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Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

ЕКПЕ АЛ!

СҮЙІНШІ! ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТІРШІЛІК

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb
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• 1997 жылы Қазақстанның 
Бейжіңдегі елшілігінде ҚР Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың 
қытай тілінде жарық көрген 
«Ғасырлар тоғысында» кітабының 
тұсаукесер рәсімі өтті. 

• 1999 жылы  Қазақстан, Эквадор, 
Ирландия, Малайзия мен Тунис жап-
пай қарусыздану жөніндегі Біріккен 
Ұлттар Ұйымы конференциясының 
құрамына кірді. 

• 2008 жылы Елордада Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Жарлығымен «Есіл» ауданы 
құрылды.

• 2010 жылы Австрияның Қа
зақстандағы елшілігі «ТәңірҰмай» 
галереясында Барбара Цайдлердің 
«Europe, work in progress» фотожо-
басы ұсынылды. 

• 2011 жылы Қазақстанда БҰҰ 
ДБ және ҚР Үкіметімен бірлескен 
Жаһандық экологиялық қор іске 
асырған сулыбатпақты алқаптарды 
сақтау бойынша 7 жылдық жобаны 
аяқтады. 

• 2013 жылы  Елордада 
Ақпараттың дәйектілігін бағалау 
орталығы ашылды. Алматыда 
«Астана» алаңында ең үлкен скейт-
борд таныстырылды.

• 1999 жылы  Қазақстан Рес
публикасының «Мемлекеттік қыз
мет туралы», «Бұқаралық ақ парат 
құралдары туралы», «Қазақстан 
Республикасының Патент Заңы», 
«Жер астында және ашық жерде, аса 
зиянды және ауыр жұмыс жағдайын
да жұмыс істейтін тұлғаларға арнайы 
мемлекеттік жәрдемақы туралы» 
және «Қазақстан Республикасының 
«Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік 
қолдау туралы» Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заңдары жарияланды.

• 2010 жылы Корея Республи-
касы Тэгу қаласында Алматының 
Мәдени күндері салтанатты түрде 
ашылды. 

• 2012 жылы Лондонда ХХХ 
Жазғы Олимпиада ойындарында 
жеңіл атлетика жарысында әйелдер 
арасында үш қарғып секіруден 
қазақстандық спортшы Ольга 
Рыпак ова үздік өнер көрсетіп, алтын 
медаль жеңіп алды.

• 2014 жылы Ақордада өткен 
Үкіметтің кеңейтілген отырысын-
да ҚР Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев Министрлер кабинетінің 
қайта құрылатындығын жария етті. 
Үкіметтің жаңа құрылымы – 12 
министрлік пен 30 комитет. Ал 
барлық 9 агенттік жойылып, коми-
тет түрінде министрлік қарамағына 
кірді.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі ішкі еңбек нарығын қорғау 
мақсатында сырттан келетін мамандарға 
жыл сайын квота бөледі. Оның биылғы 
мөлшері – жұмыс күшіне шаққанда 0,31 про-
цент немесе 29,3 мың адам. Елге Қытайдан 
(3782), Өзбекстаннан (1953), Түркиядан 
(1633), Үндістаннан (1051), Венгрия (992) 
мен Ұлыбританиядан (959) ағылатындар көп. 
Шетелдік жұмыс күші басшылар және олардың 
орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелердің 
басшылары, мамандар мен жұмысшылар 
сияқты санаттарды қамтиды. 2 мыңға жуық 
адам маусымдық жұмысты жөн көрсе, тағы 
осынша адам корпоративтік ауыстыру 
тәртібімен тартылған. Осы күні Қазақстанда 
шетелдік жұмыс күшін пайдаланатын 1793 
жұмыс беруші бар. Дегенмен, онда тер төгіп 
жүргендердің 97 проценті – отандастарымыз. 

Министрліктің мәліметінше, еңбек мигрант
тарының саны 2021 жылдың көктемінен бері 
10 процентке өскен. Оның әрбір төртіншісі 
– қытайлық. Жұмыс істеу үшін рұқсат ке-
рек етпейтін Еуразиялық экономикалық 
одақ мемлекеттерінің тұрғындарын есепке 
алмағанда, сырттан келетіндердің күрт кемуі 
өткен жылдың басында көрініс берді. Сол кез-
де Президент тапсырмасымен квота көлемі 43 
мыңнан 29 мыңға немесе 40 процентке бірақ 
қысқарды. Пандемия кезінде ішкі нарықты 
қорғау осылай ғана мүмкін еді. Әйтсе де, 
отандық жұмыс берушілердің өзі шетелдік 
мамандарды тартуға онша құлық таныта 
қоймапты. Мысалы, 2020 жылдың басындағы 
өтініш саны 19,1 мың болса, биыл 1 қаңтарда 
ол 14,6 мыңға азайған. Бірінші тоқсанда тағы 
600 бірлікке түсті. Статистикадан жағдайдың 

мамыр айында ғана оңалғанын байқау қиын 
емес. Көктемдегі көрсеткіш 15,4 мыңға жеткен. 

Мигранттардың үлкен бөлігі 
қытайлықтардың үлесінде. Аспанасты елі 
тұрғындарының еңбегі құрылыс, кен өндіру 
және өңдеу өнеркәсіптері салаларында өтімді 
болып тұр. Саудасаттықпен айналысатындар 
өте аз – барлық қытайлық экспаттың небәрі 
4 проценті. Алатақиялы ағайындар көбіне 
ауыл, орман және балық шаруашылығының, 
құрылыстың айналасында. Түркиялықтар 
өздерін негізінен құрылыс индустриясында 
дәлелдеп келеді. Ал ағылшындарға әкімшілік 
әрі қосалқы, кәсіби, ғылыми және техникалық 
қызмет бағыттарында сұраныс бар. 

Халықаралық көшіқон ұйымының 2020 
жылғы қорытынды мәліметіне қарағанда, 
әлемдегі әрбір бесінші адам туған жерінде 
тұрақтамайды екен. 2000 жылы дүние 
жүзіндегі мигранттар саны 173 млн шамасын-
да болса, 2019 жылы 172 млнға жеткен. Де-
мек, бұл – шекара таңдамайтын шетін мәселе. 
Еңбек мигранттары көбіне уақытша, заңсыз әрі 
кепілдік уәде етілмеген жағдайда нан тауып, 
нәпақа айыруға мәжбүр. Ал бұл қауіпсіздік, 
жұмыссыздық мәселелерін туындатады. 
COVID19 пандемиясымен байланысты 
дағдарыс аталған тәуекелдерді 
тек тереңдете түсті. Әсіресе, 
біліктілігі болмаған соң 
азғантай айлық жалақыны 
қанағат тұтып үйренген әйелдер 
жағы әлеуметтік қорғау немесе 
басқалай қолдау шараларынан 
қағылды. 

Халық әлі де бетперделік 
режимге мән бермейді. Үлкен
деріміздің өзі мерекежиыннан 
тыйылған жоқ. Өңірлік коммуни-
кациялар қызметінде күн сайын 
ақпараттандыру шаралары қарқын 
алуда, спикерлер вакцинаның 
маңызы жайлы мағлұматтармен 

бөлісіп келеді. Кезекті брифингте 
де Қызылорда су шаруашылығы 
мекемесі бастауыш ұйымының 
төрағасы Жақып Бегіш пен Ұлттық 
саралау және сертификаттау 
орталығы жанындағы бастауыш 
ұйымының төрағасы Әбдіғаппар 
Әмірғалиев екпені ем дейтіндер 

мен пайдасы кем дейтіндердің та-
ласы тоқтамағанын, алайда алдын 
алу шараларына бей жай қарауға 
болмайтынын еске салды.

– Адам бағалай білмейтін екі 
құндылық бар. Оның бірі уақыт 
болса, екіншісі – денсаулық. 
Дертке шалдығудың алдын алу 
үшін де саулықтың қадірін, 
сақтықтың мәнін уақытысында 
түсіну маңызды. Мен де екпе 
алған тұрғындар қатарындамын, 
ешқандай жағымсыз әсер болған 
жоқ. Бастапқы үш күнде сақтану 
керек, яғни суға түсуге, адам көп 
шоғырланатын  жерлерге баруға 
болмайды. Жалпы, кімкім де ка-
рантин талабын сақтап, оған қоса 
індетке қарсы егілсе, біз одан тез 
құтыламыз деп ойлаймын. «Жасыл 
аймақта» қалудың жалғыз жолы – 
екпе алу, – деді Ж.Бегіш.

Әбдіғаппар Әмірғалиев екпені 
алу немесе алмау өз еркімізде, бірақ 
әлемдік тәжірибе мен күнделікті 
күрделенген ахуалды саралай оты-
рып, шешім шығарудың маңызды 
екенін алға тартты. Індеттің ал-
дын кесуде қырағылық танытып, 
тұрғындарды сақтық талаптарын 
аттамауға шақырды. 

Айта кетейік, өңірлердегі 
эпидемиологиялық ахуалды 
бағалау матрицасы бойынша Қы
зылорда «қызыл аймақта». Бүгінде 
облыста вакцинаның I компоненті 
221 486 адамға салынған, II компо-
нентпен 152 971 адам қамтылды. 
Мамандар вакцина алған тұр
ғындардың тек 0,1% вирус жұқ                               
тырғанын және салдары жеңіл 
өтетінін мәлімдейді. 

Індет қаупі сейілер емес

Дәулеттің дүрілдейтін
кезі келді

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Қазір «Сақтық – саулықта», «Жақыныңа жанашыр бол!» 
деген ұран сөздерден көз сүрінеді. Ал, статистиканы қарасаң, 
індетке қатысты сәт сайын өзгеріп тұрған саннан жаңыласың. 
Вирустың кең таралуына қауіпсіздік шараларының сақталмауы 
басты себеп болып отыр.

Ел асып еңбек ету 
мәжбүрлік пе?

Жергілікті атқарушы органдардың рұқсатымен Қазақстанда 16 мыңға жуық шетелдік 
жұмыс істеп жүр. Бұл – 1 шілдедегі ресми мәлімет.

«Тәуелсіздіктің 30 жылдығы 
қарсаңында Қазақстан халқының 
саны тарихи межеге жетті. Ал-
маты облысында дүниеге келген 
Жәния Азаматқызы еліміздің он 
тоғыз миллионыншы азаматы 
ретінде тіркелді. Жәния – отба-
сында төртінші бала. Атаана-
сы мен қазақстандықтарды осы 
қуанышпен құттықтаймын. Бауы 
берік болсын!» – делінген жазбада. 

Ұлттық статистика бюросы 
Жәнияның 20 маусым күні Алма-
ты қаласында дүниеге келгенін 
хабарлады. Анасы – 1986 жылғы 

Назгүл Көбентаева, әкесі – 1982 
жылғы Азамат Нұрғалиев. Жәния 
– отбасындағы төртінші бала. Фи-
лология ғылымдарының докторы 
Бауыржан Омаров Facebookтегі 
парақшасында демографғалым 
Мақаш Тәттімовтің теориясын 
негізге алып: «Төртінші перзент-
тен бастап қана халықтың жалпы 
өсіміне үлес қосылады. Сондықтан 
бұл сәби қай жағынан да ақжолтай 
болып тұр», – депті. 

