыс белсенділік, үнемі іш қату – осы аурудың асқынуына себепші 
болады. Простата аденомасының асқынуы салдарынан зәр шығаруда бұзылыстар болып, зәрді ұстай алмай, іштің 
төменгі бөлігі ауырып, төсек қатынасы бұзыла бастайды. Аденома асқынса зәрдің жіті тоқтауы және гематурия 
мазалап, қуықта тастар пайда болуы мүмкін. Егер простатит, қуықасты безі аденомасы сияқты ауруларды алғашқы 
кезеңдерде ескермей, ем қабылдамаса, патологиялық процестер қайтарымсыз болады. Ал бұл өз кезегінде үлкен 
салдарға әкелуі мүмкін. Сондықтан көп жағдайда хирургиялық жолмен емдеуден басқа ешқандай мүмкіндік 
қалмайды. Дегенмен, аурудың жағымсыз белгілері мен асқынулардың алдын алуға болады. Тек уақытында 
білікті мамандарға жүгінген жөн. Ал бұл жағдайды жеңілдетуге және патологиялық процестерден толықтай 
құтылуға «Уропротектор» деп аталатын кешенді препарат жақсы көмектеседі. Бұл – израильдік ғалымдармен 
бірге жаңа технологияларды қолдана отырып жасалған бірегей өнім. Өнімнің белсенді құрамы шөп сығындылары 
мен қоректік заттардан тұрады. Олар ерлердің урологиялық ауруларын емдеу кезінде өте жақсы әсер береді. 
«Уропротектор» простатит, аденома, зәр шығару жүйесінің бұзылуы, импотенцияны емдеуде сәтті қолданылып 

жүр. Бұл кешенді препарат қабыну процестерін жоюға, жұмсақ тіндердің ісінуін басуға, микроорганизмдерді өлтіруге, сондай-ақ зәр шығару мен 
жыныстық белсенділікті қалпына келтіруге арналған. Препаратты қабылдап бастағаннан кейін бір аптадан соң осы уақытқа дейін мазалаған 
жағымсыз сезімдер, ауырсыну және зәр шығару кезіндегі ауырсыну сезімі жоғалады. Емдеу курсынан кейін кіші жамбаста қан айналым процестері 
дұрысталады және қуықасты безінің, қуық пен уретраның жұмысы қалпына келеді. Сонымен қатар, «Уропротектор» гормоналды деңгейді қалпына 
келтіруге көмектеседі. Ал бұл эректил қызметті жақсарта отырып, простата аденомасының дамуына жол бермейді. «Уропротектордың» бірегей 
құрамының арқасында препарат бос радикалдардың мөлшерін азайтуға көмектеседі, осылайша қуықасты безі қатерлі ісігінің дамуына жол 
бермейді. «Уропротектор» – жағымсыз урологиялық аурулардан арылуға және қалыпты жыныстық өмірді қалпына келтіруге көмектеседі!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР»

КУРСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% 

ЖЕҢІЛДІК

Бұл препарат отандық және 
халықаралық құжаттармен 

мақұлданған. Оны аденома, простатит, 
импотенция, цистит, сондай-ақ 

қуықасты безінің қатерлі ісігі мен 
белсіздік сияқты ауруларды кешенді 

емдеуде қолдану ұсынылған.

Простатит, аденома, несеп шығару қызметінің бұзылуы, белсіздік?!

Оразбаев Муратхан Орал қаласы

Сәлеметсіздер ме! Жақында ғана мен простатитті емдеуге арналған 
«Уропротектор» деп аталатын дәрі сатып алдым. Оны қолданғаннан кейін 
осы препаратқа қатысты нақты бір пікір пайда болып, сіздермен бөлісуді жөн 
көрдім. Алдымен сіздерге ауруым туралы қысқаша айтып өтейін. Мені бірнеше 
жыл бойы простатит ауруы мазалап келді, көбіне ауру қыста асқынып кететін. 
Шап аймағында және зәр шығару каналында ауырсынулар пайда болып, 
үнемі ыңғайсыздық мазалайтын болды. Осы уақыт аралығында қаншама дәрі 
қабылдап көрдім. Кейбір дәрі-дәрмектерден пайда болды, бірақ өкінішке орай 
әсері ұзаққа созылмады. Ал “Уропротекторды» қабылдағаныма 2 ай болды. 
Осы препаратты қабылдағанның нәтижесінде аурудың барлық белгілері 
кетті. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Осыған дейін мазалаған ыңғайсыздық 
та сезілмейді және төсек қатынасы да қалпына келді. Айтарым, осы өнімге 
толықтай көңілім толды. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін, сау болыңыздар!

