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МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

ҚОР ҚЫЗМЕТІ

САУЛЫҚ – САҚТЫҚТА

НАМЫС

ҒЫЛЫМ және БІЗ

КЕЛЕСІ САНДА КЕЛЕСІ САНДА

2 43 Үшінші оқу 
тоқсаны

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы» 

Алайда, көптеген сала-
да әлі күнге дейін мамандар 
же тіс пейді. Мысалы, ауыл 
шаруа шылығында агроном, 
мал дәрі герлері, веттехник, 
гидро техник секілді маман-
дар жетіспеушілігі жайлы үне
мі айтылып келеді. Елімізде 
Индустриялықинновациялық 
даму бағдарламасы қолға алын
ғалы техника мамандарына де-
ген зәрулік байқалады. Қазақ
стандықтар үшін ең қажетті 
маман дықтардың қатарында 
энергетик, құры лысшы, гео-
лог, радиотехник, инженер, 
мұнай мен газ, кен ісі сынды 
мамандықтар аталып жүр. Ма-
ман иелері ғана емес, білікті ма-
мандар керек.

Өкінішке қарай, бізде 
гуманитарлық сала маманда-
ры жеткілікті. Өткен жылы 
мұғалімдер жалақысын екі есе 
көтергеннен кейін, ұстаздар 
қатарынан орын алғысы 
келетіндер саны арта түсетіні 
түсінікті. Ал егер де жоғарыда 
атап өткен ауыл шаруашылығы 
мамандарының жалақысы 

ойдағыдай болып жатса, осы 
мамандықтарды таңдайтындар 
саны көбейер еді ғой. 

Бізде өнер, спорт саласын-
да жетістікке жеткендер үнемі  
халықтың назарында. Ақындар 
айтысында, мүшәйрада, әншілер 
байқауында, спорттық жарыс
тарда жеңімпаз болғандар тура-
лы ақпарат құралдары жарыса 
хабар беріп жатқаны. Олардың 
сол жетістіктері үшін алатын 
сыйлықтары да әдетте қомақты 
болып келеді. Ал оның есесіне 
жақсы ғылыми жоба жасаған 
ғалымдар  немесе тың дүние 
ойлап тапқан өнертапқыштар  
көзден таса қалып жатқаны. 
Олардың алатын сыйлықтары 
да мардымсыз. Әншілер мен 
спортшыларға демеушілік жа-
сайтын кәсіпкерлер немесе 
қосымша құрмет көрсететін 
жергілікті билік органдары 
ғылым мен техника саласында 
жетістікке жетіп жатқандарға 
көңіл бөле қоймайды. Ал 
негізінде бәрі керісінше болуы 
керек сияқты.

Қазаққа
технократ 
керек

Еліміз Тәуелсіздікке ие болғаннан кейін университеттер 
мен колледждердің шектен тыс көбеюі орын алды. Соның 
салдарынан қоғамға қажетсіз мамандықтардың оқытылуы 
нәтижесінде дипломды жұмыссыздардың артуына әкеліп 
соқтырды. «Тас лақтырсаң, заңгер мен экономиске тиеді» 
деген сөздің шығуы да осы жағдайға байланысты болса 
керек. Кейбір деректер көзіне сенсек, Қазақстан ЖОО-ның 
және сонда оқитын студенттердің саны жөнінен әлемде 
көшбасшы елдердің қатарына жатады екен. Қазақстанда 
1 млн тұрғынға 10 жоғары оқу орнынан келеді. Ал 
халықаралық тәжірибеде миллион тұрғынға 1-3 оқу 
орнынан айналады. 

Белгілі ғалым, өнертапқыш 
Нұрбол Аппазовтың басшы
лығымен жергілікті мамандар 
күріш қауызынан биочар, крем-
ний диоксидін алу технология
сын жасап шықты. Ендігі ке-
зекте ғалымдардың жаңашыл 
бас тамасының арқасында күріш 
қауызы мен сабанынан қағаз, 
белсендірілген көмір және био-
чар әзірленуде. Әлемде биочар 

топырақ қасиетін жақсартып, 
оның тұздылығын айтарлықтай 
төмендететін биотыңайтқыш 
ретінде белгілі.

– Кремний диоксиді шыны, 
керамика, абразив, бетон 
жабдықтар, тіс пастасы, кос-
метика, оптоталшық және өзге 
өндірісте қолданылады.  Әдетте 
кремний диоксидін құмнан ала-
ды, біз күріш қауызынан, яғни 

қалдықтан алу технологиясын 
жасадық. Күріш қауызын майда-
лап, кептіріп, микротолқындық 
сәулелендіру жағдайында тұз 
қышқылымен өңдейміз. Осылай-
ша бейорганикалық қоспаларды 
бөліп алу үдерісін жылдамдатып, 
күріш қауызын муфельді пеш-
те сатылап 300 ºСдан 800 ºСға 
дейін  күйдіруді іске асырамыз. 
Нәтижесінде тазалығы 100% 
кремний диоксиді алынады, – 
деді университет профессоры 
Н.Аппазов.

Ғалымдар өңірде жетіп
артылатын күріш қауызын 
қолданудың басқа да рационалды 
жолдарын іздестіруде.

Бұдан бұрын Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда универ
ситетінің ғалымдары Альцгей-

мер және Паркинсон аурулары-
на қарсы дәрі жасап, Еуропалық 
одақ грантын жеңіп алған бола-
тын. Олар Португалия, Нидер-
ланды, Дания, Ресей, Беларусь 
және Украина ғалымдарымен 
бірлесіп, әзірлеушілер тобына 
кірді. Дәрілік препаратты дайын-
дау үшін Қазақстанның оңтүстік 
аймақтарында өсетін түйе 
тікенегі пайдаланылады. 

Ал екі жылдай бұрын уни-
верситет ғалымдары вирустар 
мен бактерияларға қарсы әсері 
жоғары антисептик ойлап тапқан 
еді. Сұйықтықтың артықшылығы 
қолданылғаннан кейін ұзақ уақыт 
бойы күшін жоймайды. Бұл жо-
баны әзірлеуге де Нұрбол Аппа-
зов белсене қатысты.

Күріш қауызын кәдеге жаратты

Ұланы ұлтына 
пана болса игі

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Бұрын қаншама тонна күріш қауызы кәдеге жарамай 
жататын еді. Амал жоқ, ауылдағылар оны өртеуге мәжбүр 
болатын. Осы орайда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университетінің ғалымдары ойлап шығарған жаңа жоба мұндай 
ысыраптың алдын алуға мүмкіндік туғызады.

«...Бір қарын ашатын дүние бар. Алмат Жақыповтың 
айтуынша, бүгінгі жас буын әскерге баруды құжатты болумен 
шатастырады. «Әскери билетім бар, демек мен жұмысқа 
тұрамын». Ал бұл жерде кейбір жігіттерімізде «Отанды 
сүю», «Азаматтық борышымды атқару» деген құндылық 
әсте көрінбейді. Екіншіден, қазақ батырларын, оның ішінде 
Бауыржан Момышұлын танымайтын жігіттер бар. Оларды 
танымаған соң, Сыр бойында қанша генерал немесе туған 
жерімізде қандай батырлар өмір сүргенін сұраудың өзі артық».

Атың шықпаса...
немесе Геростат Артемида храмын неге өртеді?

«Билікке байлықпен былғанбаған 
тұлғалар келуі керек»

«Kaspi Bank және оның 
құрылтайшылары Вячеслав Ким 
мен Михаил Ломтадзе 10 миллиард 
теңге көлемінде қомақты үлес қосты. 
Сондайақ, «Халық» қайырымдылық 
қорынан екі миллиард теңге түсті. 
Степногор таукенхимия комби-
наты 350 млн теңге аударды» деп 
мәлімдеді қор өкілі.

Сонымен қатар, қоғамдық қорға 
ерікті ретінде 6519 қазақстандық 
ақша аударған. Қазір оның жалпы со-
масы 10,1 миллион теңгеден асады.

«Қазақстан халқына» қоғамдық 
қоры Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың денсаулық сақтау, 
білім беру, әлеуметтік, мәдениет 
және спорт салаларындағы нақты 
мәселелерді шешу жөніндегі бастама-
сын қолдаған қазақстандықтарға, ірі 
кәсіпорындарға, еңбек ұжымдарына 
алғыс білдіреді.

ПремьерМинистр Әлихан 
Смайыловқа және оның кеңсесінің, 
Президент әкімшілігінің және басқа 
да мемлекеттік және жеке ұйым
дардың қызметкерлеріне бір күндік 
жалақысын аудару арқылы қолдау 
көрсеткені үшін алғыс білдіреміз», 
деді қор өкілі.

Қор басшылығы барлық қар
жының ашықтығы мен есеппен 
жұмсалуы қамтамасыз етілетінін 
мәлімдеді. Ақша «Қазақстан хал
қының игілігі үшін, денсаулық 
сақтау, әлеуметтік сала, білім, 
мәдениет және спорт мәселелерін 
шешуге» бағытталатыны айтылды.

«Қор сирек кездесетін және басқа 
да аурулары бар балаларға, халықтың 
әлеуметтік осал топтарына, қаза 
тапқан әскери қызметшілердің, 
құқық қорғау, арнайы органдар қыз
меткерлерінің отбасыларына, басқа 
да қайырымдылық мақсаттарға 
қолдау көрсетеді» деп толықтырды 
қор өкілі.

«Қазақстан 
халқына» 
қанша қаражат 
жиналды?

«Қазақстан халқына» 
қоғамдық қорына 12 миллиард 
теңгеден аса қаражат жиналды, 
деп хабарлайды Egemen.kz.

Қор мәліметінше, 17 
қаңтарда таңертең заңды 
тұлғалардан 12,36 миллиард 
теңге түскен.

Нақтырақ айтқанда, жаңа жыл 
мерекесін тойлау, одан кейінгі ел
дегі орын алған оқиғалар кезінде 
адам дардың топтасуы  санитарлық 
талаптардың бұзылуына әкеп соқ
тырды. Мұның арты қазіргідей, 
яғни, індеттің өршуіне ұласқаны 
анық. Мәселен, 17 қаңтардағы 
жағ    дай бойынша ел аумағындағы 
эпи  де   миология лық ахуалды баға
лау матрица сында  тек Түркістан 
облы  сы «сары» аймақта тұр, қал
ған өңір  лер түгелдей «қызыл» 
аймақта. 

Ал Қызылордада 17 қаңтар
дағы мәлімет бойынша бір тәу
лікте  коронавирус инфекциясы-
мен  270 жағдай  тіркелді. Атап 
айт  сақ, Қызылорда қаласында 
161, Арал ауданында 15, Қазалыда 
23, Жалағашта 12, Сырдарияда 
5, Шиеліде 28, Жаңақорғанда 26. 
Кеше 21 науқас  емделіп шықты. 
Жал пы 2020 жылдан бері корона-
вирус инфек циясымен  облыста  
21278 нау қас тіркеліп, 19004і ем
деліп шыққан. Республика бойын
ша бір тәу лікте коронавирус 
инфек ция сын жұқтырған 11524 
жағдай тір келді. Осылайша елде 
қауіпті кесел жұқ тырғандар саны 
1061432ге жетті.

Әлем елдеріндегі эпидемио
логиялық ахуал да  алаңдатарлық. 
Мәселен, халықаралық мамандар 
омикрон штамы әлемдегі эпид
ахуалды ушықтырып жібергенін 
айтып, дабыл қағуда. Олар кейін
гі екі аптада эпидахуалдың ушы
ғуын омикрон штамымен байла
ныстырып отыр. Джонс Хопкинс 
университетінің мәліме тінше, 
әлем     де коронавирус инфек циясы
ның 310 миллионнан астам жағ
дайы тіркелген. Тек кейінгі 20 
күн   нің ішінде науқастар саны 276 
миллионнан 310 миллионға дейін 
өскен. 2021 жылдың 22 жел тоқ са
нындағы Дүниежүзілік ден саулық 
сақтау ұйымының мәлі метінше, 

күніне 500 мың жаңа жағдай тір
келген. Бұл қарқын сақ талған 
жағ дайда 20 күнде науқастардың 
қатарын тек 10 миллион адам то
лық тыруы керек еді. Алайда 20 
күнде өсім 34 миллионға жет-
кен. Омикрон штамы әсіресе 
АҚШ, Үндістан және Бразили-
яда көп тіркелуде. Одан кейін 
Ұлыбритания, Франция және Ре-
сей елдері тұр. Ғалымдар бұған 
дейін омикрон штамының өлім ту-
дыру көрсеткіші дельта штамына 
қарағанда бәсең екенін анықтаған. 
Бірақ оның таралу қарқыны дель-
та штамынан әлдеқайда жоғары. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының бас директоры Тедрос 
Адханом Гебрейесус омикрон шта
мы ның таралуын цунамиге теңеген 
болатын. 