Бюро хабарламасына сүйенсек, 
тәуелсіздік жылдары ішінде 
қазақстандықтар саны 2557,9 мың 

адамға (15,5%) өскен. Облыстық 
статистика департаменті жыл 
басында сырбойылықтар саны 
814,6 мың болғанын жеткізді. Ал 
1991 жылы 592,4 мың ғана еді. 
Егемендік алған ең алғашқы жылы 
өңірде 18,3 мың бала өмірге кел-
се, одан кейін көрсеткіш біршама 
төмендепті. Тек 2015 жылға қарай 
бала туу деңгейі жоғарылады. 
Өткен жылы 21,8 мың бала жарық 
әлем есігін ашты. 

Тәтімов теориясына салсақ, 
биыл тәуелсіздік мерейтойы екенін 
ескерсек, кішкентай Жәнияның 
жолы жеңіл болатынға ұқсайды. 
Лайым, солай болғай!

«СБ» ақпарат

19 миллионға жеттік!
Елдегі халық саны 19 миллионға жетті! 

Сүйіншілейтін жаңалықты Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Twitter-дегі парақшасында бөлісті.

– Мен Жаңақорған ауда нын
дағы спорт мектебінде қызмет 
атқаратын едім. Жетінші сыныпта 
оқыған кезінде Дәулет маған еріп 
жұмысқа барып жүрді, – дейді 
анасы Гүлзада Шайдарова. – Сол 

жерде жаттығу жасаған балаларға 
сырттай қызыға қарайтынын аң
ғардым. Бапкер Әбутәліп Аманов 
оны шәкірттер қатарына қосты. 
Осылайша баламның спорттағы 
үлкен жолы басталды. Содан бері 

тынбай еңбектенді. Қажыған жоқ. 
Бапкерінің әрбір айтқан кеңесін 
зердесіне түйіп, мақсатқа жету 
жолында өзінөзі аямады. Бүгінге 
дейінгі табыстарының барлығы 
сол еңбекқорлығының арқасы деп 

білемін. Әбутәліп ағамыз да қай 
кезде де қасынан табылады. Дәулет 
балам Әлем чемпионатында күміс 
пен қола алса, Азия чемпионатын-
да талай мәрте жеңіс тұғырынан 
көрінді. 

Қызылордалық еркін күрес шебері Дәулет Ниязбеков бүгін боз кілемге 
шығады. Шағын ауылда туып, осындай ең басты байрақты бәсекеде бір 
емес екі мәрте күш сынасу бақыты бұйырған Дәулет туралы айтар сөз 
көп. 

ЖАҺАН ЖАНАРЫНДАҒЫ 
ЖАПОНИЯ

Кеше Токио Олимпиадасының он үшінші 
ойын күнінде қазақстандық боксшы, жерлесіміз 
Қамшыбек Қоңқабаев қола жүлдегер атанды. 
Ол жартылай финалда АҚШ-тан келген Ричард 
Торрезге есе жіберіп қойды. 

Қамшыбектің айтулы аламанда жүлдегер болуы-
мен облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова құттықтап, 
«Facebook» парақшасында жазба қалдырды.

«Қадірлі жерлестер! Қамшыбек батырымыздың 
Токио Олимпиадасының қола жүлдегері болуы 

баршаңызға құтты болсын! «Бақ шаба ма, бап шаба 
ма?», – демей ме халқымыз. Алтын күтсек те, алтындай 
ұлымыздың бұл жеңісі біз үшін өте қымбат! Алда әлі та-
лай жеңісті, жемісті сәттер бар деп сенемін», – деп жазды 
облыс әкімі.

Қамшыбек – 
қола жүлдегер
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ: 
ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС 
ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ

Қоғамда ерекше балаларды 
көптің көзіне түсірмей, жеке қарау 
белең алған. Дегенмен, оқшау 
орта, оңаша үй денсаулығы на-
шар бала түгілі, сау баланы да 
қалыпты дамытпайтыны белгілі. 
Сондықтан елімізде инклюзивті 
білім беру мәселелеріне ерек-
ше көңіл бөлінуде. Инклюзивті 
кабинеттер балалардың дамуына, 
басқалармен байланыс орнатып, 
өз қатарластарымен бірге өсуіне 
мүмкіндік береді. 

«Nur Otan» партиясының облыстық 
сайлауалды бағдарламасында алдағы 5 
жылда балаларды инклюзивті біліммен 
қамту шараларын 100 процентке арттыру 
көзделген. Биылғы меже – 80 процентке 
дейін жүзеге асыру. Бүгінде облыстағы 
мүмкіндігі шектеулі балалардың 
инклюзивті білім алуын қамтамасыз 
ету мақсатындағы 2020-2022 жылдарға 
арналған жол картасы аясында жұмыстар 
басталды. Бірінші кезекте білім беру 
ұйымдарын инклюзивті кабинеттерімен 
жабдықтау қолға алынды. Сонымен қатар 
47 мектепте логопункт ашу, логопед ма-
манымен қамту, 1 мектепке дейінгі ме-
кемеден инклюзивті қолдау кабинетін 
жабдықтау, 9 тьютор маманымен қамту 
жоспарланған. Мұнан бөлек, 40 мектепте 
инклюзивті қолдау кабинеті, 2 ресурстық 
орталық, 2 аутизмі бар балаларды қолдау 
кабинетін жабдықтау, 48,5 штат бірлікте 
арнайы маман, 18 тьютор алу  көзделген. 
Жалпы өткен жылы 48 балабақша 
және 44 мектепте кабинеттер ашылған. 
Нәтижесінде мемлекеттік  бағдарлама 
көрсеткіші бойынша инклюзивті білім 
беруге жағдай жасаған мектепке дейінгі 
мекеме үлесі – 52,8, мектептердің үлесі 
86,3 процентті құрады. 

Биыл жүргізілетін жұмыстарға кел-
сек,  47 мектепке дейінгі мекемеден ло-
гопункт ашу және логопед маманымен 
қамту, 2 мектепке дейінгі мекемеден 
инклюзивті қолдау кабинетін жабдықтау, 
47 логопед, 18 тьютор маманымен қамту 
жоспарланған. 27 мектепте инклюзивті 
қолдау кабинеті, 4 ресурстық орталық, 2  
аутизмі бар балаларды қолдау кабинетін 
жабдықтау, 48,5 штат бірлікте арнайы ма-
мандармен қамту қаралған.  

Айта кету керек, бүгінде бала бақ-
шаларға 29, мектептерге 24 маман қабыл-
данды. Бұл мамандардың қамтылу көрсет-
кішінің 98 процентке жеткенін көрсетеді.

Мұғалімдерді инклюзивтік білім беру 
бойынша курстан өткізу жұмыстарын 
айтатын болсақ, 1212 мектеп мұғалімі 
біліктілігін арттырып, 29-ы қайта 
даяр лаудан өткен. Мектепке дейінгі 
ұйымдардың 488 қызметкері арнайы 
курс та, 16-сы қайта даярлау курсында 
білім жетілдірген. 

Облыс бойынша 21 арнайы білім беру 
ұйымы жұмыс істейді. Жыл бойы ПМПК 
консультацияға 1500-ден астам, түзету 
кабинеттерінен 800-ден астам бала ар-
найы маман көмегін алып, нәтижесінде 
118 бала білім беру ұйымдарына қосыл-
ды. Дегенмен, арнайы білім беру ұйым-
дары ның материалдық-техникалық ба-
засына байланысты күрделі мәселелер 
жеткілікті. Сондықтан алдағы уақытта 
осы бағыттағы жұмыстар атқарылатын 
болады.  

Инклюзивті білім беру барысында 
қандай да бір дискриминацияға жол бер-
меу, қоғамда теңдік қатынасты орнату – 
біздің ортақ мақсатымыз. 

Гүлнар ЕСҚАЛИЕВА,
облыстық мәслихаттағы «Nur 

Otan» партиясы депутаттық 
фракциясының мүшесі, Білім мен 

ғылымды дамыту жөніндегі қоғамдық 
кеңес төрағасы.

– Кемшілікті жаба тоқып, одан аттап кетпейміз. 
Ауданда жағымды жаңалық жеткілікті, оны 
аймақ журналистері хал-қадірінше насихаттап 
жатыр. Келесі кезекте, ортақ мүддеге жұмылып, 
шыңыраудан шығатын жолды бірлесе іздесек 
деймін. Қазір халыққа қызмет етудің сан қырлы 
көзі бар. Жұмысты жақсы сөз есту үшін емес, 
елді еңбекке жұмылдырудың, бірлікке бұрудың 
бағытында жасау маңызды, – деді ол.

Аудан басшысы алдымен бюджет қаражатын 
арттыру және мерзімінде игерудегі түйінді 
мәселелерге тоқталды. Қаңтар-маусым айларын-
да жергілікті бюджеттің кірістер болжамы 102,6 
процентке орындалып, шілде айының басында 
қаражат 100 процентке игерілген. Бұл жағдайлар 
тұрғындарға қалыпты жұмыс көрінгенімен, салада 
проблемалар жеткілікті. Салық базасын кеңейту 
бойынша жұмыс тобы құрылып, іс-шара жоспары 
да бекітілді.

Ауданға қарасты әрбір округте бар, айқындалған 
мәселенің бірі – іс жүзінде жоқ, жойылып кеткен 
автокөліктерді есептен шығару. Тіркеуде ғана бар, 
өзі жоқ көлікке салық есептеледі де, өндірілмейді. 
Көлік салығынан берешек қалыптасып, жыл са-
йын арта береді. Шешім – жойылып кеткен көлік 
салығын есептен шығару процесін оңайлату немесе 
біржолғы амнистия жариялау.

Оған қоса, жыл сайын бағалаудан соң мүлік 
салығының көлемі азайып барады. Салық са-
лынатын нысандардың орналасу коэффициенті 
жыл сайын бекітіліп, жеке тұлғалардың мүлкі 
бағалануы тиіс. Дегенмен, «Азаматтарға арналған 
үкімет» АҚ өз базасындағы деректер бойынша 
ғана бағалау жүргізеді. Ескі тұрғын үйін бұзып 
жаңадан салғандар, жаңадан тұрғын үй салғандар 
түгендеусіз, бағаланбай қалып отыр. Бұл мүлік 
салығына тікелей әсер етеді. Аудан бюджеті екі 
мәрте шығынға кетеді. Мүлік салығына байланыс-
ты тағы бір мәселе – кәсіпкерлік мақсаттағы мүлік 
құнын айқындау механизмі жоқ. Жеке кәсіпкер 
тәуелсіз кез келген бағалаушыға мүлкін бағалатады 
да, төмен құн көрсетіп болмашы салық төлейді. 
Бұл ретте аудандық сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімінің жұмысын күшейтіп, тұрғындарға 
түсіндірме жұмыстарын кент, ауылдық округ 
әкімдерімен бірлесіп жүргізу керек.