Құрамындағы негізгі белсенді заттар: препараттың құрамында химиялық компоненттер жоқ.
Дозасы және қабылдау әдісі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан жоғары.
Қарсы көрсеткіштер: компоненттерге жеке төзбеушілік.
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Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға»
тапсырыс бере аласыз: 8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.

Әскери қызмет – өмір мектебі

Сыр өңірінен биыл 1500-ге 
жуық адамды əскерге аттанды-
ру жоспарланса, олардың 700-ге 
жуығы көктемгі мерзімді əскер-
ге шақыру науқаны аясында 
жүзеге асырылуы тиіс.  Денса-
улығы мықты, дене бітімі шы-
ныққан, сауаты жеткілікті, мо-
ральдік-іскерлік қабілеті жоғары 
азаматтар ҚР Қарулы Күштері 
қатарына, ҚР ҰҚК Шекара қы-
зметінде, ҚР ІІМ Ұлттық Ұла-
ны мен ҚР Төтенше жағдайлар 
министрлігіне қарасты бөлім-
дерде жəне Мемлекеттік Күзет 
қызметінде борыштарын өтей-
ді. Облыстық қорғаныс істері 
жөніндегі департаменттің ұйым-
дастыруымен көктемгі мер зімді 
əскерге шақыру науқаны аясын-
да 300-ден астам сарбаз Отан 
алдындағы борыштарын өтеуге 
аттанып үлгерді. 

Қорғаныс істері жөніндегі де-
партаменттің басқарма бастығы 
Алмат Жақыпов Қазақстан 
əскерлері қатарында қызмет 
өткеріп жүрген барлық азамат-
тарды, Ұлы Отан соғысы арда-
герлерін, жауынгер-интерна-
ционалисттерді мерекелерімен 
құттықтады. Ол сондай-ақ Отан 
алдындағы борышын өтеуге ат-
танған азаматтарға арнаған құт-
тықтауында:

– Бұл мереке – батырлық пен 
табандылық, отансүйгіштік пен 
Отанға шексіз қызмет етудің 
нышаны. Қай дəуірде болма-
сын, Отан қорғау – əр азамат-
тың қасиетті борышы. Әскерде-
гі қызмет кешегі жасөспірімді 
Отанына адал ер азамат болуға 
тəрбиелейді. Әскери қызмет – 
сарбаз үшін ең жақсы өмір мек-
тебі, – дейді.

 Ел армиясының қатарын 
сайдың тасындай сарбаздармен 
жасақтау – зор жауапкершілікті 
жүктейтін жұмыс. Өйткені бү-
гінгі бозаң шақта жүрген боз-
бала ертең əскер қатарына қо-
сылғанда елдің шетінде, желдің 
өтінде жүріп ел тыныштығын 
қорғайды. Ата-ананың аялы 
алақаны мен жылы ұясынан 
шыққан жеткіншек əскер атты 
үлкен өмір мектебінде шыңда-
лады, шынығады. Осы мақсатта 
облыста 2018 жылдан бері «Жас 
сарбаз» əскери-патриоттық клу-
бы жұмыс істеп келеді. Мектеп 

оқушыларына отансүйгіштік 
тəрбие беріп, түрлі шараларды 
өткізуге ұйытқы болуда.