Үндістандағы эпидахуалдың 
ушыққаны сонша, елге панде мия
ның үшінші толқыны келе жатыр 
деген қауіп бар. Бұл елде аталған 
вирустан қайтыс болғандардың 
ресми саны 480 мыңнан асады. 
Ал жалпы 35 миллионнан астам 
жағдай тіркелген. 

Қытай Тяньцзинь портында 
бірнеше адамнан коронавиурс 
анықталып, оның ішінде екі адам-
нан омикрон штамы шығуына бай-
ланысты 14 миллион тұрғыннан 
сынама алып тексермекші. 

Еуропа елдері омикрон штамы
ның белсенділігін байқап, вакцина-
лау және ревакциналау науқанын 
жеделдетіп бағуда. Францияда, 
Испа нияда және Италияда ауру
шаңдық тез өсіп отыр. Әсіресе 
Фран цияда жаңа жағдайлар өте 
көп тіркелуде. Ұлыбритания оми-
крон  штамының кезекті толқынын 
вак цина арқылы сәл тежегендей 
болды. Мұнда жұқтырушылар көп 
болғанымен, ауруханаға түсу және 
өлім жағдайлары салыстырмалы 
түрде аз. 

Індет 
өршіп тұр

Елде, оның ішінде біздің өңірде де  коронавирус 
инфекциясының эпидемиологиялық ахуалы күрделеніп 
отырғаны белгілі. Мамандардың айтуынша, оған басты 
себеп –  азаматтардың сақтық шараларына салғырт қарап, 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды орындамауы.
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Саясат2

ПІКІР-ПАЙЫМ

СҰХБАТ

Белгілі математик Асқар Жұма
ділдаев неліктен үнемі «Қазаққа ақын 
емес, технократ керек» деп шырыл дайды?! 
Өйткені, қазiр жержаһанда техника саласы 
қарыштап дамып тұр. 

Осы өзекті мәселені Президентіміз 
ҚасымЖомарт Тоқаев апта басында ҚР 
Парламенті Мәжілісінің отырысында 
жасаған мәлімдемесінде айрықша атап өтті.

«Жалпы бәрімізге білім туралы 
көзқарасымызды өзгерту қажет. Гума
нитарлық мамандықтармен әуестену кезеңі 
келмеске кетті. Басым дықты техникалық 
мамандықтарға беру керек. Инженерлер 
мен өнеркәсіпшілердің жаңа буынын өсіріп 
шығару қажет» деген Мемлекет басшы
сы жаңа экономика құру үшін жоғары оқу 
орындарының бәсекеге қабілетін арттыру 
маңызды екенін жеткізді. Осы мақсатта 
Қазақстанда жетекші шетелдік жоғары оқу 
орындарының Ресейдің үздік техникалық 
жоғары оқу орындарының филиалдарын 
ашу жоспарланып отыр.

«2025 жылға қарай елімізде беделді 
шетелдік жоғары оқу орындарының 
кем дегенде 5 филиалын ашу қажет деп 
есептеймін. Осы орайда, екі техникалық 
бағдарланған филиал еліміздің батысында 
болғаны жөн» деді бұл жөнінде Мемлекет 
басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев Мәжіліс отыры
сында сөйлеген сөзін де жаңадан құрылып 
жатқан Үкіметке ел экономикасын арт
тыру бағытында қадауқадау мін деттер 
жүктеді. Президент атап өткеніндей, 
экономикалық саяса тымыздың мақсаты  
айқын. Бұл – заман талабына сай әлеуметтік 
бағдары бар нарықтық экономика құру 

және дамыту. Осы ретте экономиканы 
әртараптандырудың маңызы зор. Бұл тура
лы Мемлекет басшысы өз мәлімдемесінде: 
«Экономиканы әртараптандыру – күрделі 
міндет. Әртараптандыру болмаса, азамат
тарымыздың әлауқатын арттырып, тұрақты 
жұмыс орындарын ашу мүмкін емес. Бұл 
жұмыстың басты бағыты – өңдеу өнеркәсібін 
дамыту. Дегенмен, ел экономикасындағы 
өңдеу өнеркәсібінің үлесі айтарлықтай өсті 
деп айтуға келмейді. Біз әлі күнге дейін 
бірқатар өнім түрінен импортқа тәуелдіміз. 
Жыл өткен са йын еліміздің төлем балан
сында өткір тапшылық байқалуда. Алюми
нийден, мыс тан жасалған дайын бұйымдар 
және машина жасау саласына қажетті 
жабдықтар әлі күнге дейін шетелден 
әкелінеді» деп еліміздің экономикасындағы 
өзекті мәселені өткір қойды.

Иә, жаңа Үкіметтің алдында осы проб
лемаларды шешу міндеті тұр. Ал экономи
каны әртараптандыру үшін білікті, білімді 
мамандар қажет. Алдағы уақытта Прези
дент тапсырмасы бойынша елімізде ашы
латын шетелдік беделді техникалық жоғары 
оқу орындары осындай мамандарды даяр
лайтын болады.

Осы орайда біздің облыстан Мәскеу 
мен СанктПетербургтың техникалық 
жоғары оқу орындарында Ресей Үкіметі 
бюджеті есебінен 500ге  жуық бала білім 
алғанын еске сала кетуге тура келіп тұр. 
Олар  Қызылорда  облысының даму Стра
тегиясына сәйкес өңірімізде «Шалқия» 
кенішін кеңейтіп, кен байыту фабрика
сын салу және ферроқорытпа зауытын 
салу, ванадий өндірісін дамыту, каль
цийленген сода зауытын салу секілді ірі 
жобалар жүзеге асырылғанда  қажет ма
мандар ретінде даярланды. Бұл жақсы 

бастама, жақсы ниет, жақсы жоспар бо
латын. Алайда, әлемдегі экономикалық 
дағда рыс тардың әсерінің себебі ме, әлде 
инвесторлардың келіс пеу шілігі ме, болма
са  өзіміздің жайбасарлығымыз ба, әйтеуір 
бұл жобалардың жүзеге асуы тым ұзаққа 
созылып кетті. Олардың қашан жүзеге асы
рылатынын дөп басып айту қиын. Осы жер
де Ресейдің белгілі мемлекет және қоғам 
қайраткері В.Черномырдиннің «Жақсы іс 
жасағымыз келді, бірақ бәрі бұрынғысынша 
болып шықты» деген сөзі еске түседі. 

Ресейде білім алып келген балалары
мызды жоғарыда айтылған кәсіпорындар 
болмағаннан кейін жұмысқа орналаластыру 
оңайға соқпағаны белгілі. Көпшілігі басқа 
салалардан нан табуға кеткені де түсінікті. 
Мейлі қалай болғанда да қаншама баламыз 
көрші мемлекет қаржысы есебінен бол
са да ол жақтағы үздік оқу орындарында 
оқып, білім алды. Сол үшін де жоба баста
машысына рахмет айтуға болады. Ал алған 
білім жоғалып кетпейді, кез келген уақытта 
кәдеге жарай береді. Елімізде жаңа кезең 
қалыптасады деп үміт артып отырмыз. 
Өндіріс пен кәсіпорындар көптеп ашы
лады деп сенеміз. Мүмкін тоқтап қалған 
жобаларға қозғау салынар. Оларға қажетті 
мамандар даярлау ісі де Президент тапсыр
масына сай орындалады. Ол үшін Мемлекет 
басшысы атап кеткеніндей, білім туралы 
көзқарасымызды өзгертуге тура келеді. 

Тәуелсіз Қазақстанның отан дық білім 
беру жүйесінің басты міндеті – адами ка
питалды дамыту арқылы Қазақстанның 
әлемдегі бәсекелестігін арттыру. Ал 
еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
инженерлер мен өнеркәсіпшілердің жаңа 
буыны жұмыс істейтін болады.

Қысқасы, қазаққа технократ керек.

Қазаққа технократ керек

– Бауыржан Тәжіма ған  бет
ұлы, ел бірлігіне, тәуел   сіздіктің 
тұрақ ты лығына сын сағаты 
туды. Мем ле кетіміздің қазіргі 
жағдайынан кейін халық бейбіт 
өмірдің бағасын сезініп, ұғынды 
деп ойлаймын. Тұрақтылықты 
ұстап тұру үшін әрі қарай не 
істелу керек?

– Жыл басында егемен еліміз 
өзінің тарихындағы ең ауыр 
сәттердің бірін басынан өткерді. 
Басында сұйық газ бағасының 
2 есеге көтерілуіне, оған байла
нысты халық тұтынатын заттар 
бағасының жаппай қымбаттауына 
қарсы Жаңаөзен қаласында ұйым
дастырылған стихиялық наразылық 
жаппай тәртіпсіздікке ұласты. 
Бір сәтте еліміздің 11 аймағында 
діни радикалдар, қылмыстық топ
тар, жауыз содырлар, мародерлар 
мен ұсақ бұзақылар бірігіп, бой 
көтерді. Әлеуметтік, экономикалық 
және саяси талаптардың орнына 
Конституциялық құрылысты құлату, 
басқару институтын бүлдіру, билікті 
басып алуды көздеген қарулы со
дырлар мемлекеттік төңкеріс жасауға 
ұмтылды. 

Ел басына ауыр күндер туғанда 
халық сабырлылық танытып, 
жергілікті билікке барынша қолдау 
көрсетті. Қазақ халқы қашан да 
бірлік пен ынтымақты, татулықты 
бәрінен жоғары қойып, «Алтау ала 
болса, ауыздағың кетеді, төртеу 
түгел болса, төбедегі келеді» деп бе
кер айтпаған. Өйткені, бірлік қазақ 
халқының дәстүрлі дүниетанымында 
адамдар арасындағы ынтымақ пен 
жарасымды татулықтың көрінісі, ел 
болудың белгісі деп қалыптасқан. Аз 
ғана уақыттың ішінде дархан даласы 
бар, кеңпейіл қазақ халқының бейбіт 
өміріне осындай күн туады деп кім 
ойлаған? 

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Кемелұлы дағдарыстың 
алғаш қы күндерінен бастап еліміздің 
тәуел сіздігін сақтап қалу, ел ішіндегі 
тәртіпті қал пына келтіру бағытында 
батыл да әрі тағдыршешті шешімдер 
қабылдай білді. Қазақстан халқын 
бірлікке шақырған Үндеулерін жа
риялады. Президентіміздің нақты 
шешімдерінің арқасында жағдай 
тұрақталды. 

Қаңтар оқиғалары Тәуелсіз дігіміз
дің қадірін, тыныш ты ғымыздың 
қасиетін сезіндірді.

Тұрақтылықты ұстап тұру 
үшін, ең алдымен, бүкіл ел болып, 
Президентіміздің айналасына топта
сып, қабылданған шешімдерді мүлтік
сіз орындауымыз керек. Жаңа жасақ
талған Үкімет бұқараның мүддесіне 
бағытталған әлеуметтікэкономикалық 
жаңа саясатты жүзеге асыруы 
қажет. Билік басына мемлекетшіл, 
халықтың мұңмұқтажына қарайтын, 
байлықпен былғанбаған тұлғалар 
келуі қажет. Осы ретте халқының 
жарқын болашағы үшін өмірлерін 
еш ойланбастан қиюға дейін барған 
Алаштың арыстарын жиі еске ала
мын. Еліміздің астыүсті толған ен 
байлықтың халық үшін жұмсалатын 
кезі келді деп ойлаймын. Мемлекет 
әрбір тиынын есептеп, оның босқа 
жұмсалмауын қатаң қадағалауы ке
рек. Бюджеттен қаржыландырылатын 
қаптаған құрылымдар қысқартылып, 
әр мекемедегі таусылмайтын көмекші, 
кеңесшілер қысқартылуы керек. Елі
міздің күштік құрылымдарын дамы
тып, құқық қорғау саласын реформа
лау, бюрократиялық кедергілерді 
жою, ауыл шаруашылығын дамыту 
мә  се  лелері жедел қолға алынғаны аб
зал.