– Кәсіпкерлік мақсаттағы жер учаскелерін жеке-
меншік және жалдау құқығымен табыстау үшін 
сауда-саттық жүргізу қағаз жүзінде атқарылып 
келген. Кемшіліктер орын ала берген соң, арнайы 
аппараттық мәжілістер ұйымдастырып, түгендеу 
жұмыстары тұрақты жүргізіліп келеді. Нәтижесінде 
облыста бірінші болып аудан көлеміндегі 
кәсіпкерлік мақсаттағы жерлердің барлығын элек-
тронды сауда-саттық алаңында өткізуге дайындық 
жасауды тапсырдым. Қазір алғашқы аукциондарға 
дайындық жасалуда. Осы жұмыстар арқылы сы-

КҮРМЕУ КІЛТІН ТАЛПЫНҒАН ТАБАДЫ
немесе жаттанды әдеттен өзгеше өрілген жиын

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Жаңақорған ауданының әкімі Руслан Рүстемов жарты жылдың жұмысын қорытындылап, 
өңірлік коммуникациялар қызметінде брифинг өткізді. Айта кетерлігі, аудан әкімі мақтаулы 
мәселелерді қозғайтын жаттанды жиналыс ауанын бұзып, алаңдатарлық мәселелерге ғана мән 
берді.

Пандемияға дейін Қазақстанға Орталық Азия-
дан миллионға жуық мигрант келді. Кейбір жұмыс 
берушілердің салық төлегісі, визамен жүріп-тұру 
тәртібіне бағынғысы келмейтіні себепті бұл – 
болжамды цифр ғана. Қазақстан Орталық Азия-
да алатақиялылар үшін нан табуға қолайлы жер 
болып тұр. Кейбір дерек көзіне сүйенген Azattyq 
олардың саны пандемия алдында 360 мыңдай 
болғанын алға тартты. Коронавирус кеңінен тарап, 
шекаралар жабылған кезде де олардың бері қарай 
өтуі толастамаған.

Өзбекстанның экономика және кедейшілікті 
қысқарту министрлігі биыл қаңтарда 209300 
адамның осында болғанын мәлімдеді. 
Қонақжай қазақ құшағына одан басқа қырғыз 
бен тәжікті де сыйдырып келеді. Көршілес ел 
өкілдері Қазақстанның тартымдылығы ретінде 
мемлекеттердің менталитет, тіл, мәдениет жағынан 
ұқсастығын, сонымен қатар жұмысқа орналасу 
талаптарының қарапайымдылығын атаған. Мыса-
лы, Ресейде орыс тілі және тарихы бойынша ем-
тихан тапсыру керек болса, бізде ондай шарт жоқ. 

Екі қолға бір күрек іздегендер пандемия тұсында 
Ресейде әуе билеті мен жұмыс істеуге рұқсат 
беретін патенттің қымбаттауына да байланысты 
Қазақстанға құстай ұшқан. 

Біздің өңірде де құрылыс басында өзбектерді 
көбірек көзіміз шалатыны рас. Облыстық полиция 
департаменті көші-қон басқармасының мәліметі де 
мұны айғақтайды. Бүгінде Қызылордада еңбек етіп 
жатқандардың 80 проценті ауылы аралас, қойы 
қоралас елден. 

– Жыл басынан бері 2138 шетелдік аймаққа 
әртүрлі мақсатпен келіп, уақытша тіркеуге алын-
ды. Оның 1540-ы – достастық елдерінен, 107-сі – 
алыс мемлекеттерден. Ал 9786 азаматқа қатысты 
рұқсат рәсімделді. Олардан жергілікті бюджет-
ке салық төлемі ретінде 162 млн 429 мың теңге 
түсті, – дейді басқарма бастығының орынбасары 
Сағындық Қамитбеков. 

Сырттан келгендердің бір жылға дейін жұмыс 
істеуіне рұқсат. Бірақ ережені елемегендер, 
тәртіптен аттағандар аз кездеспейді. Есепті кезеңде 
шетелдік немесе азаматтығы жоқ 552 адам заң та-
лабын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 

тартылды. Ал азаматтығы жоқ адамдарды 
қабылдағаны үшін 299 жергілікті тұрғын айыппұл 
төледі. 53 шетелдік әкімшілік жолмен республика 
аумағынан аластатылды. 

Еткен еңбек, төккен тері үшін тапқанының бір 
бөлігін мигранттар отанындағы отбасына жіберетіні 
анық. Осы жылғы сәуірдің өзінде Өзбекстан, 
Қырғызстан және Тәжікстанға қаржылық жүйе 
арқылы 35,6 млрд теңге жөнелткен. Бұл бергі жағы 
ғана болуы мүмкін. Өйткені олар ресми ақша ау-
дарымы арналарын қолданбай-ақ үйіне қолма-қол 
апаруы немесе жақын-жуығынан беріп жіберуі 
ғажап емес. 

Енді «өзбек немесе қытай істеген жұмысты 
қазақ алып жүре алмай ма?» деген сұрақ туын-
дайды. Әлде бұған жоғары жалақы талап ететініміз 
түрткі ме? «Қазақ қара жұмысқа епсіз» деп өзімізді 
қашанғы өзекке тебе береміз? Әйтпесе, отандық 
кәсіптік оқу орындарының жылда жұмысшы дай-
ындап шығаруының кемі жоқ. Облыстық білім 
басқармасының дерегіне сүйенсек, жергілікті 30 
колледжде еңбек нарығына қажет 100-ге тарта 
мамандық бо йынша 20 мыңға жуық жас білім алып 

жатыр. Былтыр мемлекеттік тапсырыс бойынша 
колледж бітірген 4 мыңнан астам студенттің 85,1 
проценті жұмысқа орналасыпты. 

Осы шамалас көрсеткішке М.Ықсанов 
атындағы Қызылорда политехникалық колледжі де 
қол жеткізді. 

– Өткен оқу жылында 200-дей шәкірт бітірді. 
Тағы осынша баланы оқуға қабылдау жоспарла-
нып отыр. Бізде 14 жұмысшы мамандығы бойын-
ша шәкірт тәрбиеленуде. Оның ішінде автослесарь, 
дәнекерлеуші, автокраншы болғысы келетіндер 
жетерлік. Материалдық-техникалық базаның 
нығаюы мен ұстаздардың біліктілігі кәсіби ма-
ман қалыптастыруға септігін тигізеді. Бізде бұл 
қажеттілік толық жасалған, – дейді колледж дирек-
торы Бақыт Кенбаев. 

Өндірістік тәжірибе кезінде еңбекке бейімділігін 
көрсете білгендерді жұмыс берушілердің өзі аттай 
қалап алады екен. Колледж басшысы шәкірттердің 
түгел дерлігі ауыл балалары, шаруа отбасынан 
шыққандардың қимылы ширақ екенін, қара жұмыс 
деп қымсынбайтынын айтты. Иә, кейбір ата-ана 
ұл-қызының кірпіш құйып, кран айдап, комбайн 

жүргізгенін ұят көреді. Әйтпесе, барлығына бірдей 
кеңселік жұмыс қайдан табылсын?! 

Мәселенің бір ұшын әлгінде шығардық. Мар-
дымсыз жалақыны місе тұтпайтынымыз бар, жа-
сырып қайтейік?! Соңғы жарты жылда Қазақстанға 
көшіп келгендерге қарағанда көшіп кеткендер көп 
екен. Тәуір табыс, жақсы өмір іздегендер көбіне 
Ресей мен Оңтүстік Кореяны таңдайды. 

Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев Сыртқы 
істер министрлігіне Оңтүстік Кореямен келісіп, 
еңбек визасын алу тәртібін жеңілдету жолын қарас-
тыруды ұсынды. Бұл отандастарымыздың аман-
дығы мен заңды еңбек етуіне кепілдік болар еді. 

– 2014 жылы қазақстандықтарға виза беруді 
алып тастағалы бері заңсыз еңбек мигранттарының 
саны 359 адамнан 2019 жылы 12 мыңға көбейді. 
Оның ішінде 35 жасқа дейінгі еңбекке қабілетті ер 
адамдар көп, – деді депутат. 

Тепсе темір үзетін азаматтарымыздың бұлай 
ел асуы қалыпты жағдай ма әлде дабыл қағарлық 
па? Қалай десек те, біз қолда бардың қадірін білмей 
отырған сияқтымыз. Әйтпесе, кім өз елінде ұлтан 
болғысы келмесін?!

Ел асып еңбек ету мәжбүрлік пе?

Конкурсты ұйымдастырушы:
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 

басқармасы» ММ.
Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласы, Қорқыт ата көшесі,123 ғимарат, 213-бөлме.
Пошталық мекенжайы: 120000.
Электрондық поштасы: www.dkb401059@mail.kz
Байланыс телефоны: 8 (7242) 40-10-59.
Конкурстың нысанасы: 18-29 жас ара лы ғындағы жас 

кә сіпкерлердің жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін 
жоба ларына өтеусіз негізде мемлекеттік гранттар беру.

Байқау түрі: Ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру орны: Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, Қорқыт ата көшесі,123 ғимарат, 
213-бөлме, «Qoldau.kz» веб-порталы.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі:
Конкурсқа қатысушы үміткерлердің өтінімдері 

«Қызылорда облысының кәсіп керлік және туризм 
басқармасы» кеңсесінде қағаз түрінде немесе www.Qoldau.
kz сайты арқылы электронды түрде қабылданады.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мер зімі: 2021 

жылдың 09 тамызынан бас тап 2021 жылдың 27 тамызын 
қоса ал ғанда, жұмыс күндері сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін 
(жергілікті уақытпен). Түс кі үзіліс сағат 13:00-ден 15:00-ге 
дейін.

Өтінімдерді берудің басталу күні мен уақыты: 2021 
жылдың 09 тамызы, сағат 10:00 (жергілікті уақытпен).

Өтінімдерді берудің аяқталу күні мен уақыты: 2021 
жылдың 27 тамызы, сағат 18:00 (жергілікті уақытпен).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін түскен өтінімдер 
қабылданбайды. 

Сағат 18:00-ден кейін түскен өтінімдер содан кейінгі 
жұмыс күндері қаралады.

Осы хабарландыру және конкурстық құжаттамамен 
Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының ресми сайтында (https://www.gov.
kz/memleket/entities/kyzylorda-tourism?lang=kk) және 
«Facebook» әлеуметтік парақшасында, сондай-ақ ҚР Үкіме-
тінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №1060 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» мемлекеттік бағ-
дарламасының ережелерімен «Әділет» ақпараттық-құқық-
тық жүйесі (http://adilet.zan.kz) арқылы танысуға болады.

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды 
іске асыруға мемлекеттік гранттар беру қағидаларына
1-қосымша

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

байлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алып, 
ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз етеміз, 
әрі аудан бюджетіне қосымша қаржы түсіретін бо-
ламыз, – деді Р.Рүстемов.

Аудан әкімі бюджетті нақтылау процесінің де 

көп уақыт алатынын атап өтті. Тұрғындар көтерген 
өзекті мәселені шешу үшін бюджетті нақтылауға 
кемінде екі-үш ай уақыт керек. Қаржы бөлінген соң 
мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес жариялана-
тын конкурс та екі айдан аса уақытты керек етеді. 
Тиісті рәсімдер үшін жалпы жиыны жарты жылға 
жуық уақыт кетеді.