– Отан қорғаушылар күніне 
орай «Мен əскердемін» челенд-
жін қолға алдық. Бейнеүндеу 
арқылы сарбаздар туған жерін, 
Отан алдында əскери борышын 
өтеп жатқан бөлімі туралы баян-
дап, сонымен бірге жастарды 
əскерге шақырды. Сондай-ақ, 
əскери-техникалық мектеп-
тен сарбаздардың жаттығуын 
түсіріп, мереке күндері əлеу-
меттік желіге жүктедік, – деді 
«Жас сарбаз» əскери-патриот-
тық қозғалысының облыс тық 

филиалының жетекшісі Айдос 
Қожамұратов.

Отан қорғаушылар жəне 
Жеңіс күніне орай оқу орын-
дарында «Ерлік» сабақтары 
ұйымдастырылды. Әскери қыз-
метшілердің «Өшпес ерлік» 
атты Ұлы Отан соғысы жəне тыл 
ардагерлерін құттықтау онлайн 
түрінде жүргізіліп, сондай-ақ 
атаулы датаға байланысты əске-
ри қызметшілердің балалары-
ның қатысуымен «Менің атам 
қалай əскери борышын өтеді?» 
атты сурет салудан конкурс өт-
кізілді.

«СБ» ақпарат

Қазақстан – әлемдік кеңістікте өзіне лайықты орны 
бар мемлекет. Елімізде мемлекетке тән барлық басқа-
ру институттары қалыптасқан. Әлбетте кең-байтақ 
жерімізді қорғайтын қуатты армиямыз да бар. Жыл сайын 
 Қазақстанның қарулы күштері құрамын толықтырып тұру 
үшін ҚР Қорғаныс министрлігінің жоспарына сай барлық 
өңірден жастар әскер қатарына шақырылып тұрады.

Шағын базар ішіне енсең, 
ботаникалық бақ секілді. Гүл-
дің сан түрлі көшеті бар. Қызыл, 
жасыл, сары түсі анадайдан көз-
ге түсті. Есіктің алдына сəндік 

үшін егілетін гүлдерді алушы-
лардың қарасы көп. Гүл бағасы 
көлемі мен қанша уақыт өсіп 
тұруына қарай əртүрлі. Аяңдап 
ағаш көшетіне де келдік. Бір ал-
маның бірнеше сорты бар. 1200 
теңгеден жоғары. Шие, алмұрт, 
өрік, шабдалы жемістерінікі 
тым қымбат. Көшеттер екіге 
бөлінеді. Тамырдан өскен жəне 
будандас тырылған. Сатушылар-
дың көбі көршілес Түркістан 
облысынан келген. Маусымдық 
жұмыс мұнда жылда жалғасады.  
Көшет сатуды 15 жылдан бері 
кəсіпке айналдырған түркістан-
дық Насиба Асанова əңгімеге 
араласты.  

– Ерте көктемнен көшет 
отырғызып, осында əкелеміз. 
Жергілікті халықтың сұраны-
сына сай жұмыс істейміз. Жеміс 
ағаштарын будандастырамыз. 

Жерсіну үшін топырағымен 
қоса аламыз. Алушыға да со-
лай ұсынамыз. Базардағы жүк 
көліктеріндегі көшетті байқаған 
боларсыз. Бəрі де Түркістан-

нан келеді. Биыл көшет баға-
сы қымбат. Себебі, жол, жалға 
алған орын, еңбек бəрі де есепке 
кіреді. Біз көшеттің барынша ба-
бын жасап өсіреміз. Ал, алушы-
лардың көпшілігі ағаш ектім, 
шығады деп ойлайды. Анығын-
да олай емес. Әр ағаштың өз 
күтімі бар. Сатып алушылар 
кейде жеміс ағашы алмай қалды 
деп бізге ренжіп жатады. Көшет-
ті отырғызғанда, қалай егу керек 
екеніне мəн бермейді. Тыңай-
тқыш себудің де құпиясы бар, – 
дейді ол.

Әр тұрғынның ауласында 
жеміс ағашы өссе, жақсы емес 
пе? Бір жағынан аула жайқа-
лады, балалар жемісін жейді. 
Базардан жеміс-жидек, көкөніс 
сатып алынбайды. Екінші, қала-
ның жасыл желекке айналуына 
септігі тиеді. Үшіншіден, сырт-

тан тасымалдау азаяр еді. Біз-
де қалай? Жемістің, көкөністің 
барлық түрі өзге өңірлерден 
əкелінеді. Содан болар, жазда да 
бағасы қымбат. 