– Тарихтан белгілі, халқымыз 
еш  қашан жүгенсіз әрекетке, бұза
қылыққа барған емес. Қандай нәубет 
келмесін, өзінің сабырлы қалпын 
ұстаған. Десе де, кейінгі уақытта 
орын алған қайғылы оқиғаларға 
әрбіріміз жауапты сияқтымыз. 
Ұлттық тәрбиенің ақсап жатқанын 
көрсетпейді ме?

– Қандай халық болсын, тұр ған 
жердің жағдайы мен тұрмыстіршілігі 
сол халықтың болмысына, мінез
құлқына өз таңбасын салатыны анық. 
Жаратқан иеміз бірінбірі сағынып, 
қадіріне жетіп іздеп жүрсін деп 
қазақ халқына осынау кеңбайтақ 
даланы берген секілді. Сондықтан 
халқымыз танысын, танымасын 
ұшырасқан адаммен шүйіркелесіп 
кететін болған. Әрине, заман өзгерген 
сайын халықтың әдетғұрып, салт
дәстүрлері де сәйкесті түрде өзгеріп 
отырған. Бірақ, ежелден келе жатқан 
ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық 
белгілеріміз сақталып келеді. Олар 
жоғалса, халық ретінде тарих сахнасы
нан жоғалып та кетер едік. 

Халқымыз – өзінің тарихын
да небір нәубетті көріп, басынан 
талай зобалаңды кешірген шерлі 
халық. Жақында Халифа Алтайдың 
«Алтайдан ауған ел» деген кітабын 

оқыдым. Қазақстаннан 1933жылдары 
шыққан 18500 адамнан 1956 жылы 
Моңғолия, Қытай, Тибет, Үндістан 
арқылы Түркияға 1400 қазақ қана 
жеткен. Көрмеген қорлықтары жоқ, 
жолдағы елдің адамдары өздері 
жылапеңіреп, қиналып келе жатқан 
қазақтардың көшін тонаған, атқан, 
өлтірген. Сталиндік репрессия 
кезінде Қазақстанға жер аударылған 
халықтарды өздері ашжалаңаш қазақ 
отбасылары қамқорлығына алып, 
пештің түбінен орын беріп, тыққан 
жылыжұмсақтарымен бөлісіп, аман 
алып қалды емес пе?! 

Кешегі қаңтар оқиғасы біздің 
ұлттық тәрбиенің ақсап жатқанын 
ашып көрсетті. Алдымен, мемлекеттік 
деңгейдегі идеология жұмыстарының 
төменгі деңгейде жүргізіліп жатқаны 
байқалды. Осы уақытқа дейін билік 
халықтың үніне  құлақ асқан жоқ 
десе де болады. Мемлекеттік канал
дарда ұлттық ұстанымдарымызға 
мүлдем қайшы келетін хабарлар 
«рейтингі жоғары» деген желеумен 
үздіксіз көрсетілді. Жас ұрпақтың 
дүниетанымдық көзқарастарына 
аяу сыз шабуылдар жасалынды. Фо
нограммамен ән айтып, халқын то
нап жүрген әншісымақтардың өмірі 
бүкіл ақпарат құралдарында жария
ланып, жастарға үлгі етіп көрсетілді. 
Қоғамымызда еңбек адамына деген, 
«Әлемнің әміршісі» деп аталатын 
еңбектің өзіне деген құрмет жоғалды. 
Бұрынғының адамдары қандай да 
бір кедергіге тап келсе, оны ақыл
парасатпен, біліммен асып өту жо
лын іздесе, қазіргілер еш еңбек етпей, 
тек таныстар арқылы бөгетті айна
лып өтуді мақсат етуде. Қоғамдағы 
отбасы құндылығы аяқасты қалды. 
Отбасының қазығы іспетті ер адамның 
рөлін, оның қоғамда алатын орнын 
тыптипыл қылдық. 

Мұның барлығы біздің 
жастарымыздың санасезіміне оң 
әсер етпейтіні белгілі. Бұларға қоса 
жастарымыз, жастарымыз ғана емес 
үлкендердің өзі кітап оқымайтын 
болды. Рухани дүниеміз жұтаң бола 
бастады. Құлаққа қонымды, тәрбиелі 
әңгіменің орнына ұсақ, арзанқол 
әңгімелер айтуға шықтық. Ондай 
әңгімелерден жастар не алушы еді? 
Білім адамның ішінен шығатын 
нәрсе емес, сырттан келетін дүние. 
Сондықтан, оқымай білімді боламын 
дегендерді, тормен су таситындарға 
теңеймін. Демалыс күндерін пайда
ланып, М.Мағауиннің «Аласапыран», 
Қ.Жұмаділовтің «Дарабоз» атты 
кітаптарын оқыдым. Сол жылдардағы 
қаһарлы хандарымыз, батыр баба
ларымыз, сұңғыла билеріміз және 
қарапайым халқымыздың болашақ 
үшін жасаған жанкешті тірліктеріне 
тәнті болдым. Жастарды отансүйгіштік 
рухта тәрбиелейтін кітаптар жиі 
оқылып, көркем фильмдер көбірек 
түсіру қажет деп ойлаймын.

– Мемлекет басшысы  ҚР 
Парламенті Мәжілісінің отыры
сында сөйлеген сөзін де бәрімізге білім 
туралы көзқарасымызды өзгер ту 
қажеттігін айтты. Гуманитарлық 
маман дық тармен әуестену кезеңінің 
келмеске кеткенін, басымдықты 
техникалық мамандықтарға беруді 
тапсырды. Бізге дәл қазіргі уақытта 
қандай мамандар жетіспейді?

– Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің отырысын
да жасаған баяндамасында Мемлекет 
басшысы еліміздің саяси жүйесін мо
дернизациялау, күштік құрылымдарды 
реформалау,  халықтың әлеу меттік
экономикалық ахуалын жақсарту, 
ауыл шаруашылығын дамыту, білім 
жүйесін же тілдіру және басқа да 
түйткілді мәселелерге тоқталды. Оның 
ішінде сапалы білімге қолжетімділік 
жасау, білім орындарын техникалық 
жаб дықтаумен қатар, мұғалім білік
тілігіне назар аудару қажет тілігін, 
мамандық алуда гуманитарлық 
бағыттан гөрі техникалық маман дық

тар игеруге баса көңіл бөліп, елі мізді 
сапалы инженерлермен қамтамасыз 
етудің маңызын айтты.

Адамзат баласы өзінің тарихын
да 3 өнеркәсіптік революцияны бас
тан кешірді. Қазір әлемнің дамыған 
елдерінде 4өнеркәсіптік революция 
орын алған. Оның негізгі белгісі 
– жаһандану процесі, өнеркәсіпке 
жаңа информациялық технология
ларды жаппай енгізу, толығынан 
цифрландыру, бизнеспроцестерді 
және жасанды интелектті масштаб
ты түрде автоматтандыру. Осы 
талаптарға сай елдерді 4.0 индустрия 
қоғамы деп атайды.

Әлемдік тәжірибе 4.0 индустрия 
қоғамы елдеріндегі білім жүйесінің 
түбегейлі өзгеруі қажет екенін 
көрсетуде. Мектеп бітіруші түлек 
болашақ қоғамдағы өмірге дайын бо
луы керек. Ол үшін түлектің бойын
да жоғары технологиялық өндірісте 
жұмыс жасауға қажетті XXI 
ғасырдың түйінді құзыреттіліктері 

мен дағ дысынан құралған инте ллек
туалдық қабілеті болуы керек. 

Өткен ғасырдың 90жылдарында 
АҚШ жоғары технологиялы өндіріске 
қажетті білікті мамандардың жет
пей қалуына байланысты үлкен 
қиыншылықтарға ұшы рады. Осы
дан кейін, бұл елде STEM білім беру 
бағыты туындады (Science, Technology, 
Engineering, Matemetics). Яғни, нақты 
өмірде кездесетін міндеттерді шешу 
үшін жаратылыстануматематикалық 
бағыттағы пәндердің информатика, 
технология және инженерлік біліммен 
интеграциясы негізін дегі ортақ білім 
беру бағыты. 

Сөйтіп, әлемде алғаш рет АҚШ 
білім жүйесінде пәнаралық бай
ланыс пен қолданбалы білім беру 
мәселесімен айналыса бастады. Жеке 
пән бойынша білім алу деген өзінің 
өзектілігін жоғалтады, кез келген 
өндірістік немесе күнделікті өмірдегі 
міндеттерді шешу үшін оқушы, ма
ман ғылымның көптеген облысындағы 
білімді пайдалануға мәжбүр бо
лады. STEM білім беруде ғылыми 
әдістер, техникалық қосымшалар, 
математикалық модельдеу, инженерлік 
дизайн пайдаланылып, оқушыларда 
инновациялық ойлау және XXI ғасыр 
дағдысы қалыптасады.

Эксперттер жуық арада әлемде IT 
мамандар, нано және биотехнология 
мамандары, жоғары технологиялық 
өн діріске қажетті мамандардың, оның 
ішінде сапалы инженерлік маман
дардың жетіспейтіні жайында болжам 
жасауда. 

Сондықтан,  Президент өзінің 
сөйлеген сөзінде елі мізде 2025 жылға 
дейін сапалы инженерлерді дайындау 
үшін шетелдік 5 жоғары оқу орнының 
филиалдарын ашуды тапсырды. Со
нымен қатар, еліміздің батыс өңірінде 
2 техникалық бағыттағы университет 
ашу қажеттігіне айрықша тоқталды.

– Қазақстан дамуының жаңа 
белесіне көшті. Не күтесіз?

– Қазіргі жаһандану жағ
дайында әлемнің алдыңғы қатарлы 
дамыған елдері білім, ғылым саласы
на және жаңа техно логияларды иге
руге едәуір қаржы бөлуде. Өйткені, 
бола шақта ұлттың табысты болуы 
оның табиғи байлығымен емес, 
адамдарының бәсекелік қабілетімен 
айқындалады. Ал, білім беру са
ласы Қазақстан Республикасының 
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 
бағыттардың бірі болып табылады. 
Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға 
ұмтылу – халқымыздың қанында бар 
қасиет. Бабаларымыз сонау бағзы 
замандардың өзінде «Білекті бірді 
жығады, білімді мыңды жығады» деп 
бекер айтпаған. Бәсекеге қабілетті 
білімді жастарымызды кө бейтуге, 
олардың ғылыммен айналысуларына 
жағдай жасау қажет.

Мемлекет басшысы ҚР Парламенті 
Мәжілісінің отырысында «Қасіретті 
қаңтар сабағы: Қоғам тұтастығы – 
Тәуелсіздік кепілі» атты мәлімдеме 
жасап, жаңа Қазақстан жолын айқын
дап берді. Осы ұсыныстарды сапа
лы орындау мақсатында ел болып, 
Пре зидентіміздің айналасына топта
луымыз қажет.

Әлемде 210нан аса мемле
кет болғанымен, біздің жалғыз 
ғана Отаны мыз бар. Ол – Тәуелсіз 
Қазақстан. Тәуелсіздік ұғымы біздің 
еліміз, халқымыз үшін қасиетті, киелі 
ұғым. Сондықтан, бүгінгі таңдағы 
біз дің басты міндетіміз ұлттық құн
дылықтарымызды ұлықтап, кере
мет әдетғұрыптарымыз бен салт
дәстүрлерімізді, Тәуел сіздігімізді 
көздің қарашығындай етіп сақтап, ке
лер ұрпаққа аманат етіп қалдырайық, 
ағайын!