– Сол уақыттарда тұрғындар рені шін де білдіріп 
жатады. Сон дықтан осы процестерді оңтайлан дыру 
жөнінде Парламент депутат тары, министрлер мен 
олардың орынбасарларына ұсынысымызды да ай-
тып жатырмыз. Жыл соңына дейін салық базасын 
кеңейтудің кешенді жос пары жасалып, барлық 
есептік көр сет кіштерді бір орталықтан бас қарып 
отыратындай бағдарлама жасау қа растырылуда, – 
деді аудан әкімі.

Ауданда негізгі салаларда оң көрсеткіштерге 
қол жеткізіліп, өнеркәсіпте өсім байқалған. 
Шағын және орта кәсіпкерлік саны 5640-қа жетіп, 
былтырғыдан 16,9 процентке артқан. Бұдан бөлек, 
жыл басынан барлық қаржы көздерінен 423 жобаға 
1 млрд 164 млн теңге  қаржы тартылды. Сондай-
ақ, сауда саласында өсім байқалып, бөлшек сау-
да көлемі 2,1 млрд теңгеге жуықтап, оның ішінде 
көтерме сауда көлемі 12 есе артты. 

Бүгінде ауданның өнеркәсіп саласы облыстың 
11,5 процентін құрап, Қызылорда қаласынан кейінгі 
екінші орында болса, өңдеу өнеркәсібі облыстағы 
көлемнің 27,7 процентін құраған. Сонымен қатар, 
алдағы жылдары бірнеше инвестициялық жоба іске 
асырылады.

Атап айтқанда, «Қызылорда AGROPlus» ЖШС-
ның қуаты жылына 24 мың тонна томат пастасын 
өндіру жобасы, «Майнинг Консалт Ко» ЖШС-ның 
жылдық қуаты 1200 тонна полиметалл кенін өндіру 
және қайта өңдеу комбинатын салу жоспарланған. 
Мұнан бөлек «Жан-Арай» ЖШС жол бойы қызмет 
көр сету кешенінің құрылысы жыл соңы на дейін 
бас талады. Тойхана, кафе, асхана, қонақ үй мен 
монша қарастырылған кешен жанында 1500 тонна 
көкөніс сақтайтын қойма, 50 гектар алма бағы мен 
оны сулан дыруға арналған бассейн салынады.

Сондай-ақ, индустриялық-инно вациялық дамы-
ту дың 2020-2025 жылдарға дейінгі мемле кеттік 
бағдарламасы аясында респуб ликалық Индустрия-
ландыру картасына «Шалқия Цинк ЛТД» АҚ-ның 
жылдық қуаты 4 млн тонна кен байыту фабрика-
сын салу жобасы, өңірлік индустрияландыру кар-
тасына «Қуат керамзит» ЖШС-ның жылына 3 млн 
дана блок шығаруға қауқарлы керамзит құрылыс 
материалдарынан кірпіш және блок шығару жо-
басы мен биыл іске қосылатын «Абдулла» шаруа 
қожалығының жылына 3,5 мың тонна құс етін 
өндіретін фабрикасы енгізілген.

– Ауыл шаруашылығы өнім дерінің жал-
пы көлемі 6 млрд тең гені құрады. Дегенмен, 

мал шаруа шылығындағы өңдеу саласын дамы-
ту керегін уақыт дәлелдеуде. Қазір біз мал басын 
көбейтіп, оны сатудан аса алмай отырмыз. Ендігі 
кезекте инвесторлар тарта отырып мал өнімдерін 
өңдейтін кәсіпорындар ашуға мән беру қажет. Мал 

еті, сүті, терісі мен жүніне дейін өңдеуіміз керек. 
Бұл – өте ауыр және қомақты шаруа. Алайда оны 
ауданда жасайтын болсақ, біріншіден таза, ар-
зан, сапалы өнім, екіншіден аудан тұрғындары 
жұмыспен қамтылатын болады. Бұл бағыттағы 
жұмыстарымыз да күн тәртібінен түспейді, инве-
сторлармен келіссөздер жүргізілуде, – деді аудан 
әкімі.

Айта кетерлігі, ауданда күріш көлемі 1316 
гектарға азайғанымен, егіс көлемі 449 гек-
тарға артып, 36163 гектарды құраған. Себе бі 
су тап шылығына байланысты әртараптандыру 
жұмыстары жүр гізіліп, күріш орнына бидай мен 
көкөніс егілген. Ауыл шаруашылығында ауқым-
ды жұмыс жасалып жатқанымен, өзекті мәселе 
де жоқ емес. Мысалы, Жаңақорған – аймақтағы 
су тоспасы жоқ жалғыз аудан. Бүгінде су өткізу 
қабілеті төмен деп, көп жылдан бері суланды-
ру жүргізілмегендіктен, көл дер жүйесі құрғап, 
аумақтың экологиялық ахуалы нашарлауда. 
Жайылымдық, шабындық жерлер қурап, мал 
суаттарының жойылуынан аурулар көбейіп, көлге 
қонатын құстар мекендерін ауыстырып, өңір ахуа-
лы күрт нашарлады.

– Сырдария өзенінен су алатын «Келінтөбе» ма-
гистральды каналы 30 мың гектардан аса суармалы 
егістік жерлерді сумен қамтамасыз етуде. Азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мал азығын 
молынан дайындау және су тапшылығының алдын 
алу Көктөбе ауылдық округінің тұсынан салына-
тын су тоспасына байланысты болып отыр. Жоба 
ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің іс-шаралар жоспарына енгізілген. 
Тағы бір аяқсу көзі – «Тайпақкөл-Қандыарал» 
көлдер жүйесін қазу, тазалау жұмыстарын жүргізу 
де өзекті мәселе. Бұл жоба Жаңақорған кенті мен 
11 елді мекенді қамтиды. Толық жүзеге асқан кез-
де барлығы 8880 гектар суармалы жер аяқсумен 
қамтамасыз етіледі. Аталған мәселеден Парламент 
депутаттары да, Су ресурстары комитеті де хабар-
дар. Қазір жобаға Су ресурстары комитеті іздестіру-
барлау жұмыстарын жүргізуде, – деді Р.Рүстемов.

Аудан әкімі алдын алмаған жағдайда шиеленіс 
ошағын қалыптастыруы мүмкін тағы бір мәселені 
назарға алды. Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі 
тарапынан «Дипломмен – ауылға!» бағдарламасына 
республика бюджетінен 358,8 млн теңге бөлінген. 
Жоба ережесіне сәйкес «Электронды үкімет» веб-
порталы арқылы өтінім тоқтаусыз қабылданып 
жат қандықтан, қаржы жетіспеушілігіне байла-
нысты 83 қызмет алушы келесі жыл кезегіне 
қойылған. Бұл жағдай жыл бойы жалғаса беретін 
болса, кезектілікке қойылғандар саны еселеніп, 
қана ғат танбаған жағдайда жас мамандардың 
құзырлы органдарға жүгінуі көбейеді. Сондықтан 
сұранысқа ие мамандықтар тізбесін анықтап, әр 

салада нақты мекемеде, жұмыс орны мен нақты 
мамандық бойынша қажет, тапшы мамандар тізімін 
қалыптастыру керек. Сонымен қатар, жылдық 
жоспарға сәйкес бөлінген қаражат толық игерілген 
жағдайда электронды өтінім қабылдауды тоқтату 
тетігін де ескеру қажет.

– Сондай-ақ, құрылыс көлемі 1,7 млрд теңгеге 
жуықтап, өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есе 
артты. Биыл 2,2 млрд теңге әлеуметтік нысандар 
құрылысы жүруде. Дегенмен, аудан орталығында 
жер кезегіне қатысты көптеген мәселе бар. Кезектің 
өсімі бойынша облыста Қызылорда қаласынан 
кейін екінші орындамыз. Бұл бағытта кент 
орталығынан берілген жер тізімі мен уақытын зер-

делеп, заңға сәйкес қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
жер телімдері қайтарылып, кезекте тұрған басқа 
тұрғындарға берілетін болады. Келесі тоқсаннан 
бастап нәтижесін көреміз, – деді аудан әкімі.

Бүгінде ауданда электр бағаналары мен 
желілерінің 70 процентінің тозығы жеткен. Көбі 
өткен ғасырдың 1965-1970 жылдарынан бері келе 
жатқанын айтып, тұрғындар мен сала мамандары 
да дабыл қағуда. Мәселені жүйелі түрде шешу үшін 
құны 3,4 млрд теңге болатын жоба дайындалып, 
алдағы жылы «Ауыл – ел бесігі» арнайы жобасы 
аясында іске асырылмақ.

Әлеуметтік салада жыл басынан жұмыспен 
қам ту орталығына 2767 адам хабарласса, 1527 адам 
жұ мыс қа орналастырылған. Бұдан бөлек, жаңа 
бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін берілетін 
мемлекеттік грантқа республика бюджетінен 600 
адамға 350 млн теңге қаржы қаралып, 294 адамға 
грант берілген. 

– Мемлекеттік грантты алғандар келісім 
шартқа сәйкес 1 жылға дейін кәсіпкерлігін жап-
пайды. Алайда, 1 жылдан соң жауып тастауға 
құ қылы. Сондықтан бизнес идея жыл өтпей жа-
тып тоқтап, кәсіпкерлік жабылып, азаматтар 
қайта жұмыссыздар қатарын толықтырып жатқан 
жағдайлар кездесуде. Мемлекеттік грантты өз 
мақсатына сәйкес жұмсап, кәсіпкерлігін дамыту 
үшін шартты мерзімді 5 жылға ұзарту керек. Сон-
да ғана азамат кәсібін дамытуға мүдделі болар 
еді. Қазіргі жағдайда мемлекеттік гранттардың 
тиімділігі болып отыр. Жұмыспен қамту мәселесін 
алып қарайтын болсақ та жағдай көңіл көншітпейді, 
– деді Р.Рүстемов.

Аудан әкімінің айтуынша, азаматтар мемле-
кеттен бөлінетін қаржыға жұмыс жасауға үйреніп 
алған. Жұмыспен қамтудың көп бөлігі – уақытша 
жұмыс орындары саналатын жастар тәжірибесі, 
қоғамдық жұмыс пен әлеуметтік жұмыс орындары.

– Жұмысшы іздеген кәсіпкерлер әлеуметтік 
желі арқылы хабарламалар беріп, 90-100 мың 
теңге жалақыға жұмысшы таппай жатады. Азамат-
тар сол жұмыстарға барудың орнына 42500 теңге 
төленетін қоғамдық жұмысқа таласып жатыр. 
Мәселе өткен айда арнайы аппараттық мәжілісте 
қаралды. Тұрғындарды жұмыспен қамту, кәсіп 
ашу үшін мемлекеттік гранттар мен несиелер 
берудің көлеңкелі тұстарын анықтап жатырмыз. 
Сондықтан сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің 
жоғары екендігін айтып өткім келеді. Саладағы 
кемшіліктер саралануда, – деді Руслан Рүстемұлы.

Сонымен, бұл әдеттегі жетістіктер айтылып, 
өзекті мәселенің мәніне терең бойламай жататын 
жаттанды жиыннан өзгеше өрілді. Ұстаным дұрыс, 
елдің игілігіне бағытталған әрбір істен нәтиже 
болуы керек. Уақыт осыны талап етіп отыр. Ал, 
уақытқа және оның сұранысына ілесе алмау сыл-
быр тепең сүреңсіз тіршілік болып қала бермек.