Жоғарыда көршілес облыс 
жайында сөз қозғадық. Ал, онда 
əрбір тұрғынның ауласында 
 бау-бақша бар. Жылыжай екінің 
бірінде кездеседі. Оны жол 
түскен сайын аңғарамыз. Ал, біз-
де ше? Жылда көшет отырғыза-
ды. Бабына келгенде селсоқ қа-
райды. Содан болар еккен ағаш 
ерте солады. Сосын жер қатты 
не көшет дұрыс емес, жерсінбеді 
деп топшалайды. Қала тұрғыны 
Мұхит Сəрсенов жылда көшет 
базарына баруды əдетке айнал-
дырған. Былтыр 15 түрлі жеміс 
ағашын егіпті. Оның 10-ы көгер-
ген. Қалғаны қурап қалған. Биыл  
10 түп көшет алды. Бұл жолы 

сатушыдан егжей-тегжейін сұра-
ды. Енді оның кеңесіне құлақ 
аспақ. Дегенмен, ол бағаның ас-
пандап кеткеніне аң-таң. Өткен 
жолы  800 теңгеден алған жеміс 
көшетін 1500-ден тауыпты.     

Бізде де жайқалған бау-бақ-
ша бар. Жылыжай да салынуда. 
Бірақ жергілікті өніммен толық 
қамтамасыз ете алмай келеді. 

Қала тұрғыны Әлия 
Оразғұлова көшет егумен 10 
жылдан беріп айналысып келеді. 
Ерте көктемнен бастап қызу 
еңбекке кіріспесе, уақытын-
да саудасын жасап үлгермейді. 
Оның есік алдында орна ласқан 
жылыжайында көкө ністердің 
сан түрлі көшеті бар. Жерді өң-
деп, тұқым сепкен нен кейін оны 
уақытылы суарады. Тыңайт-
қыштармен нəрлендіреді. Мəсе-
лен, құлпынай тұқымы он бес 

күн ішінде топырақтан өніп 
шығады. Айтуынша, құлпынай 
ерекше күтімді қажет етпейді 
екен. Топырақтың тың əрі ығал 
болғаны жеткілікті. 

– Есіктің алды шағын бақ де-
сем болады. Көкөніс, жеміс-жи-
дек көшетінің барлық түрін  
өсіреміз. Бұл – отбасылық 
кəсіп. Жүзімнің екі түрі бар. Бір 
жастағы жүзімнің бағасы 500 
теңге. Ал, екі жастағысы 1500 
теңгеден саудалануда. Сонымен 
бірге отызжылдық жүзімнің са-
бақтарын 100 теңгеден сатып 
жатырмын.  Көпшілік гүл мен 
сəндік, жеміс ағаштарын қа-
лай отырғызу керектігіне мəн 
бере бермейді. Сондықтан əрбір 
алушыға  күтімі мен қалай оты-
рғызу керектігін айтып отыра-
мын. Тіпті, суару кезінде еске-
ретін жайттар бар. Дəрумендер 
мен тыңайтқыштың қолдану 
жолдарын ескертемін. Ал, сəн-
дік ағаштар Алматы, Шымкент 
қалаларынан тасымалданады.  
Күтіп-баптауға арналған заттар 
Ресейден келеді, – дейді ол. 

Бау-бақша егудің сан түр-
лі жолын айтып, жол сілте-
гендердің бірі – «Жаса Агро» 
орталығын құрған Самалбек 
Қосанов. Оның айтуынша, бақ-
ша өнімінің 80-90 проценті 
сырттан тасымалданады. Жер-
гілікті тұрғындардың сапасыз 
тұқымдардың ұрынып қал мау-
ы на кеңес береді. Осы мақсатта 
жылыжай кəсібін дамыту, көшет 
отырғызу, күтіп-баптау тəсілін 
де үйретуде.