– Мазмұнды пікіріңіз үшін рах
мет!

Әңгімелескен
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,

«Сыр бойы»

«Билікке байлықпен 
былғанбаған тұлғалар 
келуі керек»

Ел тарихына қарасақ, сан алуан сындарлы сәтті бастан өткергені белгілі. Соның барлығын да 
бірлік пен тұрақтылықтың арқасында еңсерді. Биылғы қаңтар айының басы да елге оңай болған 
жоқ. Қаншама адамның қаны төгіліп, жүрегіне жара салған қаңтардың қасіретін ұмыту мүмкін бе? 

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы, Қызылорда облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры  Бауыржан 
Елеусіновпен әңгімеде осындай сауалдарға жауап іздеген едік. 

Бейбіт шеру болып басталып, арты 
содырлардың ылаңына ұласқан  оқиғаны 
Мемлекет басшысы «билікті басып 
алу, басқару институттарын мен конс
титуциялық құрылымды бұзу» және 
«мемлекеттік төңкеріске талпыныс» деп 
атады. «Бастапқыда олар өздерін бейбіт 
шерушілер ретінде көрсетті. Құқық 
қорғау күштерін, тіпті қала тұрғындарын 
жаңылыстырды. Ал содан кейін тарихта Ал
маты трагедиясы деп аталатын жайт орын 
алды», – деп жазды. Қиынқыстау кезеңде 
жедел шешім қабылдап, елдегі жағдайды 
қалпына келтіру мақсатында бірнеше рет 
үндеу жариялады.

Бұл Үндеулерде халықтың жанайқайы 
ескерусіз қалмайтынын атап өтті. Бүлін
шілік кесірінен ең қасиетті, ең киелі деп са
налатын Тәуелсіздігімізден айырылу қаупі 
төнді. 

Отыз жыл бойы еңсесін тіктеген Тәуел
сіздігіміздің тұғырын берік қылуға барша
мыз жауаптымыз. Іштен шыққан және сырт

тан соққан жаудың құйтырқы әрекеттерінің 
нәтижесінде, ел іші бүлініп, қала ларымыз 
қирап, стратегиялық нысандарымыз отқа 
оранып, бейбіт тұрғындарымыз зардап 
шекті. Ірі сауда орталықтары тоналып, бан
ктер мен қоғамдық орындар талқандалып, 
жарамсыз болып қалды. Өзінің әсемдігімен 
әлемге танылған Алматымыз қара түтінге 
тұншықты. Тұрғын дары мыздың көзіне 
үрей, жүрегіне алаң орнап алды. 

Сырттан мұздай қаруланған 
экстремистік топтар бейбіт шеруге 
шыққан жұртты арамза пиғылмен аранда
тып, ел ішін алатайдай бүлдіріп, тыныш 
өмірімізге ойран салып, бас сыз дықпен, 
қаныпезерлікпен жазық  сыз жандардың 
қанын төкті. Отанымның бейбіт өмірін, 
халқым ның тыныш тірлігін қорғаймын 
деп жүрген қаншама өрімдей қыршын 
жастардың артында аңырап атаанасы, 
жары мен сәбилері қалды. Мұндай сұмдық 
оқиғаларды Қазақ стан бұрынсоңды көрген 
емес. Өздерінің пасық мүдделері үшін 

халық пен қалаларды құрбандыққа шалған 
қоскөйлердің жауыздық, әрекеттерін зиялы, 
көзі ашық азаматтар қатаң айыптауда.

Сондықтан осындай еліміз үшін тари
хи сын сағатта біз заңды түрде сайланған, 
барлық құзыретті қолына алған Прези
дентіміз ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев
тың қасына топтасып, бірлесе қимыл дап, 
елдегі жағдайды тұрақтандыруға тиіспіз. 

Күллі Алаш жұртын бір жеңнен қол, 
бір жағадан бас шығарып, бірлікте болуға 
шақырамыз! Біз Президентіміздің әр 
азамат тың, әр отбасының, тұтас қоғам 
қауіп сіздігінің жалғыз кепілі екендігіне 
көз жеткіздік. Мен күшті де қуатты, әсем 
де әлеуетті мемлекеттің ертеңіне сенемін! 
Аман болайық! Ел бірлігі мен берекесін 
сақтайық, ағайын! 

Гүлнар ЕСҚАЛИЕВА, 
облыстық білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіподақ комитетінің 
төрағасы, 

 облыстық мәслихат депутаты

Баршамыз жауаптымыз

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Жиынға облыс әкімінің орынбасары Бал
жан Шәменова, облыс әкімі аппаратының 
басшысы Ерлан Райғаниев, облыстық білім 
басқармасының басшысы Ақзира Қасымова, 
денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Сәбит Пазылов, облыстық санитариялық
эпидемиологиялық бақылау департаменті 
басшысының міндетін атқарушы Әлия 
Әбдіқайымова, салалық жауапты департа
мент басшылары мен Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдері селекторлық байланыс 
арқылы қатысты. 

Аймақ басшысы өңірдегі эпидемио
логиялық жағдайдың күн өткен сайын 
күрделеніп бара жатқанын айтып, вакцина
лау мен ревакциналауды күшейту қажеттігін 
қаперге салды. 

– Қазір облыс «қызыл» аймақта. 
Күнненкүнге эпидемиологиялық жағдай 
күрделенуде. Кейінгі аптада тәулігіне 300
ден астам жағдай тіркелуде. Әлемде және 
елімізде жаңа дельта, оған қоса омикрон 
штамы таралып жатыр. Жағдай өте ауыр. 
Сондықтан індетті жеңудің бірденбір 
жолы – жаппай вакциналау жұмыстарын 
жалғастыру маңызды.

Облыста екпенің I компоненті 418154, II 
компоненті 392943 тұрғынға салынды. Ал 
30213 тұрғын ревакциналаудан өтті. 

Балалар арасында ұжымдық иммунитетті 
қалыптастыру үшін екпе алуға қабілетті 
жас өс пірімдерді вакциналау қарқынын кү
шейту керек. Ал, Шиелі және Жаңақорған 
ау дан дарында тұрғындар арасында вакцина
лау жұ мыстары баяу жүруде. Індетті тоқтату 

үшін екпе салу қарқынын үдету қажет, – деді 
аймақ басшысы.

Жиында Әлия Әбдіқайымова өңірдегі 
эпиде миологиялық ахуалға тоқталды. 
Инфек  цияның 58%і скринингтік тексеру 
бары сында, 2%і сырттан тасымалданғаны, 
қалған 20%і қарымқатынас арқылы жұқ
қаны анықталған. Өткен жылдың есепті 
кезеңі мен салыстырғанда ауру жұқтыру 
көрсеткіші 20 есеге өскен. Анықталған жағ
дай лардың дені тұмау тәріздес, клиникалық 
белгілері байқалмайтын деректер көптеп 
тіркеледі. 

Облыстық кәсіпкерлік және ту
ризм басқармасының басшысы Фердоу
си Қожа бергенов аймақтағы кәсіпкерлік 
нысандарында «Ashyq» қосымшасының 
пайдалануын кеңейту бойынша негізгі 
жұмыстарды айтты. Қазір түсіндірме 
жұмыстары жалғасуда. Айта кетейік, ҚР Бас 
санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес 
«Ashyq» қосымшасымен жұмыс жасайтын 
кәсіпкерлік нысандар тек «жасыл» статусты 
тұрғындарды кіргізу қажет. Облыста 3851 
нысанда аталған қосымша бар.

Жиында облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит Пазы
лов вакциналау қарқыны мен аймақтағы 
ахуалды баяндап берді. Жыл басынан 
бері облыста 1800ден астам адам індет 
жұқтырған. Ірі ошақ Қызылорда қаласында. 
Сондайақ, Шиелі мен Жаңақорғанда ауру 
жұқтырғандар саны көптеп тіркелуде. 

Вирустың өршуіне байланысты аймақ 
басшысы инфекциялық стационарлардағы 

төсекорын санын көбейту қажеттігін атап 
өтті. Бүгінде емделушілер үшін 535 төсек
орын әзірленген. Қажеттілікке қарай оның 
санын 3200ге дейін арттыруға мүмкіндік 
бар. Сонымен қатар, 142 мобильді топ үй 
жағдайында қызмет көрсетуде. Ал, емхана
ларда 21 ахуалдық орталық жұмыс істеуде. 

Жиында облыстық білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымова оқушылар ара
сында індеттің таралу жиілігіне байланысты 
оқу процесіне қажетті ұсынысын жеткізді. 
Қала маңындағы бала саны 600ден жоғары 
мектептерді қашықтан оқыту, ауылдық жер
лерде дәстүрлі форматта оқыту, сондайақ, 
қашықтан оқитын мектептердегі 12 сы
нып оқушыларын дәстүрлі форматта оқыту 
ұсынылды. 

Жедел штаб отырысын қорытындылаған 
аймақ басшысы жауапты салалық басқарма 
мен департамент басшыларына, қала және 
аудан әкімдеріне нақты тапсырма жүктеді. 
Мәселен, науқастармен қарымқатынаста 
болған тұрғындарды шұғыл түрде анықтап, 
аурудың таралуына жол бермеу міндеттелді. 
Мониторинг топтарының жұмысын жандан
дырып, тұрғындар арасында ревакциналау 
жұмыстарын күшейту тапсырылды. 

Сондайақ, облыстық денсаулық 
сақтау, білім басқармалары, санитариялық 
эпидемиологиялық бақылау департаменті 
қала, аудан бойынша вакциналау жөнін
дегі ісшараларды үйлестіретін куратор
лар тағайындап, жасөспірімдерді вакци
налаудың ісшара жоспарын әзірлеуі тиіс.

Жиында берілген тапсырмалардың 
орындалуын бақылау облыс әкімінің орын
басары Балжан Шәменоваға жүктелді. 

 Облыс әкімінің баспасөз қызметі

ВИРУСТЫҢ ТАРАЛУЫН 
ВАКЦИНАЛАУ ТЕЖЕЙДІ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова коронавирус инфекциясының 
таралуына жол бермеу жөніндегі облыстық жедел штаб отырысын онлайн 
форматта өткізді.
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НазарSb

Құрметті облыс 
тұрғындары!
Кейінгі апталардағы көрсеткіштер бойын-

ша аймағымызда коронавирус инфекциясы
ның эпидемиологиялық ахуалы күрт күрделе
ніп отыр. 2022 жылдың 13 қаңтарынан бастап 
облыс «қызыл» аймақта.  Ағымдағы жылдың 
небары 14 күнінде 1231 дерек анықталды. Бұл 
өткен айдағы көрсеткіштермен салыстырғанда 
бірнеше есеге жоғары. Соңғы тәулікте 320 
адам коронавирус індетіне шалдықты. Бұл 
пандемия басталған кезден бері тіркелген ең 
жоғары деңгей – антирекорд. 

Эпидахуалдың күрт нашарлауының негізгі 
себептері – мерекелік демалыстар кезеңіндегі 
халықтың қозғалыс белсенділігінің артуы, 
қонаққа бару, қонақ шақырудың жиілеуі, 
ұжымдық ісшараларда санитариялық
эпидемиологиялық талаптардың орындал-
мауы, сонымен қатар «омикрон» штамының 
болу ықтималдығымен байланысты деген бол-
жам да бар.

Бүгінгі күні «омикрон» штамы НұрСұлтан 
және Алматы қалаларында зертханалық жол-
мен расталды. Бұл үлкен алаңдаушылық 
туғызады. Себебі облысаралық, қалааралық 
миграция вирустың таралуына үлкен қауіп 
төндіреді. «Омикрон»  штамының «дельтаға» 
қарағанда жұғу жылдамдығы 5 есеге жоғары.  
Адам ағзасында 70 есе тез көбейеді. Өлім
жітім көрсеткіші жоғары болмағанымен, 
көпшілік жағдайда вирус тудыратын ауыр 
зардаптарымен қауіпті. Яғни «омикронмен» 
ауырған адамда тромбоз, инфаркт, инсультке 
шалдығу, мүгедектік халге түсу тәуекелі өте 
жоғары болады.