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасы бойынша «Бәйтерек» 
хол дингі агроөнеркәсіптік блоктың еншілес 
компанияларын қайта ұйымдастыру жұмыс-
тарын жалғастыруда. Бұл ретте нәтиже фер-
мерлер үшін қаржыландыруға қолжетімділікті 
қандай да бір жолмен қиындатпауы тиіс.

Аграрлық секторда жұмыс істейтін ком-
паниялар бойынша шағын бизнеске микро-
кредит беруді жүзеге асыратын «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
АҚ (Қор) «Аграрлық несие корпорациясы» 
АҚ-ға (АНК) қосылу жоспарлануда, ол өз 
кезегінде орта және ірі аграрлық жобаларды, 
сондай-ақ егіс және егін жинау жұмыстарын 
қаржыландыруға бағытталған. Осылайша, 
АНК бірыңғай салалық кредит беруші ұйым 
болады. Бұл фермерлерге жеңілдетілген кредит 
алу үшін әртүрлі жағдайлар да қайда жүгіну ке-

рек деген сұрақтарды алып тастауға мүмкіндік 
береді.

Ауыл шаруашылығы техникасы мен 
жабдықтарының лизингі бойынша республи-
кадағы ең ірі компания «ҚазАгроҚаржы» АҚ 
«Бәйтерек» холдингінен АНК-ға еншілес ком-
пания ретінде берілетін болады.

АӨК субъектілеріне банктер беретін кре-
диттерге кепілдік беру жөніндегі Функционал 
Қордан Холдингтің басқа еншілес компаниясы 
– кәсіпкерлік субъектілері үшін банктік кредит-
терге кепілдік беруді жүзеге асыратын «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға беріледі.

Компанияларды қайта құру процестері 
қаржыландыруға қолжетімділікті қиындат пауы 
керек.

Мақсат – сабақтастықты қамтамасыз ету, 
нәтижесінде ол компаниялар клиенттерінің 
қызметіне әсер етпеуі тиіс.

«Бәйтерек» холдингі ауыл шаруашылығы 
блогының еншілес ұйымдарын 
қайта құру туралы
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Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департа-
ментінің ұжымы және сала ардагерлері департамент зейнеткері

Маханов Суфханберді Мұхтарұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстары-
на қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық кеңес беру-диагностикалық орталығының ұжымы орта-

лық дәрігері Ерғалиева Жадыра Ерғалиқызына анасы
Бисенкүл Төлегенқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбекович 

(лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2021 жылдың 19 шілдесінде қайтыс болған 
азамат Райымбек Біләл Жақыпұлының атынан мұралық істің ашылғанын хабар-
лайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылор-
да қаласы, Көшербаев көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 37.

Қолында бір бума 
кітап-қағазы бар азамат ілти-
патпен сәлемдесті:

– Мен осы газеттің соғыс 
жылдарында редакторы 
бол ған Тойбазар Елемесов-
тің ұлы Арлан боламын. 
Әкемнің өмір жолын сіз-
ге айтқым келеді. Әкемнің 
туғанына биыл 115 жыл тол-
ды. Естелік жазуға ықылас 
білдірсеңіз. Қалай қарайсыз?

– Сөз жоқ, Тойбазар Еле-
месов сұрапыл соғыс жыл-
дарында, яғни 1939-1946 
жыл аралығында «Ленин 
жолын» басқарған. Газеттің 
мазмұнын байытқан, жұрт-
ты ерлік еңбекке шақырған, 
қаламы ұшқыр журналист 
болғаны ақиқат. Сыр елінің 
малшы-диқандарының па-
триоттық бастамаларына ұй-
ытқы болған азамат екеніне 
күмән жоқ...

Менің сөзіме Арлан бір 
көтеріліп, көзіне жас алды. 

– Әкемді еске алатын, 
еңбек жолын білетіндер бар 
екен-ау, – деп шешіле сөй-
леп кетті. Сонымен, Тойба-
зар ағаны жазуға отырдым. 
Өмірбаянына көз жүгірттім.

Балалар үйінде тәрбие-
ленген Тойбазар Елемесов 
Тәшкенге білім алуға бар-
ғанында шығыс жұлдызы 
Ғани Мұратбаевтың қамқор-
лығын көреді. Соңына ертіп, 
бағыт-бағдарын беріп, ин-
тернатқа орналастырады. 

Бала Тойбазар сол Тәш-
кеннен және Шымкенттен 
білім алып, Аралға оралады. 
Алғашында «Шөмішкөлде-
гі» мектепте ұстаздық жолын 
бастайды. Сонан соң мектеп 
директоры болса, онан әрі ау-
дандық оқу бөлімін басқар-
ды. Арал аудандық атқару 
комитеті төрағасының орын-
басарлығына жоғарылады. 
1935 жылдары Ақтөбе об-
лыстық атқару комитетінің 
орынбасары болып, шыңдау 
мектебінен өтті. Туған жер 
ыстық қой, көршілес об-
лыста еңбек етіп, Аралға 
оралды. Біраз жыл аудандық 
«Екпінді балықшы» газетін-
де редактор болып, жас жур-
налистер шоғырын жасақта-
ды. Балықшылар өмірін 
жан-жақты көрсетіп, жұрт-
ты еңбекке шақырды, талай 
патриоттық бастамалардың 
ұйытқысы болды.

Қаламы ұшқыр журна-
лист Тойбазар Елемесов-
тің еңбек жолы осылайша 

жалғаса берді. «Жетіқара» 
алтын комбинатында орта-
лық комитеттің ұйымдас-
тырушы хатшысы болып, 
іскерлігімен танылды. Кен-
шілердің өмірінен мақала-
лар жазып, олардың пробле-
малық мәселелерін көтерді, 
еңбек адамдарының ты-
ныс-тіршілігін сан алуан 
қырынан көрсеткен газет 
жанрларына оқырмандар 
шынайы ықылас білдірді. 

Көп ұзамай Тойбазар 
Елемесов Қостанай облыс-
тық «Большевиктік жол» 
газеті жауапты редакторы-
ның орынбасары, мұнан 
соң «КазТАГ-тың» жауап-
ты жетекшісі, «Правда» га-
зетінің тілшісі қызметін қоса 
атқарды. Сауатты, білімдар 
азаматқа ықылас көбейді. 
Ке йін «Казахстанская прав-
да» газетінің Қызылорда 
облысы бойынша тілшісі 
болған жылдары да оқыр-
мандар жүрегіне жылы ұя-
лай бастады. Облыс өмірінің 
сан ал уан жаңалықтары ре-
спублика көлеміне кеңінен 
таралып, насихатталды.

Тойбазар Елемесов Қы-
зылорда облыстық «Ленин 
жолы» газетіне басшылыққа 
ұсынылды. Бұл кезде га-
зетте кадр тапшылығы 
орын алған шақ еді. Білік-
ті басшы жер-жерден іскер 
кадрларды іріктеп, газет 
мазмұнын ба йытты. Сыдық 
Алда бергенов, Мәлік Қара-
құлов, Орман Нұрқабаев, 
Ахметжан Нұрекеев сынды 
журналистер осы кезеңде 
көп іс тындырды. 1939-1946 
жылдар аралығында редак-
тор болған Тойбазар Еле-
месов Сыр елінің бұқара  
халқын  еңбекке үндеп, Ұлы 
Жеңісті жақындатуға ұйыт-
қы болды. Еңбек адамдарын 
сан алуан қырынан көрсетті. 
Диқан-малшылардың патри-
оттық бас та маларына қол-
даушы бол ды, елдің рухани 
серпіл уіне дәнекерлік жаса-
ды. 

– Әкем зейнетке шыққан 
соң облыстық мәдениет 
бас қармасында автоклуб 
мең герушісі болды. Мал-
шы-диқандар ауылын ара-
лап, насихат жұмыстарын 
ат қарды. Жас өнерпаздар 
шоғырын жасақтады. Алыс 
ауылдардағы қазақ салт-
дәстүрін, өміршең ғұрыпта-
рын насихаттады, лекциялар 
оқыды, ақындар айтысының 

өріс алуына бірден-бір се-
бепші болғаны бар. Бізді, от-
басындағы немерелерін ав-
токлубқа отырғызып алып, 
диқан-малшылардың ерен 
еңбегін көруге әр сапарға 
алып шығатын. Бұл бізге 
үлкен мектеп болды. Ел ты-
нысына қанығып өстік. Дала  
тұнып тұрған тарих екенін 
білдік, – дейді ұлы Ерлан 
Елемесов. 

Әлі есімде, «Ленин 
жолы» редакциясына күн 
сайын бір кісі келеді. Зор 
денелі азаматқа таңырқай 
қараймыз. Кеңсеге келген 
бойда өз замандасы Орман 
Нұрқабаев, Ахметжан Нұре-
кеев, Әбділда Құрманаев, 
Әбдікәрім Оңалбаевты із-
дейді.

– Бұл кісі кім? – дейміз. 
Сонда әріптесіміз Қомшабай 
Сүйенішев:

– Бұл – ағаларың Тойба-
зар Елемесов. Соғыс жыл-
дарында бес жыл бойы осы 
«Ленин жолын» басқарған 
редактор. Қазір зейнеткер. 
Өзі ұшқан ұясын, коллек-
тивін сағынса редакцияға 
соғады, естеліктер айтады. 
«Жанқожа», «Аралдағы ай-
қас» атты екі роман жазып, 
баспаға ұсыну әрекетінде 
жүрген жазушы-журналист, 
– деп таныстыратын.

Тойбазар Елемесов екі 
бірдей романның авторы еді. 
Өмірінің соңғы жылдарында 
романнан үзіндісін «Ленин 
жолының» бірнеше нөміріне 
жариялап, оқырмандар тара-
пынан ықыласқа бөленді.

Талантты журналист 
1971 жылы дүниеден өтті. 
Зайыбы екеуі ұрпақ өсірді, 
немере сүйді. Аида, Айдан, 
Ерлан, Арлан, Альбина сын-
ды ұл-қыздарынан өрбіген 
Елемесовтер әулеті бір-бір 
бәйтерекке айналды.

Қала орталығында Той-
базар Елемесов атында көше 
бар. Ұрпақтары сол көше-
де серуендеп қайтудан жа-
лықпайды. Бұл құрмет пен 
өнегенің белгісі, жақсы жан-
ның жақсы ұрпақ тәрбие-
лей алуының айғағы болса 
 керек. 

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,

Қазақстанның 
құрметті журналисі

ТОЙБАЗАР ЕЛЕМЕСОВ – 115

ЗАМАН 
ЖАДЫНДАҒЫ 
БЕЙНЕ

Журналист Тойбазар Елемесов 1906 жылы Қазалы 
уезі, Шыбынды болысында туған. Зерек бала ауыл-
дағы молдадан білім алып, ерте есейген, араб тілін 
үйренген. Байдың қойын бағып, жоқшылықтың да 
тауқыметін тартады. Содан білім қуып, Тәшкенге ба-
рады. Шығыс жұлдызы Ғани Мұратбаевқа жолығып, 
сондағы интернатта оқуын жалғастырған. Ғанидың 
қамқор құшағына бөленген Тойбазар одан әрі түрлі 
білім ордаларында оқуын жалғастырып, Шымкент-
тегі Сырдария губерниялық педагогикалық технику-
мын бітіреді.