Байқағанымыз, ең бастысы 
– ерінбей еңбек ету.  «Көшет 
ексем болды, жемісін береді» 
деген қате пікір. Кемі 3-4 жыл 
күтіп, бабын жасасаң ғана жеміс 
береді. Еккен еңбегің ақталады 
екен.

Биыл көшет қымбат. Мұны тұрғындар да айтып отыр. 
Баға екі есе өскен. Қысқасы, «Жаңа базардағы»  көшет 
сататын   қатарға бардық. Бізді ең алдымен «Көшет қайдан 
келеді? Оны кімдер өсіріп жатыр? Бағасы неге қымбат?» 
деген сауал  қызықтырды.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Облыстың барлық аудан, 
колхоздарының жұмыс күшін 
егінді тез арада жинауға жұ-
мылдырды. Осы мақсатта об-
лыстық кеңес атқару комитеті 
мен Коммунистік партиясы 
облыстық комитет бюросының 
1941 жылғы 30 маусымдағы 
қаулысы шықты. Облыстық, 
аудандық дайындау бөлімдері 
басшыларына, МТС директор-
ларына тез арада колхоздар 
мен Машина-трактор станция-
сындағы барлық егін оратын,  
пішен шабатын құралдарды, 
трактор, автомашиналарды 
есеп ке алып, 1941 жылдың 7 
шілдесіне дейін толық жарам-
дылығын қамтамасыз ету мін-
деттелді. 

Сондай маңызды міндет-
тердің бірі – КСРО аумағын-
дағы ірі кəсіпорындарға жəне 
ауыл шаруашылығы жұмыс-
тарына жұмысшы күшін мо-
билизациялау болды. КСРО 
ХКК-нің 1943 жылғы 25 қыр-
күйектегі №1049 қаулысы не-
гізінде Еңбекшілер депутатта-
рының облыстық Кеңес атқару 
комитеті №207 өкімімен трак-
тор механиктерін дайындау 
үшін облыс аудандары мен Ма-
шина-трактор станциясынан 
10 сауатты тракторист неме-
се бригадирді Оңтүстік Қа-
зақстан облысының Еңбек ре-
зерві басқармасының қарауына 
беру туралы өкім қабылданды.

1943 жылы Еңбекшілер де-
путаттарының облыстық кеңесі 
атқару комитетінің шешімі 
бойынша Қазақстандағы мұнай 
өңдеу кəсіпшілігіне, Қараған-
ды көмір бассейнінің көмір 
шахталары мен Свердловск 
қаласындағы электр станция 
құрылысына жəне «Аралсуль-
фат» тресіне жұмысшылар жұ-
мылдырылды. 

Майдандағы ерлік үлгісі 
тылда ұласып жатты. Жеткін-
шектер бұғанасы қатып, буыны 
бекіместен еңбекке араласып, 
ел байлығын еселеді. Мектеп 
партасындағылар тракторға, 
комбайн штурвалына отырды. 

Майдан үшін жасалған 
қамқорлықтың бірі Қызыл 
Армия жауынгерлеріне жылы 
киімдер жинау жұмысы бол-
ды. Республиканың бүкіл ең-
бекшілері жылы киім жинау ға 
атсалысып, көп жерлерде киім 
тігетін, пима басатын, тері 
илейтін шеберханалар ұй-
ымдастырылды. 1941 жылдың 
маусым айынан қазан айының 
15-не дейінгі мерзімде Отан 
қорғау қорына облыс еңбек-
шілері 2 млн 449 мың сом-
ның облигациясын, 916 мың 
сом ақша жинаған. Сондай-ақ 
«Қызыл орда колхозшысы» 
атты танк колоннасын жасау 
қорына 16271 мың сом жинап 
жіберген.

Соғыс уақытында күріш 
алқаптарының өнімділігін кө-
бейтуге ерекше көңіл бөлінді. 
1941 жылдың астық тапсыру 
жоспарын бес аудан мерзімінен 

бұрын орындап шықты. Облыс 
бойынша 170 мың центнер ор-
нына 178,8 мың центнер астық 
тапсырылды. Ақ күріштің ата-
сы атанған Ыбырай Жақаев 
1944 жылы əр гектардан 172 
центнер күріш алып, дүние-
жүзілік рекорд жасады. 