Бүгінгі күні әлемнің 100ден аса елінде 
«омикрон» анықталып, жағдай ушыға 
түсуде. Біздің елде де «қызыл» аймаққа ен-
ген өңірлер қатары күн сайын артып келеді.  
Осыған байланысты «омикрон» штамының 
таралуына қарсы карантиндік шаралар қайта 
күшейтілді. Карантиндік талаптар әрбір 
азаматтың денсаулығын қорғауға және 
өңірдегі санитариялықэпидемиологиялық 
салауаттылықты жақсартуға бағытталған. 

Құрметті облыс тұрғындар! Барлық 
болжам біздің өзімізге, қауіпсіздігімізді 
қамтамасыз ету деңгейіне, әрқайсымыздың 
әрекетімізге тікелей байланысты. Вакцина-
ция талай эпидемияларды жеңудегі бірденбір 
құрал болып табылады. Сондықтан азаматтық 
жауапкершілік танытып, ұжымдық иммуни-
тетке қол жеткізудің қамын жасауымыз керек.
КВИмен сырқаттанушылықтың өсуіне қарсы 
ісқимылдың бірденбір пәрменді шарасы – 
вакцинациялау мен ревакцинациялау. Соны-
мен қатар әлеуметтік байланыстарды шектеу.
Үйжайлардағы халық тығыздығын азайту  
вирустың таралу қаупін азайтады, себебі ауру 
жұқтыру көбіне тығыз байланыста болатын 
жерлерде, желдетуі нашар бөлмелерде арта 
түседі. Жаһандық сынқатерлерді ескере оты-
рып, шетелдік сапарларды кейінге қалдырған 
дұрыс. Сақтық шаралары ғана індетті 
тоқтата алатындығын естен шығармаңыз. 
Барлығыңызға амандық тілеймін.

Д.ЖАНАБЕРГЕНОВА,
Қызылорда облысының Бас 

мемлекеттік санитариялық дәрігері 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ  САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ  САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ 
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

    14 қаңтар 2022 жыл    №1 Қызылорда қаласы

Қызылорда облысы бойынша  шектеу, оның ішінде 
карантиндік шаралары туралы

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 38бабы
ның 1тармағының 7) тармақшасына, 104бабы
ның 2тармағына және 7тармағының 8) тар
мақ шасына, «Медициналық көмектің кепілдік 
бе рілген көлемі шеңберінде оларға қарсы мін
детті профилактикалық екпелер жүргізілетін ау
рулардың тізбесін, екпелерді жүргізу қағидаларын, 
мерзімдерін және халықтың профилактикалық 
екпелерге жататын топтарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жыл
ғы 24 қыркүйектегі №612 қаулысына сәйкес 
Қы  зылорда облысы халқы арасында COVID19  
коронавирустық инфекциясының (бұдан әрі – 
COVID19) таралуының алдын алу мақсатында 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Барлық деңгейдегі  әкімдіктерге, 
аумақтық мемлекеттік органдарға, «Атамекен» 
өңірлік кә сіпкерлер палатасына, «КТЖ-Жүк 
тасымалы» акционерлік қоғамы филиалының 
«ГП Қы зыл ордалық бөлімшесіне», құқық 
қорғау мен арнайы органдарға, меншік ныса-
нына қарамастан объек тілер басшыларына, 
жеке және заңды тұлғаларға: 

тыйым салынсын:
1) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 

жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2020 жылғы 7 шiлдедегi Кодексінің 110бабының 
5тармағына сәйкес кальянды пайдалануға;

2) ойынсауық, көрермендермен спорттық іс
шараларды, мерекелік корпоративтерді, сондай
ақ митингілер, шерулер, жиындар және адамдар 
көп жиналатын өзге де ашық ауада, үй ішінде 
де ісшараларды, отбасылық еске алу, салтанат-
ты, оның ішінде үйдегі ісшаралар (банкеттер, 
үйлену тойлары, мерейтойлар), «Ashyq» жобасына 
қатысатын объектілерде 30 адамға дейін еске алу 
өткізуді қоспағанда;   

«Ashyq» жобасына қатысуына қарамастан:
3) концерт залдарының, театрлар, кинотеа

трлар, филармониялардың жұмысына;
4) діни бірлестіктер объектілері мен аумақта

рында (мешіттер, шіркеулер, соборлар, синагога-
лар және т. б.) бұқаралық ісшараларды (жұма на-
мазы, діни жоралар және т. б.) өткізуге;

5) конференцияларды, семинарларды, көрме
лерді, форумдарды өткізуге (көзбекөз режимде 
кеңестерді (отырыстарды) қашықтықтан өткізу 
мүмкіндігі болмаған жағдайды қоспағанда); 

6) түнгі клубтарының жұмысына; 
7) қоғамдық тамақтану объектілерінде бар 

үстелдерінде қызмет көрсетуге,  ән айту және би 
билеу қызметін көрсететін караоке жұмысына 
(қоғамдық тамақтану қызметін қоспағанда); 

8) жеке кездесулерді өткізуге (егілген 10 
адамға дейінгі жағдайларды қоспағанда).

Қазақстан Республикасының және 
облыстың Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің қолда ныс тағы Қаулы талап-
тарына сәйкес, күшейтілген санитарлық-
дезинфекциялық режиммен жалғас ты рылсын:

9) балалардың түзету кабинеттері, балалар 
мен ересектердің білім беру орталықтарының 
жұмысына топты 15 адамнан артық толтырмаған 
кезде, алдын ала жазылу бойынша;

10) медициналық ұйымдардың, қарттар, ба
лалар және мүмкіндігі шектеулі адамдарға ар
налған медициналықәлеуметтік объектілердің 

(күндізгі стационарларды қоспағанда), сәбилер 
үйлерінің, балалар үйлерінің, әлеуметтік оңалту 
орталықтардың, мүгедек балаларға арналған, ин-
тернат типіндегі оқу орындарының қызметіне. 

Әлеуетті атааналар берілген күнінен бастап 
3 тәуліктен аспайтын уақыт өткен, теріс нәтижесі 
бар ПТР әдісімен COVID19ға зертханалық 
тексерілгені туралы құжатты немесе COVID19
ға қарсы вакцинацияның толық курсын алғанын 
растайтын құжатты ұсынған кезде жетім бала-
ларды одан әрі асырап алу, қорғаншылықты, 
қам қоршылықты белгілеу үшін олармен кезде-
суге сәбилер үйлері мен балалар үйлеріне баруға 
рұқсат етіледі.

Берілген күнінен бастап 3 тәуліктен аспай-
тын уақыт өткен, теріс нәтижесі бар ПТР әді
сімен COVID19ға зертханалық тексерілгені 
туралы құжатты немесе COVID19ға қарсы вак
цинацияның толық курсын алғанын растайтын 
құжатты ұсынған кезде келушілердің, ұлттық ал-
дын алу тетігі қатысушыларының медициналық
әлеуметтік объектілерге (қарттар, мүгедектер 
үйлері, балалар үйлері және басқалар) баруына 
рұқсат етіледі; 

11) алдын ала жазылу бойынша сұлулық ор
талықтары мен салондары, шаштараздар,  мани-
кюр мен педикюр қызметтері, косметологиялық 
қызмет көрсететін орындардың қызметіне;

12) жексенбіден басқа жабық базарлардың 
(азықтүлік, азықтүлік емес) жұмысына;

13) 80%дан асырмай толтырғанда халықтың 
тұруы бойынша қызметтер көрсету саласындағы 
ұйымдардың (қонақүйлер, отельдер, санаторий
курорттық ұйымдар, демалыс үйлері/базалары, 
туристік базалар және т. б.) жұмысына;

14) алдын ала жазылу бойынша медициналық 
орталықтар, кабинеттер, стоматология жұмысына;

15) қоғамдық көліктің жұмысына (қарбалас 
уақытта автобустар санын көбейту, барлық есік
терді ашу, отыратын орындар саны бойынша тол-
тырумен);

16) ұйымдар, кеңселер жұмысына (70% – 
қашықтықтан,   20% – күндізгі режимде, қызмет
керлерге COVID19ға қарсы вакцинациялау 
жүргізілген жағдайда қызметін қашықтықтан 
және күндізгі жұмыс форматында жұмыс істейтін 
қызметкерлердің пайыздық арақатынасы жөніндегі 
талаптарды ескермей жүзеге асырады. Бұл рет-
те CОVID19ға қарсы вакцинациялаудың толық 
курсын алған және соңғы 3 ай ішінде COVID19
бен ауырып жазылған барлық қызметкерлердің 
күндізгі режимде жұмыс істеуіне жол беріледі);

17) толтырылуы 50%ға дейін, бірақ 30 орын-
нан асырмай сағат 9дан 20ға дейін мейрамхана, 
дәмхана және кофехана типі бойынша қоғамдық 
тамақтану объектілерінің және банкет залдары 
жұмысына мейрамханалар, дәмханалар типі бой-
ынша келушілерге қызмет көрсетуге (бір үстелде 
4 адамнан асырмай отырғызуын сақтай отырып). 
Бұл ретте ұжымдық, салтанатты, отбасылық, 
еске алу (ауыз ашар, банкеттер, үйлену тойлары, 
мерейтойлар, еске алу және т.б) және басқа да 
бұқаралық ісшараларды өткізуге қатаң тыйым 
салынады. Асханалар типі бойынша қоғамдық 
тамақтану объектілеріне 2022 жылдың 20 
қаңтарынан бастап 24.00ге дейін жұмыс істеуге 
(тұрғын үй ғимараттарының үйжайларында және 
тұрғын үй құрылысы аумақтарында шу көтерілетін 
объектілердің қызметі сағат 22ден таңғы 9ға 

дейін, ойынсауық мекемелерінде  жұмыс күндері 
сағат 22ден таңғы 9ға дейін, демалыс және мере-
ке күндері сағат 23тен таңғы 10ға дейін шектеледі 
(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 
жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 113бабының 7 
және 8тармақтарына сәйкес); 

18) 2022 жылғы 17 қаңтардан бастап спорт 
кешендері, йогаорталықтарды қоса алғанда спорт
тықсауықтыру орталықтары және фитнесорта
лықтарға «Ashyq» жасыл мәртебесі бар адамдарға 
ғана кіруді қамтамасыз етуді (сенбі, жексенбіден 
басқа);

19) 2022 жылғы 17 қаңтардан бастап мон
шаларға «Ashyq» жасыл мәртебесі бар адамдарға 
ғана кіруді қамтамасыз етуді; 

20) 2022 жылғы 17 қаңтардан бастап сау
наларға, бассейндерге «Ashyq» жобасымен жасыл 
статусы бар адамдарға ғана кіруді қамтамасыз 
етуді (жексенбіден басқа);

21) СПАорталықтардың жұмысына (сенбі, 
жексенбіден басқа);

22) қала маңындағы жолаушылар поезда
рының қозғалысы мен жолаушылар поездарының 
қозғалысына (ортақ вагондарсыз);

23) СОО, сауда үйлерінің жұмысына (жек
сенбіден басқа);

24) балаларды сауықтыру ұйымдарының жұ
мысына толтырылуы 30%дан артық емес болған 
кезде;

25) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі нің 
және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын 
реттеу және дамыту агенттігінің актісіне сәйкес 
уақыты мен саны бойынша шектей отырып, қаржы 
нарығы субъектілерінің қызметіне;

26) дәріханалар және азықтүлік тауарларын 
сату бойынша супермаркеттер, гипермаркеттер, 
дүкендер, шағын маркеттер жұмысына, орналасқан 
жеріне қарамастан, жұмыс кестесін штаттық ре-
жимде белгілей отырып ұйымдастыруға;

27) орналасқан жеріне қарамастан «Ashyq» 
жобасына қатысатын объектілердің жұмысына.