Ислам діні қазақ даласына 
таралу кезеңінде Әбу Насыр әл 
Фараби, Ахмет Игүнеки, Жүсіп 
Баласағұн, Махмуд Қашға-
ри, Қожа Ахмет Яссауи, Абай 
Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдай-
бердіұлы, т.б. шоқтығы биік 
тұлғалардың рухани көкжиегіне 
елеулі әсер етті. Ал, Ахмет Бай-
тұрсынұлы, Ыбырай Алтынса-
рин, Мұстафа Шоқай, Шоқан 
Уәлиханов, Сұлтанмахмұт То-
райғыров сынды ағартушы зия-
лылар ғұмыр баспалдағында 
алғашқы сауатын медреседен 
ашқан. Осыдан-ақ дәстүрлі ис-
лам құндылықтары халықты 
рухани кемелденуге, адамгер-
шілік пен имандылыққа тәрбие-
лейтінін аңғаруға болады. 

Тарих сахнасында қазақ 
хал қы діни сенімді, рухани 
мұраларды билікке қол жеткізу 
мақсатында саяси құрал ретін-
де пайдаланбаған. Шығыс пен 
Батысты жалғастырған Жібек 
жолындағы сауда-саттық бары-
сында будда, христиан діндері 
де Ұлы дала төріне таралып 
үл герді. Алайда, дін мәселесі 
төңі регінде алауыз дықтар, өзге 
дін өкілдерін кемсіту секілді 
оқиғалар болмаған. 

Замана келбетінде жақ-
сылық пен жамандық, қа-
раңғылық пен жарық, ме-
йірімділік пен зұлымдық қатар 
жүргендіктен, бей бітшілікке 
үндейтін ислам әлемімен бір-
ге соғыс отының тұтануына 
мүдделес топтардың жүретінін 
табиғи заңдылық деп те қарау-
ға болады. Мұндай масштаб-
ты хаосты көздейтін, қарулы 
қақтығыс арқылы мемлекеттің 
қауіпсіздігіне зиян тигізетін 
әрекеттерді терроризм дейді. 
Бұл – саяси мақсатты сылтау-
ратып, күш қолдану, қоғам мен 
мемлекетке қысым жасау, қа-
сақана қылмыстық іс-әрекет.

Терроризмнің үш сипаты 
бар: біріншісі – саяси, екіншісі 
– діни және үшіншісі – ұлттық 
сипаттағы төңкеріс. Жекелей 
тоқталсақ, саяси сипаты – ре-
волюциялық жолмен билікті 

басып алуға, қоғамдық резо-
нанс тудыру арқылы мемлекет-
тің күйреуіне апаратын әрекет, 
діни сипаттағы терроризм – 
діни ұғымдарды, догмаларды 
алға тартып, лаңкестік әрекетке 
шақыру және жасау, ұлттық си-
паты – ұлтаралық қақтығысқа, 
фашисттік идеяға басымдық 
беру арқылы елдің тыныштығы 
мен бірлігін бұзуға әкелетін 
әрекет.

XVIII ғасырда пайда болған 
бұл ұғым соңғы 20 жылдықта 
кеңінен қолданыла бастады. 
Бұған себеп 2001 жылғы 11 
қыр күйекте АҚШ-та болған 
оқиға мен содан бері Ирак, 
Ауғанстан, Сирия, Ливан ел-
дерінде жалғасып келе жатқан 
лаңкестік әрекеттер болып 
отыр. Таяу Шығыс елдерінің 
соғыс алаңына айналуының не-
гізгі себептерінің бірі батыс тық 
исламофобиялық стратегиядан 
шыққан деген болжамды пікір 
бар. Бұл ақпараттық идеология-
ның жұмысы нәтижесіз бол-
мағандығын байқаймыз. 

Сондықтан, сыртқы ықпал-
ды күштердің құрығына ілін-
бей, діни фанатизмге жол бер-
мес үшін ата-баба дәстүрімен 
біте қайнасқан рухани және 
мәдени құндылықтарымызды 
бағалау, интернет кеңістігі мен 
қоршаған ортадан ақпарат ал-
масу барысында ішкі сүзгіден 
өткізу және Тәуелсіздігімізді 
сақтау жолында еңбек етуіміз 
қажет деп білемін.

Тарихта теократиялық мем-
лекет, халифат құру секілді 
мәселелер көтерілмеген. Қо ғам-
дық шиеліністерді бейбіт түрде 
шешу төрелігін билер алқасы 
орындап отырды. Бұл тарихи 
фактілер халық дүниетаны-
мында діни тағаттылықтың ор-
ныққандығын көр сетеді.

Терроризм – біздің тарихи 
санамыз бен табиғи болмысы-
мызға жат құбылыс.

Дархан ЕРНАЗАРОВ,
облыстық дін істері 

басқармасының маманы 

РУХАНИ 
КЕМЕЛДІК 
ӨЛШЕМІ

Адамзат тарихында пайда болған барлық діндер гума-
нистік идеяны, қоғамдағы рухани құндылықтарды наси-
хаттаған. Ешбір дін зұлымдық пен қиянатқа, зорлық-зом-
былыққа жол бермеген. Дегенмен, адамдар арасында билік 
пен байлыққа талас туындағанда діннің атын жамылып, 
мистикалық ұғымдарды, медитациялық тәсілдерді пайда-
ланған, ораторлық қабілеттерін дамытқан теріс пиғылды 
белсенді индивидтердің әрекеті әртүрлі діни ағымдардың 
пайда болуына әкелді. Бұл құбылыста ислам діні де шет 
қалмады.

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 27 және 50-бапта-
рына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 
тізбе бойынша Қызылорда облысы әкімді-
гінің кейбір қаулыларының күші жойылды 
деп танылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
әкімі                                Г. Әбдіқалықова

Әкімдіктің
2021 жылғы «__» ____________ № _____ 

қаулысына
қосымша

Әкімдіктің күші жойылды деп 
танылатын кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Тапсырыс берушілер үшін бірыңғай 
ұйымдастырушыны айқындау туралы» 2018 
жылғы 29 желтоқсандағы №1308 (норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 6641 болып тіркелген).

2. «Қызылорда облысында коммуналдық 

қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нор-
маларын есептеу қағидаларын бекіту тура-
лы» 2019 жылғы 27 тамыздағы №51 (норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 6908 болып тіркелген).

3. «Тапсырыс берушілер үшін бірыңғай 
ұйымдастырушыны айқындау туралы» Қы-
зылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 29 
желтоқсандағы №1308 қаулысына өзгерістер 
енгізу туралы» 2020 жылғы 9 желтоқсандағы 
№148 (нормативтік құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу Тізілімінде № 7887 болып тір-
келген).

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының 
күші жойылды деп тану туралы

Экологиялық сараптама
 Қызылорда облысының білім басқармасының «Е.Әуелбеков атындағы 

дарынды балаларға арналған №4 облыстық мектеп-интернаты» КММ Қызыл-
орда облысы бойынша экологиялық сараптама жүргізуге Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді №25 мекен-жайындағы Е.Әуел-
беков атындағы дарынды балаларға арналған №4 облыстық мектеп-интерна-
ты ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарының жобасын «Қоршаған ортаға 
әсерін бағалау» жобасына өткізеді. 

Экологиялық кодекстің 57-бабының 2-пунктіне сәйкес барлық азамат-
тарға және қоғамдық ұйымдарға мемлекеттік экологиялық сараптамадан өту 
мерзімінде осы объект бойынша мәліметтер алуына және өз ойларын білдіруге 
болады. 

Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуыңызға болады:  
8 (7242) 70-01-13 (қабылдау бөлімі).

Е.Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған 
№4 облыстық мектеп-интернаты КММ

Аң аулау – кәсiпшiлiк және 
әуесқойлық (спорттық) аң аулау, 
оның ішінде ұлттық аң аулау бо-
лып екіге бөлiнедi.

Кәсiпшiлiк аң аулау – кәсiпкер-
лiк қызмет мақсатында аң аулау 
объектiсiндегі жануар түрлерiн ол-
жалау. Ал әуесқойлық (спорттық) 
аң аулау – спорттық, эстетикалық 
қажеттiлiктердi қанағаттанды-
ру мақсатында және олжаланған 
өнiмдi жеке пайдалану үшiн аң ау-
лау объектiсiндегі жануар түрлерін 
олжалау. Ұлттық аң аулау – аушы 
жыртқыш құстар мен аңшылық ит-
тердің ұлттық тұқымдарын пайда-
ланып, әуесқойлық (спорттық) аң 
аулау объектісіндегі жануар түр-
лерін олжалау.

Кәсiпшiлiк аң аулайтын аңшы-
да келесідей құжаттар – аңшы 
куәлігі, жануарлар дүние сін пай-
далануға берілген рұқсат немесе 
аңшылық шаруашылығы субъек-
тісінің жолдамасы болуы керек. 
Бұған қоса аңшы жырт қыш құстың 
паспорты, жануарлар дүниесін 
пайдалануға жасалған шарт және 
ауланған жануарларды есепке алу 
журналы (кәсіпшілік журналы) 
болған кезде жүзеге асырылады.

Ұжымдық (топтық) кәсіп-
шілік аң аулау кезінде аңшылық 
шаруашылығының субъектісі 
жан уарлар дүниесін пайдалануға 
берілген рұқсатты пайдалану үшін 
жауапты адамды таға йындайды. 
Әуесқойлық (спорт  тық) аң аулау 
кезінде, аңшы өзімен бірге аңшы 
куәлігі, жан уарлар дүниесін пайда-

лануға берілген рұқсаты, аңшылық 
шаруашылығы субъектісінің жол-
дамаларын, атыс қаруын, патрон-
дарын сақтау мен алып жүруге 
жеке тұлғаларға берілген рұқсат,  
жыртқыш құстармен аң аулаған 
кезде жыртқыш құс тың паспорты 
болуы тиіс.

Аң аулау аяқталғаннан ке йiн 
аңшы бiр жерден екiншi жерге 
көшкен кезде аңшылық атыс қа-
руын оғы алынған күйге келтiредi. 

Егер уәкiлеттi орган өзгеше 
белгiлемесе, аңшылық алқаптар-
дың резервтiк қорында, елдi ме-
кендер жерiнде, сондай-ақ олар-
мен iргелес аумақтарда аң аулау 
ережелерiне сәйкес аңшылық атыс 
қаруын қолдану қауiпсiздiгi қамта-
масыз етiлмейтiн қашықтықта, 
егін орағы аяқталғанға дейін ауыл 
шар уашылығы дақылдары егіл-
ген жерде, су бетiндегі өсiмдiк-
тердi жағып, басқа да өсімдiктерді 
түбiрiмен қопарып, жойып аң 
аулау ға тыйым салынады.

Аң аулау барысында осы аң 
аулау қағидасын және Қазақстан 
Республикасының өзге де заңна-
маларында белгіленген тәртіптерді 
қатаң сақтау маңызды.