Майданға көмек көрсету 
жөніндегі патриоттық баста-
маға үн қосқан Қ.Баймаған-
бетов, Ш.Қоянов, Қ.Пірімов, 
Қ.Ділімбетов сынды облыс 
колхозшыларының əрқайсысы 
майдан қорына 100 мыңнан 
325 мыңға дейін ақша аударды. 
Қызылорда колхозшысы танк 
колоннасының құрылысына 
Сырдария ауданы, Қарауылтө-
бе ауылшаруашылық артелінің 
65 жасар колхозшысы Өмір-
баев Керуенбай 200 мың рубль 
салды. 

Соғыс жылдарында əйел-
дер күші мен денсаулығын 
аямай, жанкештілікпен еңбек 
етті. Олар соғыстың алғашқы 
күндерінен бастап-ақ ша-
руашылықтың барлық са-
лаларында майданға кеткен 
азаматтардың орнын басты. 
Облыстық партия комитеті 
1941 жылғы 3 шілдеде «Өнер-
кəсіп орындарында, мекемелер 
мен ұйымдарда маман жұмыс-
шы əйелдер даярлау шарала-
ры туралы» қаулы қабылдады. 
Ұйымдар мен мекемелерге 
тез арада өндірістен қол үз-
бей, қысқа мерзімді курстарда 
маман жұмысшылар даярлау 
міндеті қойылды. 1941 жыл-
дың маусымынан желтоқ-
санға дейін курс бітірген 2357 
қыз-келіншек токарь, слесарь, 
тракторист, шофер, комбайнер 
мамандығына ие болып жұ-
мысқа орналастырылды.

Облыс əйелдері еліміздің 
мықты қорғаныс қорын жасау-
ға барынша белсенді түрде 
көмек көрсетті. Эвакуацияға 
келген балаларды өз қанаты-
ның астына алып, олардың қаза 
тапқан əке-шешелерінің орнын 
басып туған ата-анасындай 
қамқорлық көрсетті. Олардың 
кеудесінде «1941-1945 жыл-
дардағы Ұлы Отан соғысын-
дағы ерлік еңбегі үшін» медалі 
жарқырады. 

Жеңіске жету жолында қа-
зақстандықтардың асқан ерлігі 
мен əскери жанқиярлығы Отан 
соғысы тарихындағы жарқын 
беттерге айналды. «Бəрі де 
майдан үшін, бəрі де Жеңіс 
үшін!» деген ұранмен  майдан-
да ерліктің үлгісін көрсеткен 
тыл еңбеккерлерінің  арқасын-
да Жеңіс туы желбіреді.

Соғыстың бар ауыртпа-
лығын қажырмен көтеріп, 
патриотизм үлгісін танытқан 
тыл еңбеккерлерінің Жеңісті 
жақындатуға қосқан үлесі мен 
ерен еңбегі туралы архив  құ-
жаттары осылай сыр шертеді. 

А.ҚАПАНОВА,
облыстық мемлекеттік
архивінің археографы

«Бәрі де жеңіс 
үшін, бәрі де 
майдан үшін!»

ЖЕҢІС – 76
Соғыстың алғашқы күнінен бастап, біздің облыс 

жалпы майданның қуатты тірегіне айналды. Бұл, әсіресе, 
жау қолында қалған, өндірістік қуаты көшірілген қала-
лардың, Кеңестер Одағының өнеркәсібі мен ауыл шару-
ашылығының жалпыодақтық экономикаға қосар үлесін 
толықтыру үшін қажет болды. Сөйтіп қарбалас кезеңнің 
өзінде бұрыннан бізге бейтаныс өндірістерді игеріп, эко-
номиканың жаңа салаларын жолға қою сияқты міндеттер 
жүктелді.

Қызылордалықтар 
көшет көктете алмай ма?