2. Барлық деңгейдегі әкімдіктерге, Қызыл-
орда облысының білім басқармасына, бар-
лық меншік нысанына қарамастан және 
ве домстволық бағы ныстағы білім беру ұйым-
дарының басшыларына эпидемио логиялық 
ахуал тұрақтанғанша қамта масыз ету:

1) облыс және аудан орталықтарындағы мек
тептерді – қашықтықтан оқыту форматта 31 қаңтар 
2022 ж. дейін,  ауылдық  мектептерді – дәстүрлі 
форматта оқытуды;

2) ЖООдары және ОООның барлық курс 
студенттеріне – қашықтықтан оқыту форматта 
оқытуды 06 ақпанға дейін;

3) арнайы, мамандандырылған ұйымдары, 
ерек ше білім беру қажеттілігі бар балаларға арнал
ған арнайы мектепинтернаттары (оның ішінде 
атаанасының қамқорлығынсыз қалған жетім 
балаларға арналған), жалпы үлгідегі мектепин-
тернаттары, дарынды балаларға арналған мектеп
интернаттары – қашықтықтан оқыту форматта 
оқытуды;

3. Қызылорда қаласы және аудандардың 
әкімдіктері:

1) шектеу ісшаралары, оның ішінде карантин 
кезеңінде тиісті әкімшілікаумақтық бірліктерде 
құрылған мониторингтік топтардың қызметін 
күшейтуді;

2) құрылған мониторингтік топтармен Қа
зақстан Республикасының Бас мемлекеттік са
нитариялық дәрігерінің және Қызылорда облы
сының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
қаулыларымен енгізілген шектеу ісшараларының 
орындалуына мониторинг жүргізуді.

4. Қызылорда облысының денсаулық сақ
тау басқармасы мониторингтік топтардың анық
талған кемшіліктері және (немесе) COVID19 
коронавирустық инфекциясының туындау не 
таралу қауіпі жағдайларында қолданыстағы заң
намаларда белгіленген тәртіппен халықтың са
нитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның тиісті ау
мақтағы басқармасына ақпарат (шұғыл хабарлама) 
берілуін қамтамасыз етуді.  

5. Қызылорда облысының полиция департа
менті учаскелік полициялар патрульдеу кезінде 
жеке секторда немесе мейрамхана, кафеде ме
рекелік, отбасылық, т.б. шаралар жүргізіліп жатқан 
жағдайларды жедел мониторингтік топтарға хабар 
беруді жүйелендіруді.

6. Қызылорда облысының ішкі саясат бас-
қармасына,  Қызылорда қаласы және аудан 
әкім діктеріне:

1) коронавирусты инфекцияның профилакти-
касы бойынша Қызылорда облысындағы шектеу 
шаралары туралы әлеуметтік желілерде жадына-
малар тарату, хабарландырулар, инфографика, 
видеороликтер, жүгіртпе жолдары арқылы жаппай 
түсіндірме жұмыстарының жүргізілуін күшейтуді;

2) халықты, жеке және заңды тұлғаларды 
жобаға қатысатын объектілерге кіру үшін «Ashyq» 
мобильді қосымшасын, оның ішінде басқа да 
платформаларды (мысалы, eGov mobile, Аitu, 
Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, АльфаБанк 
плат формасындағы аналогы, сайт www.ashyq.
kz) пайдалану қажеттігі туралы хабардар етуді 
қамтамасыз етуді;

3) облыс тұрғындары арасында жұқтыру 
ошақ тарын оқшаулау және оның таралу қаупін 
азайту бойынша қабылданатын шаралар туралы 
бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық жа-
риялау жүргізуді қамтамасыз етуді.  

7. Меншік нысанына қарамастан жеке және 
заңды тұлғалар  Қазақстан Республикасының Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулы
ла рымен бекітілген санитариялықэпидемио
ло  гия лық және санитариялықдезинфекциялық 
ере  жемен, Алгоритммен қойылатын талаптарды 
сақ  тасын.

8. Қызылорда облысының тұрғындары мен 
қонақтары эпидемиологиялық ахуал тұрақтан
ғанша бетперде киюге міндетті.

9. Қала, аудандардың Бас мемлекеттік са
нитариялық дәрігерлері аумақта қалыптасқан 
эпидемиологиялық жағдайға байланысты каран
тиндік шараларды күшейту туралы шешім 
қабылдауға құқылы.  

10. Осы Қаулының орындалуын бақылауды 
өзіме қалдырамын.

11. Осы Қаулы 2022 жылдың «17» қаңтар  00 
сағат 00 минуттан бастап күшіне енеді.

Қызылорда облысының
Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігері       Д.Жанабергенова

Хабарландыру
«СП КазГерСтрой» ЖШС  Қызылорда облысының Сыр-

дария және Шиелі аудандарында орналасқан «Қызыл1», 
«Қызыл2», «Қызыл3» және «Қызыл4» учаскелерде сазды 
жыныстарды барлау жоспарына «Қоршаған ортаны қорғау» 
бөліміне қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Аумағына ықпал ету мүмкін болатын және аумағында 
қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілікаумақтық 
бірліктердің тізбесі (егер тыңдаудың бір нысанасы бойын-
ша қоғамдық тыңдаулар біреуден артық әкімшілікаумақтық 
бірлікте өткізіледі): Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы, 
Шиелі ауданы, Сұлутөбе ауылы, Қызылорда қаласының жері, 
Досан кенті.

Тыңдау 22.02.2022 ж. сағат 09.30да Сырдария ауданы 
Аманкелді а/о, Аманкельды а., Абдолла Ағайдарұлы көшесі 8 
(ауылдық округі әкімінің ғимараты); сағат 12.30да Шиелі ау-
даны Сұлутөбе а/о, Сұлутөбе а., Ғани Мұратбаев көшесі 12 ме-
кенжайлары бойынша өтеді.

ҚР аумағында төтенше жағдай және карантин күшейген 
жағдайда тыңдаулар бейнеконференция форматында өткізіледі, 
қатысу үшін ZOOM Meeting Cloud қосымшасын жүктеу қажет. 
Конференцияны сәйкестендіру: 846 405 9946. Пароль 777.

Бастамашы – «СП КазГерСтрой» ЖШС, ЖСН: 
040540005719, НұрСұлтан қ., ӘлФараби даңғ., 119, тел.: 
8(701)5888773. 

Жобалық құжаттаманы әзірлеуші «АЛАИТ» ЖШС, 
БСН:100540015046, Көкшетау қ., Шалқар көшесі 18 үй, 15 
офис, тел.: 8(777)4212014.

Порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/
ShowDetails/235

Қоғамдық тыңдаулар өткізу кезінде межеленіп отырған 
қызмет туралы қосымша ақпарат алуға, сондайақ межеленіп 
отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін email: 
alait2030@gmail.com және тел.: 8 (777) 4212014. 

ЖАО жұртшылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу ту-
ралы ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге жауапты 
«Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел.: 8(7242)605362 
электрондық мекенжайы: Prd@korda.gov.kz

Хабарландыру фотосы сайтта орналастырылады: https://
ecoportal.kz

Кәсіпкерлер назарына!
2022 жылдың 1821 қаңтар аралығында кәсіпкерлерден 

«әлеуметтік кәсіпкерлік» мәртебесін алу жөнінде құжаттар 
қабылданады.

«Әлеуметтік кәсіпкерлік» мәртебесін 4 (төрт) санатта 
айқындалған халықтың әлеуметтік осал топтарының адам-
дарын жұмыспен қамтуға ықпал ететін және халықтың 
әлеуметтік осал топтарының азаматтарына арналған тауар-
лар өндіру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсетуді жүзеге 
асыратын кәсіпкерлік субъектілері ала алады.

4 (төрт) санаттың бірінің параметрлеріне сәйкес келген 
жағдайда, кәсіпкерлік субъектілері әлеуметтік кәсіпкерлік 
субъектілерінің тізіліміне енгізу үшін Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасына өтінім бере алады.

Қосымша ақпарат алу үшін Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасына жүгінуге болады.

Мекен жайы: Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата көшесі, 
123, «Бизнеске арналған үкімет» ғимараты, 2қабат, 213 ка-
бинет, телефон: 8 /7242/ 40 10 59.

Өтініш нысанын және әлеуметтік кәсіпкерлік 
субъектілерінің тізілімін жүргізу қағидаларын кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының сайтынан жүктеуге болады.

ht tps : / /www.gov.kz/memleket /ent i t ies /kyzylorda
tourism?lang=kk

 ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің осы жылғы 
6 қаңтардағы  бұйрығына 
сәйкес, оқушылардың қысқы 
каникул мерзімі 17 қаңтарға, 
ал колледж студенттерінің 
каникул мерзімі 24 қаңтарға 
дейін ұзартылған бола-
тын. Ал, 17 қаңтардан 
бастап аймақтың мектеп 
оқушылары үшін ІІІ оқу 
тоқсаны басталды.

Эпидемиологиялық ахуал күр
деленіп, өңір «қызыл» ай маққа 
енді. Бас санитарлық дәрігер қау
лысына сәйкес облыс және аудан 
орталықтарындағы мектептерде 
сабақ 31 қаңтарға дейін қашықтан 
оқыту форматында жүргізілетін 
болды. Сонымен қатар, арнайы ма
мандандырылған ұйымдар, ерекше 
білім беру қажеттілігі бар балаларға 
арналған, жалпы үлгідегі, дарынды 
балаларға арналған мектепинтер-
наттар қашықтан оқиды.

Ал колледж студенттері қысқы 
каникул мерзімі аяқталған соң 
академиялық күнтізбеге қарай 6 
ақпанға дейін онлайн форматта 
білім алады. Бұл ретте колледж
дерде аралас форматтағы оқыту 
ұйымдастырылады. Барлық лек-
циялар онлайн, ал, практикалық, 
лабораториялық, семинар сабақтар 
штаттық режимде жүргізіледі.

Ауылдық мектептерде оқу 
дәстүрлі түрде жалғасады, сондай
ақ, өңірдегі мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдары штаттық режим-
де жұмыс жасайтын болады. Ал, 
балалардың түзету кабинеттері, ба-
лалар мен ересектердің білім беру 
орталықтары үшін (мектептен тыс 
ұйымдар) 15 адамнан аспайтын 
жағдайда штаттық режимде жұмыс 
жасауға рұқсат етіледі.

Қашықтан оқыту кезінде бар
лық мектептер интернетке қосыл
ған, жеке электронды құрыл
ғы лармен қамтамасыз етілген. 
Сон дықтан мектеп педагогтары 
күн делікті сабақты мектепке келіп 
жүргізеді. Бұл ретте барлық білім 
беру ұйымдары облыстың бас мем
лекеттік санитарлық дәрігерінің 
қолданыстағы қаулысына сәйкес 

күшейтілген санитарлықдезин
фек циялық режиммен жұмыс жа
сайтын болады. Айта кетейік, білім 
беру ұйымдары «ASHYQ» қосым
шасына енгізілген, сонымен бірге, 
маскалық режимді сақтау міндетті.

– Офлайн форматта жұмыс жа
сайтын білім беру ұйымда рын да 
балалардың өмірі мен денсаулы
ғының қауіпсіздігі бойынша бар
лық сақтық шаралары қабылдан ған. 
Мектептер санитарлық құралжаб
дықтармен толық қамтамасыз 
етілген. Оқу орындарын желде-
ту, ылғалды тазалау, кварцтаудан 
тұратын кешенді ісшаралар жүйелі 
түрде жүргізілетін болады.

Облыстағы  311 мектепте білім 
алатын 111 сынып аралығындағы 
оқушылар контингенті 176771. 
Ай мақтың бас санитарлық дәрі
герінің қаулысына орай, қала және 
аудан орталықтарында орналасқан 
115 мектептегі 116919 немесе 
оқушылардың 68%і қашықтан, 
сондайақ, 180 ауылдық елді мекен-
де орналасқан мектептердегі 53795 
оқушы (32%) сабақты дәстүрлі 
түрде өтуде.

Қашықтан білім алып жатқан 
116919 оқушының интернетке 
қол жетімділігі мен электронды 
құ  рылғылармен қамтылуына са-
раптама жүргізіліп, нәтижесінде 
12 мыңнан астам оқушыға ком-
пьютер және басқа да электрон-
ды құралжабдықтар таратылды. 
Жалпы аймақтағы барлық білім 
беру ұйымдары интернетплат фор
маларға қосылған.