Рақымжан БУРАБАЕВ,
облыстық табиғи ресурстар 

және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының 

жануарлар дүниесі және 
аңшылық шаруашылығы 

бөлімінің басшысы

Аң аулау ережелері
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы бұй-

рығымен бекітілген «Аң аулау қағидалары» ел аумағында аң 
аулау тәртібі мен мерзімін белгілейді.

ҚР Экология, геология және та-
биғи ресурстар министрлігі жоспар-
лы шараларды Ұлттық жоба құра-
мына енгізсе аймақтың экологиялық 
жағдайын жақсартуға бағытталған 
жобалар жолға қойылмақ. Жоспар ая-
сында 17 жаңа жоба іске асырылады 
деп көзделуде. 4 бағыттан тұратын 
жоспардың бірінші кезеңінде эколо-
гиялық сауықтыру мәселесі қамтыл-
са, екінші кезеңде қосымша су көз-
дерін ұлғайту жұмыстары қолға 
алынады. Қашыртқы суды қайталама 
пайдалану мен сумен қамтамасыз 
етуді жақсарту жұмыстары жоспар-
дың үшінші және төртінші кезең-
дерінде қамтылған. 

Сонымен қатар Көкарал бөгетінің 

беріктігін қамтамасыз етіп, Сырда-
рия өзенінің арнасын қайта қалпына 
келтіру, Арал ауданындағы «Қамыс-
тыбас-Ақшатау» көлдерін суландыру 
үшін Аманөткел ауылының тұсы-
на су торабын салу көзделіп отыр. 
Жоспарға енген жобалар қатарында 
су тапшылығын болдырмау мақса-
тында 2,3 млрд текше метр болатын 
қысқы тасқын суларды және егістік-
тен шыққан суларды жинайтын 6 
жобаны іске асыру, дренажды ұңғы-
маларды қайта жаңғырту мен жаңа-
дан 26 ұңғыма қазу, 67 насос қондыр-
ғысын орнатып, қашыртқы суларды 
қайта пайдалану жұмыстары бар.

«СБ» ақпарат

Су ресурстарын басқарудың 
жаңа жоспары

БРИФИНГ

2025 жылға дейінгі су ресурс тарын басқару жөніндегі Ұлттық жо-
баға Сыр өңіріндегі су тапшылығының әсерін төмендету жоспарын 
енгізуге ұсыныс берілді. Бұл туралы облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бөлім басшысы Қайрат 
Жансұлтанұлы айтты. 

ДІН мен ДІЛ
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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.

Ел біріншілігін-
де сан мәрте алтын-
нан алқа тақты. Ендігі 
меже – Олимпиада 
медалі. Токиоға атта-
нар алдында балам ел 
намысын абыроймен 
қорғауға бар күшін 
салатынын айтқан 
еді. Жолы болып, сол 
биіктен көрінсе дей-
мін. Қазірге дейін 
Дәулеттің белдесуін 
тікелей эфирде көрген 
емеспін. Анасымын 
ғой, оған жүрегім шы-
дай бермейді. Жеңіске 
жеткенін балаларым 
айтып жатады. Отба-
сында баламнан өзге 
спортшы жоқ. Дәу-
леттің әкесі – Шора 
ұзақ жылдар бойы 
Жаңақорған ауданында 
механизатор қызметін 
атқарды. Биыл зейнет 
демалысына шығады. 
Бауырлары – Мөлдір, 
Жанар, Несібелі, Ай-
нұр түрлі салада еңбек 
етеді. Дәулеттің өзі 
отбасылы, үш баласы 
бар. Үлкені – Райана 
гимнастикамен айна-
лысса, екіншісі – Әзиз 
суға жүзумен шұғыл-
данады. Үшіншісі әлі 
кішкентай. Келінім 
банк саласында қызмет 
жа  сайды. 

Қайсыбір бапкер 
бол масын шәкіртінің 
шыңға шығуына тілек-
тес. Өйткені әрбір же
ңісте оның еңбегі жар
қырайды. 

– Мен оны спортқа 
алғаш келген кезі-
нен білемін. Қай кез-
де де жерге қаратқан 
емес. Әрбір белдесуі-
не тастүйін дайын-
дықпен келеді. Қазірге 
дейінгі жетістігі сол 
қасиеттерінің арқасы. 
Олимпиадаға екінің 
бірі бара алмайды. 
Еліміздің белгілі ма-
мандары Дәулеттің 
еңбегін жоғары баға-
лайды. Қашанда оны 
Ұлттық құрама қата-
рына, сан алуан сай-
ыстарға қосып жүр. 
Бұл Дәулеттің тәжіри-
бесі толыса түскенін 
көрсетеді. Осы жолы 
Олимпиадада аталған 
салмақта сынға түсетін 
балуандардың барлы
ғы дерлік Дәулетке 
жақсы таныс. Десе де, 
осал қарсылас жоқ.  

Сондықтан Дәулет 
әрбір белдесуіне үл-
кен жауапкершілікпен 
қарайды деген ойда-
мын,  – дейді Дәулеттің 
жеке бапкері Әбутәліп 
 Аманов.

Әдетте Ту мен Гимн Мем-
лекет басшысы арнайы сапар-
мен шетелге барғанда, шетел 
басшысы біздің елге келгенде 
және дүниежүзілік, құрлықтық, 
спорттық сайыс та жеңіске жет-
кен елдің құрметіне көтеріліп, 
шырқалады. Дүниежүзілік 
спорттық са йыс – бұл бей-
біт замандағы жан беріп, жан 
алысқан сайыс. Бұл – әлемге өз 
елін көрсетіп, таныс тырудағы 
патриоттық, елжандылық, ұлт-
жандылық спорт майданындағы 
айқас. Осындай спорттық сайы-
стың биік тұғырына көтерілген 
елдің спорттағы жетістіктері 
сол елдің экономикадағы, мә-
дениеттегі, спорттағы, саясат-
тағы, халықаралық қатынастағы 
беделі мен орнын көрсетеді. 
Дүниежүзі халықтары ол ел-
дің жетістігін мойындайды, ол 
елмен санасуға мәжбүр бола-
ды. Мысалы, АҚШ, Ресей, Жа-
пония, Қытай және т.б. елдер. 
Біздің спортшылар кеңестік 

одақ кезінде де олимпиада чем-
пионы мен жүлдегерлері болға-
ны анық. Оны былай қойғанда, 
өткен  РиоДоЖанейродағы 
олимпиададағы жетістігіміз-
ге жете алмай, кері кетудеміз. 
Мұның басты себебі «Жауыр-
ды жаба тоқуымызда». Санаулы 
дүниежүзілік, құрлықтық елдің 
ішкі жарыстарында жүлделі 
орын алып жүрген ат төбелін-
дей спортшыларға арқа сүйеп, 
спорттың бұқаралығын халық 
арасында насихаттаудың пәр-
менсіздігі деп білемін. Біз со-
нау өткен ғасырдың 60жылда-
рынан бастап, кеңес одағының 
спорт сайысындағы майталман 
тұлғаларына жанкүйер болған-
быз. Атап айт  қанда, қақпашы 
Яшин, футболшы Стрельцов, 
Метревели, Ломоновский, Се-
гізбаев, палуандар Иваницкий, 
Бұғыбаев, жеңіл атлетикадан 
Әмин Тұяқов, боксшы Нұрмаха-
нов, Ричардас Тамулис, тағысы 
тағы. 

Осы мақаланы жазып отыр
ғанымда 1980 жылы жазда 
Мәскеуде олимпиаданың қалай 
өткендігі есіме түсті. Сондағы 
олимпиада символы «Мишка-
ның» қоштасудағы спортшы-
ларды қалай жылатқаны, оған 
қоса біздердің жылағанымыз 
ойыма түсті. Спорт – бейбіт-
шілік әлемі. Халықтар до-
стығын насихаттайтын алтын 
тін. Бұл күндері біздер – еге-
менді елміз. Спорттың бұқа-
ралығын арттыру мақсатында 
ел қазынасынан күрделі қаржы 
бөлініп, спорттық кешендер 
мен нысандар салынып, сала-
ның материалдықтехникалық 
базасы нығаю да. Спортшы-
лардың тұрмыс тықәлеуметтік 
жағдайлары, оларды қаржылай 
қолдау жылданжылға жақ-
сарып келеді. Шетелдердегі 
сайысқа қатысуға және оқу 
жаттығу өткізуге ешқандай 
кедергі жоқ. Бәрі де мемлекет 
тарапынан шешілген. Осын-
дай қамқорлық бола тұра, 
біздің үкілеген спорт саласы-
ның басшылары мен қосшыла-
ры, спортшылары көрсетілген 
сенімді ақтай алмай келеді. 
Спорт саласының мамандары 
мен басшылары, тренерлері 
«арық сөйлеп, семіз шығудың» 
орнына көрегенділік жасап, 

«пәлен алтын, түген күміс, 
қола аламыз» деп жанкүйер-
лерді алдарқатып келеді. «Ұра 
алмайтын шоқпарды беліңе 
байлама» дегендей, неге біз-
дер Рим олимпиадасының 
жүз метр қашықтығын бағын-
дырған Әмин Тұяқовтың із-
басарларын дайындамасқа?! 
Спорттың бұл жеңіл атлетика 
түрінен біздерде мүмкіншілік 
мол. 

Көп қаржыны талап етпей-
тін диска, балға, найза лақты-
ру, садақ ату, суда жүзу, биік-
тіктен секіру ұлтымызға тән 
спортты неге дамытпаймыз? 
Францияда жыл сайын өтетін 
велоспорт ТурдеФранс вело
жарысына «Астана» деген 
сары жейдені кигізіп, шетел-
дік велоспортшыларды жа-
рысқа қосамыз. Оларды ұстау 
үшін қомақты қаржы бөлінеді. 
Осындай спорт түрлері бізде 
жеткілікті. Неге оны өзіміздің 
жоғарыда айтқандай, ұлттық 
спортымызды дамытуға жұм-
самаймыз. Қорыта айтқан-
да, жеңіске идео логиялық, 
психологиялық, патриоттық  
тұрғыда дайын болмағанымы-
зды көрсетеді. Дзюдошылар 
Галбадрах Отгонцецэг, Жан-
сай Смағұлов, Дидар Хамза, 
Ислам Бозбаев, боксшылар 

Серік Теміржанов, Абылайхан 
Жүсіпов, Бекзат Нұрдауле-
тов, Василий Левит жарыстың 
алғашқы күндері қатардан 
шығып қалды. Олардың қар-
сыласпен кездескенде көз-
дерінде жеңіске деген сенімді 
байқай алмадық. Грекрим  
күресінің палуандары сол күні 
түгелдей жеңіліс тапты. Олар-
дың көбісі қарсыластарына 
бірдебір айлатәсіл қолдана 
алмады. Айта берсең олимпиа-
далық сайыс тың басқа түрінде 
де осындай жағдай орын алды. 
Мен жас кезімде футбол, бокс-
пен шұғылданған, әскерде суда 
жүзуден дивизияның бірін-
шілігіне қатысып, жүлделі 
орын алған азаматпын. Спорт 
мен үшін бәрінен де қымбат. 
Әскерде орыс жолдастарым 
бұл жүзуді құмның арасында 
жүріп, қалай үйренгенсің деп 
әзілдейтін. Мен оларға Сыр-
дария өзенінің жағасында ту-
дым, сол жерде тұрдым. Бәрін 
сол жерде үйрендім дейтінмін. 
Бүгінгі спорт оның қандай түрі 
болмасын, жиырмасыншы ға-
сырдың спорты емес. Зама-
нына қарай адамы дегендей, 
уақыт көрсеткендей әдісай-
ла шапшаңдық қатар жүріп, 
жеңіске жетемін, менім ар-
тымда қара ормандай халқым 
бар деген ой мидан шықпау ке-
рек. Қазір күштілік «силовой» 
бокс, күрес, дзюдо, таэквандо, 
тағы басқа спорт шапшаңдық 
пен жылдамдықты қажет етеді. 
Әр спорттың өзіндік классика-
лық талаптарын орындамау 
кейде етек алып барады. Бұлар 
Латын Америкасы, Шығыс 
Азия, Африка спортшыла-
рына тән. Оны елеп, бағалап 
жатқан ешкім жоқ. Қысқасы, 
бұл Олимпиада оңсолымызды 
мықтап тұрып елекке салу қа-
жет екенін көрсетіп берді. 

Рысбай КӘРІМОВ,
зейнеткер, 

еңбек ардагері

Жанкүйердің 
не жазығы 
бар?

Төрткүл дүние көз тіккен жазғы олимпиаданың 
аяқталуына санаулы күндер қалды. Қоржында әзір қола 
медальдар ғана бар. Бұл – Қазақстан үшін қанағаттанғы-
сыз көрсеткіш. Биыл Тәуелсіздігімізге 30 жыл. Осы бір 
еліміздің торқалы тойына бес жыл бойы дайындалған 
спорт саласының басшылары, олардың спорт федера-
циялары түрлі салалық, облыстық, аудандық комитет-
тері мен тренерлері, осы салаға жауапты азаматтар мен 
мамандарының олимпиадаға жолдаманы жеңіп алған 
спортшылар қандай дайындықпен келгенін көрсетуде. 
Егер қола медалін алған азаматтар болмағанда, құр
алақан қайтуымыз да мүмкін еді.

Сыр елінің перзенті 
Қамшыбек Қоңқабаев  То-
кио Олимпиадасына үлкен 
жауапкершілікпен барға-
нын жақсы білесіздер. Ал-
дымен ол айтулы жарыс
тың ашылу салтанатында 
еліміздің атынан ту ұстап 
шықты. Және ол бокстан 
ұлттық құрама капитаны. 
Айналып келгенде, бұлар-
дың барлығы спортшыға 
үлкен салмақ артады. Біз 
жерлесіміз мұндай мін-
детті сәтті атқарып шықты 
деп санаймыз. Әлемнің әр 
қиырынан келген жампоз-
дар арасында жүлдегерлер 
қатарында бой көрсетті. 

Қамшыбектің қай қар-
сыласы да осал болған 
жоқ. 

Алғашқы жекпеже-
гінде мысырлық Юсри 
Резк Мұстафа Хафезбен 
тартысты бәсеке өткізді. 
Африка құрлығының өкілі 
қазақстандық боксшыға 
тегеурінді қарсылық көр-
сетті. Десе де Қамшыбек 
сыр білдірген жоқ. Қар-
сыласының осал тұсын та-
уып, оған дәл соққылар жа-
сады. Ал ширек финалда 
жерлесіміз ресейлік Иван 
Верясовпен кездесіп, тағы 
бір тартысты жекпежекті 
жанкүйерлерге тарту етті. 
Сауатты ойын көрсетіп, 
төреші Қамшыбектің қо-
лын көтерді.

Жартылай финал-
да АҚШ спортшысы 
 Ричард Торрезбен шебер-
лік байқасуға мүмкіндік 
алды. 22жастағы спорт-
шы бұған дейін әуесқой 
бокста 60 жекпежек өт-
кізіп, оның 51де жеңіске 
жеткен. 2016 жылы жастар 
арасындағы Әлем чемпи-
онатында қола жүлдегер 
атанды. Ал 2019 жылы 
Панамерикан ойында-
рында да дәл сол жетісті-
гін қайталаса, сол жылы 
Әлем чемпионатында ши-
рек финалда қарсыласына 
нокаутпен ұтылған бола-
тын.

Ричард Торрез бұдан 
бұрынғы қателіктері-
нен сабақ алған секілді. 
Жекпежек басталған сәт-
тен соққы жұмсауға көңіл 
бөлді. Бірінші  раундта 
Қамшыбек те қарап қал
ған жоқ. Ал төрешілер 
шешімімен бірінші раунд 
американдық боксшының 
еншісіне жазылды. Екінші 
раундта жерлесіміз әбжіл 
қимылымен көзге түсіп, 
басымдығы аңғарылды. 
Шешуші раундта Қамшы-
бек жарақат алып, Ричард 
Торрез финалда өзбекстан-
дық Баходир Жалолов пен 
жұдырықтасатын болды.

Енді жартылай финал-
да қазақстандық тағы бір 
боксшы Сәкен Бибосынов 
(52 келі) ұлыбританиялық 
Галал Яфаймен шаршы 
алаңға шығады. 

Кеше еркін күрестен 
Нұрислам Санаев (57 келі) 
жартылай финалда үн-
дістандық Рави Кумарға 
есе жіберіп қойды. Одан 
бұрын ГвинеиБисаудан 
келген Юна Фафе және 
жапониялық Юки Така-
хасиді қапы қалдырып 
кеткен еді. Енді ол бүгін 
3орын үшін белдесетін 
болады. 

«СБ» ақпарат

Қамшыбек – 
қола жүлдегер

Жер шары халқының саны 
жыл өткен сайын өсіп келеді. 
Оларды тамақпен қамтама-
сыз ету үшін қазіргіден екі 
есе көлемде азықтүлік тауар-
ларын өндіру керек болады. 
Бірақ егістіктердің өнім көр-
сеткіші планета тұрғындары 
санының өсіміне ілесуі қиынға 
соғуда. Ал ғаламдық жылыну, 
жаңа ауру түрлері, көптеген 
азықтүлік дақылдарының 
түрін жойып жіберуі ықтимал. 
Ғалымдардың есептеуінше, өт-
кен ғасырдың өзінде көптеген 
дақыл сорттарын жоғалтып 
алған екенбіз. Мәселен, кейінгі 
жүз жыл шамасында Қытай-
дың егістік далаларынан би-
дай сортының 90%і жойылып 
кеткен. Түрлі табиғи апаттар 
немесе ядролық соғыс сал-
дарынан одан да көп нәрсені 
жоғалтып алуымыз мүмкін. 
Сондықтан да  адамзат өмірі 
мен табиғат тіршілігі үшін 
маңызды ауылшаруашылық 
дақылдары мен дәрілік өсім
діктердің тұқымдарын сақтап 
қалу идея сы өткен ғасырдың 
80жылдары пайда болған еді.  
Алайда, ол идеяны  2004 жылы 
Өсімдіктердің генетикалық ре-
сурсы жөніндегі халықаралық 
келісім жасалғанша жүзеге 
асыру мүмкін болмады. 

Ақыр соңында бұл жоба 
2006 жылы қолға алынды. Осы 
жылы Норвегия мемлекеті ау-
мағындағы Шпицберген ара-
лында Дүниежүзілік Тұқым 
қоры құрылысы басталып, ол 
2008 жылы пайдалануға беріл-
ді. БҰҰның қолдауымен са-
лынған нысан құрылысына 9 
млрд доллар жұмсалған.  Бұл 
шығынды Норвегия үкіметі 
және әйгілі миллиардерлер 
Рокфеллер және Билл Гейтстің 
қорлары көтерді.

Ғалымдар қойма орны 
ретінде Шпицберген аралын 
тектентек таңдаған жоқ. Бұл 
аралға тектоникалық белсен-
ділік қаупі төнбейді. Оған қоса, 
теңіз деңгейінен 130 метр биік-
тікте орналасқан арал мәңгілік 
мұз құрсанып жатқандықтан, 
өсімдік тұқымдарының дұрыс 
сақталуына ықпал етеді. Қой-
ма таудың астында 120 метр, 
теңіз деңгейімен есептегенде 

130 метр тереңдікте жатыр. 
Онда барлық жағдай жасалған. 
Мұздатқыштармен және жа-
рылғыш заттардан қорғайтын 
есіктермен, камералармен 
жабдықталған. Тұқым сақтай-
тын жерге бару үшін кодталған 
4 есіктен өту керек. Бұл ғи-
марат тұқымдарды жаһандық 
жылынудан, астероидтардан, 
бомбалардан қорғайды.  

Қоймада 4,5 млн тұқым 
түрін сақтауға болады. Қазір-
гі күні оның үштен бір бөлігі 
ғана толтырылған. Тұқымдар 
18 градус цельциде сақталады. 
Олар кептіріліп, ауасы сорып 
алынған герметикалық кон-
верттерге салынады. Конверт-
тер  төртқабатты  пакеттерге 
оралып, содан кейін барып 
контейнерлерге орналасты-
рылады. Солтүстік полюстен 
1500 шақырым қашықтықта 
жатқан Шпицберген аралын-
дағы мәңгі мұздақтар тұқым-
ның жақсы сақталуына әсер 
етеді. Ғалымдар мен инженер-
лердің айтуы бойынша элек-
трмен жабдықтау жүйесі істен 
шығып қалған жағдайдың 
өзінде қойма екі жүз жылдай 
жұмыс істей беретін болады. 

Шпицбергенге астероид 
түссе, сол жердегі адамдар-
дың бәрі өледі, бірақ қойма 
аман қалады. Мұның барлығы 
ғаламдық жылыну орнап, мұз-
дықтар ери бастаған күннің 
өзінде қойманың әрдайым 
құрғақ болып, тұқымдардың 
сенімді қорғалатынын аңғар-
тады.

Қойма қатаң қорғала-
тындықтан, оны әлемдік 
Тұқым банкі деуге де болады. 
Оның есігі жаңадан келген 
тұқымдарды қабылдау мақ-
сатында жылына екіақ рет 
қана ашылады. Бұл күні қойма 
ішіне зерттеуші ғалымдардан 
бөлек, бірнеше журналист-
ке ғана кіруге рұқсат етіледі. 
Оған туристтер баруына тый-
ым салынған.

Шпицберген – тұқымдар-
дың сақталуына өте жайлы 
жер, тіпті, зерттеушілердің 
болжамы бойынша, ондағы 
тұқымдар жүздеген жылдар 
бойы сақталып тұра алады.

ТАНЫМ

Тұқым қоры  
туралы 
не білеміз?

Супермаркетте арбасын сүйретіп, күнделікті қажетті 
тамағын алатын адам «азықтүлік тауарлары қайдан 
келеді, қалай өндіріліп жатыр?» деген сұрақтармен бас 
ауырта бермейді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Дәулеттің 
дүрілдейтін 
кезі келді

ЖАҺАН ЖАНАРЫНДАҒЫ 
ЖАПОНИЯ