Кәмелеттік жасына толмаған 
оқушылар мен студенттерді ко
ро навирусқа қарсы вакциналау 
жүргізілуде. Атап айтқанда, ай
мақ  тағы 30 колледждегі 1617 жас 
ара лығындағы 7850 сту дент тің 
4116сы, сонымен қатар, 5 мыңнан 
астам оқушы екпе қа былдады. 
Барлық білім беру ұйымдарындағы 
педагог және кіші қызметкерлер 
ревакциналау дан өтіп жатыр. Жал-
пы, білім беру ұйымдарындағы 
эпидемиологиялық ахуал басқарма
ның тұрақты бақылауын да, – дейді 
басқарма басшысы А.Қасымова.

Басқарма басшысы алдағы 
уақытта өңірдегі эпидахуалға қа
рай білім саласы бойынша қолда
ныстағы қаулыға өзгеріс енгізу 
үшін бірқатар ұсыныстары бар 
екенін атап өтті. 1-бет 

АҚШта  60 миллионнан астам жағдай тіркеліп, 830 мыңнан 
астам адам қайтыс болды деген деректер айтылып жүр. Бұл 
– әлем бойынша ең жоғары көрсеткіштердің бірі деуге бола-
ды. Жұқпалы аурулар жөніндегі бас кеңесші, доктор Энтони 
Фауки науқастар саны сәт санап өсіп жатқанын мәлімдеді. Ка-
надада да осы  штамның таралуы байқалып отыр. Латын Аме-
рикасы Аргентина, Бразилия, Мексика және Перуде инфекция 
жұқтырғандар саны күрт өскен. Бразилия бұл аймақтағы ең көп 
зардап шеккен ел болып отыр. 22 миллионнан астам жағдай 
тіркеліп, 620 мың адам қайтыс болды деген дерек бар. Бұл – рес-
ми статистика бойынша, АҚШтан кейінгі ең үлкен көрсеткіш. 
Перуде 200 мыңнан астам адам қайтыс болған. Ал біздің елде  
омикрон  штамының алғашқы жағдайы 6 қаңтарда НұрСұлтан 
және Алматы қалаларында тіркелді. Жаңа штамның тез тара-
луына байланысты елдегі эпидемиологиялық жағдай күрт на-
шарлай бастады. 

Эпидахуалдың күрделенуіне байланысты әлем елдері 
түрлі карантиндік шараларды қолға алуда. Әсіресе, індетті 
ауыздықтаудың бірденбір тиімді жолы – екпе салдыруға аса 
мән беруде. Осы орайда біздің мамандар да тұрғындарды 
вакцина салдыруға шақыруда. Сонымен қатар облыстың бас 
санитариялық дәрігерінің  арнайы қаулысы шығып, бірқатар 
карантиндік шектеулер енгізілді. 16 қаңтардағы мәлімет бойын-
ша Қазақстанда коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның 
І компонентін 9062324 адам, ІІ компонентін 8620751 адам 
салдырды. Жасөспірімдерді, жүкті әйелдерді және бала 
емізетін аналарды вакциналау бойынша ақпаратқа сәйкес 
Pfizer вакцинасының І компонентін 353537 жасөспірім, 24255 
жүкті әйел, 61700 бала емізетін әйел салдырған. Вакцинаның 
ІІ компонентін 182257 жасөспірім, 11886 жүкті әйел, 31853 
бала емізетін әйел алған. Ал облыста 418228 адам вакцинаның 
І компонентін алса, ІІ компонентін алғандар саны – 393391. 
Pfizer вакцинасын салдырғандардың жалпы  саны  18174 адам-
ды құраса, оның ішінде 14745і – жасөспірімдер, 1459ы – жүкті 
және 1970і – босанған әйелдер үлесінде.

Індет 
өршіп тұр
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БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа 
менеджменті жүйелері» талаптарына сәйкес 
KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертифи-
катталған. Авторларға қаламақы тапсырыс 
 бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26083         Тапсырыс №69e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Ержан ҚОЖАСОВ
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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.

Кассада отырған әйелдің 
бойында атақты балерина өліп 
кетті. Себебі, мұндай денемен 
балетке алмайды. Сосын, қым-
баттым, кем дегенде он жыл 
бұрын бару керек еді.

Жайпақ табағын көтеріп 
даяшы өтті. Оның бойын-
да ұлы жазушы өліп кеткен. 
Қолжазбасын ешкім басқы-
сы келмеді. Себебі, мұндай 
жазушысымақтар онсыз да 
толып жатыр. Қазір екінің бірі 
жазғыш боп алған.

Көшеде бала жетектеген 
ана өтіп бара жатты. Баланың 
бойында ұлы музыкант өліп 
бара жатты. Себебі, ата-анасы 
оны қаржылай білімін көте-
ретін лицейге берді. Баланың 
қабілетін өлтіріп алмаңдар де-
ген музыкадан сабақ беретін 
мұғалиманы ешкім тыңдамады 
да. Анасының бойында таны-
мал суретші өліп кеткен. Се-
бебі, тым ерте күйеуге шықты. 
Бала туған соң, өзін отбасына 
арнады.

Бұл кеңістікті мәдениеттің, 
ғылымның, өнердің ғаламат 
қайраткерлерінің елесі кезіп 
жүр. Қоғамның ұлы мүшелері 
дерсің, ал өмірде жай ғана 
ішпыстыратын ажалды пенде-
лер.

Олардың бәрін жоғары-
дан біреу бақылап тұр. Бәрін 
құтқаруға түк ынтасы қал-
маған біреу. Неге біреулер 
өзін-өзі құтқаруға қабілетті 
болатынын, ал кейбіреуді қан-
ша құтқарсаң да, өліп қала 
беретінін түсіне алмай дал. 
Осыны ойлап, теледидардың 
жүз арнасын ауыстырғандай 
немқұрайлы түрмен әрбіріне 
кезек-кезек көзінің астымен 
сүлесоқ қарап тұра берді...

Автор: Мари Гарде
Аударған Шынар Әбілда

Ақпарат көздерінен

Ынта

Дәмханадағы үстелде бір жігіт отыр. Оның бойында 
ұлы спортшы өліп кетті, амал жоқ, араққа салынып кет-
кен соң қойманың қарауылы боп қалды. Жігіт қызбен 
сөйлесіп отыр. Ол қыздың бойында ғажап артис өліп 
кетті. Артистік оқуға тек таныспен түседі деген соң, ол 
есепші болып кетті.

Мектептен соң бір жыл 
шар уашылықта еңбек етті. 
Келесі жылы Қызылорда қа-
ласындағы Н.Гоголь атындағы 
педагогикалық институтқа 
түсті. Бітірген соң өз мектебіне 
оралып, қазақ тілі мен әдеби-
етінен сабақ берді. Облыстық 
телерадиокомпанияда  бірне-
ше жыл қызмет атқарды.

Облыстық «Сыр бойы» 
газетінде тілші, руханият 
бөлімінің меңгерушісі, бас ре-
дактордың кеңесшісі, редак-
ция алқасының мүшесі болды. 

Қази Данабаевтың тек жур-
налистика ғана емес, көркем 
әдебиет саласында да қол-
таңбасы бар. «Ақ кептер», өз 
ауылының өмірін суреттеген 
«Шоңтөбе, Шотай балдәурен» 
хикаяттары «Жалын» баспасы-
ның жабық жүлдесін алған еді. 
Кейінірек бұл хикая «Гүлдәу-
рен» деген атпен кітап болып 
шықты. 

Қаламгердің Сыр елінің 
танымал азаматтары жайлы 
«Рухқа тағзым», «Қыран қия», 
«Адам бір көшкен керуен», т.б. 
кітаптары бар. Өмірінің соңғы 
уақытында: «Сен аман бол, 
Қазақстан!» деген өлең жаз-

ды. Оны Елена Әбдіхалықо-
ва әнге қосып, орындап жүр. 
Дүниеден озған соң «Сырда-
рия кітапханасы» сериясымен 
«Сағыныш екен бала кез» атты 
шығармасы шықты. 

Қазидың бір шумақ өле-
ңімен алғаш «Пионер» жур -
налынан оқып танысқан едім:

– Шимайбектің портфелі
Жуан екен, нән екен.
Ішін ашып қарасаң,
Іші толы нан екен, – деп ке-

леді.
Сынып жетекшісі Ақұл-

ман Төлебаева қазақ тілі мен 
әдебиетінен сабақ беретін. 
Біз, «Ерімбетжаға» және «Қа-
рақұм» ауылының тұрғында-
ры 671 адам қол қойған хатты 
облыс басшылығына жолдаған 
едік. Ол хатта «Ерімбетжаға» 
ауылындағы №18 негізгі 
мектептің атын Қази Соңғы-
байұлы Данабаевқа берілуін 
сұрағанбыз. Әліге дейін хаты-
мызға жауап келмеді. 

Енді хатымызды осы редак-
цияға жолдап отырмыз. 

Айымкүл ТҰРЖАНОВА,
Арал ауданы,

Ерімбетжаға ауылы

Қаламгер есімі 
құрметке лайық

РЕДАКЦИЯҒА ХАТ 
Қази Данабаев – Арал ауданы Қарақұм ауылдық окру-

гі Ерімбетжаға ауылының тумасы. Балалық бал дәу-
рені осы ауылда өткен. Осы ауылда бастауыш мектепте 
оқыды, содан соң оқуын Қарақұм ауылының орталығы 
–  Абайдағы  №59 Қарақұм орта мектебінде аяқтады. 

Қайғылы оқиғаға байланысты 
облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова  
Facebook парақшасы арқылы көлік 
жүргізушілерінен жол үстінде сақ бо-
луды сұрады. Онда былай  делінген:

«Қадірлі жерлестер және облыс 
қонақтары! Кешелі бері Қызылор-
да облысының территориясында ауа 
райы күрт өзгеріп, күн борап, біре-
се жаңбыр, біресе қалың қар жауып, 

жер көктайғақ болуда. Соның салда-
рынан Арал ауданы аумағында жол-
көлік апаты орын алып, бір сәтте 
бірнеше адамды қайғылы жағдайға 
душар етіп отыр. «Қазавтожол» ме-

кемесі осы күндері тазалау жұмыста-
рын қарқынды жүргізуде. Дегенмен, 
ауа райы сәт сайын құбылып тұр. 
Сондықтан, көлік жүргізушілерінен 
жол үстінде қауіпсіздік сақтап жүруді 
сұраймын. «Сақтансаң – сақтармын», 
– деген. Аман жүріңіздер!»

Өңірде ауа райының қолайсыз-
дығына байланысты облыстық ко-
мендатура жүргізушілерді жылдам-
дық мөлшерін арттырмай, жолда 
жүру ережесін сақтауды сұрайды. 
Қажетті арақашықтықты ұстап, қа-
уіпсіздікті қамтамасыз етіп, жол ере-
жесін қатаң түрде ұстану қажеттігін 
ескертеді. 

«СБ» ақпарат

Жолда абай болыңыз!
«Шымкент-Самара» тас жолының 1397 шақырымында Арал ауданы Аралқұм елді мекенінің тұсында 

жол-көлік оқиғасы болды. Оқиға дерегі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ба-
бының 4-бөлігімен (Автомобильді басқаратын адамның жол жүрісі қағидаларын бұзып, абайсызда екі 
немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соғу) сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде. Апат 
салдарынан 8 адам көз жұмды. Тиісті сот сараптамалары тағайындалды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-
жайы анықталуда.

ТАНЫМ

Шырт ұйқысынан оянған 
Эфес халқы өртеніп жатқан 
алып ғимаратты сөндіре алма-
са да, өртке кінәлі адамды ізін 
суытпай ұстады. Күдікті Геро-
страт есімді жергілікті тұрғын 
болып шықты.

Ол заманда Эфес қазіргі 
тілмен айтқанда, діни туризм-
нің орталығы еді. Артемидаға 
мінәжат ету үшін Грецияның 
түкпір-түкпірінен ғибадатха-
наға ағылған жұрт қала қазы-
насын толтырып, тұрғындарын 
байытты. Антик дәуірдің ең бай 
адамдарының бірі, Лидия пат-
шасы Крездің демеушілігімен 
салынған ғибадатхана құрылы-
сы 120 жылға созылған. Одан 
соң тағы бір ғасыр күллі әлемді 
кереметіне тәнті еткен. Тіпті, 
біздің эрамызға дейінгі 396 
жылы қаланы басып алған пар-

сылар да ғибадатханаға басып 
кіруге батылы жетпеген. Грек-
тер Артемида киелі жерді өзі 
қорғайтынына сенімді еді. Бірақ 
сол түні құдайдың өзі де қалғып 
кетсе керек...

Геростраттың өмірі туралы 
дерек аз. Әкесінен алған еншісін 
қалыңмалға жұмсап, кейін әб-
ден кедейленген соң ажырасып, 
жалғыз қалады. Қорасындағы 
екі сиыры арам өлген соң, қара-
мағындағы екі құлын еркіне жі-
берген. Өмірі осындай сәтсіздік-
терге толы болған Геростраттың 
ендігі қасіретті тағдыры айтпаса 
да түсінікті. Қылмысын кешіру 
мүмкін емес еді. Қанша уақытқа 
созылғаны белгісіз азаптаудан 
кейін Герострат ғибадатхананы 
өз атын шығару үшін өртегенін 
айтқан.

«Атың шықпаса, жер өрте» 

деген сөз Геростраттан қалған-
дай. Дегенмен, одан азапты тер-
геу кезінде алынған жауап қазір-
гі заңдарға сүйенсек, жарамсыз 
саналар еді. Әділдікті бізден 

сәл басқаша түсінетін гректер 
айыптыны өлім жазасына кесті. 
Ең бастысы, Геростраттың атын 
атамауға, оны мүлдем ұмытуға 
бұйрық берілді.

Алайда, Эфес халқына Ге-
рострат неге бұлай істеді деген 
сұрақ маза бермеді. Жер-жер-
де Герострат туралы әңгіме 
желдей есті. Ақыры аңызға 
айналып, әлемге тарады. Егер 
көздегені, өзі айтқандай, атын 
шығару болса, қылмыскер мақ-
сатына жетті. Себебі оның есімі 
екі жарым мың жылдан кейін 
де ел аузында.

Ғибадатхана болса, жарты 
ғасырдан соң бұрынғыдан да 
зәулім етіп қайта салынды. Бұл 
жолы құрылыс демеушілерінің 
бірі Александр Македонский 
болды. Кейбір тарихшылар 
Эфестегі Артемида храмы 
қайта салынғаннан кейін ғана 
әлемнің жеті кереметінің бірі 
атанды деп санайды. Ал, Геро-
страт өртеген храм жаңасынан 
әлдеқайда жұпыны болды, 
өрт ескірген ғибадатханадан 
құтылып, жаңа құрылысқа жер 
босатуға мүмкіндік берді деген 
пікірлер бар.

Не десек те, ғибадатха-
на құрылысында қолтаңбасы 
қалған сол заманның ең атақты 
шеберлерінің ешбірі елдің есін-
де қалмаған. Артемида храмы-
ның өзі де тек Герострат есімі-
не қатысты айтылады.

Атың шықпаса...
немесе Герострат Артемида храмын неге өртеді?

Біздің заманымызға дейінгі 356 жылдың 21 шілдесіне 
қараған түн тарихта екі оқиғамен есте қалды. Оның бірі 
– жарты әлемді жаулаған даңқты қолбасшы Александр 
Македонскийдің дүниеге келуі болатын. Екінші оқиға – 
Грекияның Эфес қаласында үлкен өрт шығып, әлемнің 
жеті кереметінің бірі саналатын Артемида храмының 
жанып кеткені еді.

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Бірінші қаңтарда Маңғыстау облысы-
ның Жаңаөзен қаласында сағат 17.20-да 
қала әкімдігінің жанында қала тұрғындары 
жиналды. Сұйытылған газ бағасын төмен-
дету талабымен ел басшылығының аты-
на бейнеөтініш жазған соң сол күні сағат 
18:00-де адамдар тарады. Құқық қорғау ор-
гандары қару қолданған жоқ.

Екінші қаңтарда Маңғыстау облысын-
да сағат 11.00-ден бастап әкімдіктерге ав-
топарктерге, мешітке жақын жерде сұйы-
тылған газ бағасын төмендету талабымен 
облыс тұрғындарының санкция сыз жиын-
дары байқалды. Күн ішінде наразылық біл-
дірушілер шамамен бірнеше жүз адамды 
құрады. Жаңаөзен қаласында акцияларға 
қатысушылар ішкі автожолдарды жапты. 
Құқық қорғау органдары қару қолданған 
жоқ.

Үшінші қаңтарда Маңғыстау облы-
сының тұрғындарын қолдау мақсатында 
еліміздің басқа 7 өңірінде бейбіт митин-
гілер басталған. Төртінші қаңтарда митин-
гілер жалғасып, адамдардың санкциясыз 
жаппай жиналыстары байқалған өңірлер 
саны 11-ге, қатысушылар саны 38 мыңға 
дейін күрт өсті. Алматы және Шымкент 
қалаларында қарулы шабуылдар, өртеу, 
соның ішінде қыз меттік автокөліктерді өр-
теу басталды. Алматы қаласында «Алматы 
Арена» спорт кешенінің жанында жиналған 
5 мыңға жуық адам қала әкімдігінің ғима-
ратына барып, полиция қызметкерлерімен 
қақтығысқа түсті. Салдарынан 6 полиция 
автокөлігі өртеніп, Ұлттық ұланның 5 әске-
ри қызметшісі және 15 полиция қызметкері 
жарақат алды.

Шымкент қаласында 21 автокөлік 
зақымдалды. Осы күннен бастап қызмет-
керлер мен әкімшілік ғимараттарға шабуыл-
дарды қайтару мақсатында құқық қорғау 
органдары адам өміріне қауіп келтірмейтін 
арнайы құралдарды пайдалана бастады. 
Бесінші қаңтарда ойран салу мен ғима-
раттарды басып алу 11 аймақта жалғасты. 

Оларға қатысушылар саны 50 мыңға жетті.
Төртінші қаңтардан бесінші қаңтарға 

қараған түні террористер Алматы қаласы 
әкімдігінің ғимараты мен Алматы халықа-
ралық әуежайын басып алды. Сондай-ақ, 
бандиттер өрт сөндіру бөлімін, Алматы қа-
лалық полиция департаментін, Әуезов және 
Жетісу аудандық полиция басқармаларын 
басып алуға әрекет жасады, 7 қару-жарақ 
дүкеніне басып кірді. Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті шекара қызметінің 2 «КамАЗ» ав-
токөлігіне полиция департаментінің 2 қыз-
меттік автокөлігіне, қала әкімдігінің, «Nur 
Otan» партиясының ғимараттарына, 4 сауда 
орталығына, банк бөлімшелеріне өрт қо-
йылды. Алматыдағы қарулы шабуылдарға 
қатысушылар саны 20 мыңнан асты.

Қызылорда қаласында шабуылшылар 9 
автокөлікті өртеп, 1 жауынгерді көлікпен 
қағып өлтірген. Талдықорған қаласында 
шабуылшылар әкімдік, полиция және Ұлт-
тық қауіпсіздік комитеті департаментінің 
ғимараттарын басып алды. Қалада қару-
лы топтар жүрді. Сондай-ақ, күш қолда-
ну арқылы Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, 
Маңғыстау және Жамбыл облыстарында 
облыстық әкімдіктерінің ғимараттары ба-
сып алынды. Азаматтардың қауіпсіздігіне 
төнген қауіп-қатерге байланысты Прези-
дент Жарлығымен елдің әр аймағында тө-
тенше жағдай енгізіліп, коменданттық сағат 
белгіленді. Террористердің әрекеттерін үй-
лестіруді жоққа шығару және олардың бай-
ланыс құралдарын пайдалануына жол бер-
меу мақсатында интернет шектелді.

Алтыншы қаңтарда  Қауіпсіздік  кеңе-
сінің шешімімен елімізде антитеррорис тік 
операцияны өткізу жарияланды. Оның не-
гізгі мақсаты – ұлттық қауіпсіздікке төнетін 
қатерлерді жою және азаматтардың өмірі 
мен мүлкін қорғау болды. Тек осы күннен 
бастап құқық қорғау органдары мен Қару-
лы күштер террористерді жою үшін қару 
қолдана бастады. Алматыда «Көктөбе» те-
лемұнарасы мен Ұлттық қауіпсіздік коми-
теті Шекара қызметінің академия сын тер-

рористердің басып алуына жол берілмеді. 
Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің шешімімен 
бітімгерлік операция жүргізу үшін Қа-
зақстанға ҰҚШҰ күштерінің контингенті 
жіберілді.

7 қаңтарда бейбіт наразылық шарала-
ры Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Қараған-
ды және Шығыс Қазақстан облыстарында 
жалғасқан. Ал, 8 қаңтарда жағдай біртіндеп 
тұрақтанып, азаматтардың рұқсатсыз жина-
луы тоқтатылған.

Елдегі тәртіпсіздіктер кезінде адам 
шығыны болған оқиғаларды тергеп-тексе-
руге ерекше назар аударылуда. ҚР Бас про-
куратурасы Қылмыстық қудалау қызметінің 
бастығы Серік Шалабаев қаза болғандар-
дың нақты санын мәлімдеген болатын.

Бүгінгі таңда 4578 жәбірленуші 
анықталды. Оның 4353-і жараланды, 3393-
і құқық қорғау органдарының қыз меткері. 
Төтенше жағдай кезінде мәйітханаларға 
қаза тапқан 225 адам жеткізілген.

– Олардың бір бөлігі – террактілерге 
қатысқан, ғимараттар мен құқық қорғау 
қыз меткерлеріне шабуыл жасаған қарулы 
бандиттер. Қаза болғандардың ішінде 19 
полиция және әскери қызметкер де бар. 
Аталған деректер – алдын ала сипаттағы 
болжамдар. Олар әлі нақтыланып жатыр, өз-
геруі де мүмкін. Дегенмен, әрбір факт мұқи-
ят тексеріледі, нәтижесі бойынша құқықтық 
баға беріледі, – деді Серік Шалабаев.

Ал, Алматы қаласының комендатурасы 
терроризмге қарсы операция басталғаннан 
бері заңсыз шерулер, тонау және басқа да 
қылмыстарға қатысқан 2 601 адам ұсталға-
нын хабарлаған. Барлығы 127 атыс қаруы 
мен 4 077 оқ-дәрі тәркіленді.

Айта кетейік, қазір аймақта ахуал 
тұрақты. Төтенше жағдай режимі жалға-
суда. 28 блок-бекет жұмыс жасап, тәулік 
бойы 12 нарядтан құрылған 24 автокөлік 
қала көшелерін патрульдеуде.

Коммуналдық қызметтер штаттық ре-
жимде жұмыс жасауда. Қала орталығында 
255 қоғамдық көлік қатынау да. 382 банко-
мат жұмыс жасап тұр. Тұрақтандыру қо-
рында 1404 тонна азық-түлік өнімі сақта-
улы.

7 қаңтардан бастап 1414 Call орталығы-
на аймақтан 78 107 қоңырау түскен. Ба-
сым бөлігі – халыққа қызмет ету, әуе және 
теміржол билеттерін алу және азық-түлік, 
еріктілердің көмек беруі мәселесіне қатыс-
ты.

5 қаңтардан бүгінге дейін 718 аза-
мат полиция органдарына жеткізілді. 53 
қылмыстық іс қозғалып, 96 адам қамал-
ды. Сондай-ақ, 210 азамат медициналық 
көмекке жүгінсе, солардың 33-і аурухана-
да, 5-і жансақтау бөлімінде жатыр.

«СБ» ақпарат

«Қасіретті қаңтар» хронологиясы және қазіргі ахуал
ҚР Бас прокуратурасы жаппай тәртіпсіздіктердің толық хронологиясын 

ұсынды. Сұйытылған газ бағасының күрт өсуіне байланысты наразылық 
Маңғыстау облысында 2022 жылдың алғашқы күнінде басталған.


