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БАҒДАРЛАМАЛАР
БАЯНДЫ ІСКЕ ДЕМ БЕРДІ

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ІССАПАРМЕН АЛМАТЫ 
ҚАЛАСЫНА КЕЛДІ. САПАР БАРЫСЫНДА 

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ GRAND PARK ALMATУ 
САУДА ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ЖАҢА ҒИМАРАТЫНДА 

ОРНАЛАСҚАН ГИПЕРМАРКЕТТІ АРАЛАП, 
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН ӨНІМДЕРДІ КӨРДІ.  
СОНДАЙ-АҚ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ОТАНДЫҚ 

ӨНДІРІСТЕН ШЫҚҚАН ТАУАРЛАР САТЫП АЛДЫ.
СОНЫМЕН ҚАТАР МҰНДА ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИ-

ДЕНТІНЕ САУДА САЛАСЫ МЕН ЖАЛПЫ ҚАЛАНЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ НА ҚАТЫС-

ТЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР ТУРАЛЫ БАЯНДАЛ ДЫ.
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БҮГІН –
ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ЕСЕПТІ КЕЗДЕСУІ
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ӨҢДЕУ ӨРІСІ

КӘСІП

КӨКӨНІС ӨНІМДЕРІН КӨБЕЙТПЕК

-

-



Сәрсенбі, 17 ақпан 2016 жыл. №24

ДОСТЫҚ2 www.syrboyi.kz

-

-

-

***

-

-

-

-
-

БІРЛІК ПЕН КЕЛІСІМ – ЕЛДІКТІҢ ӨРІСІ
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ТАТУЛЫҚ БАР ЖЕРДІ ЫРЫС МЕКЕНДЕЙДІ

САЙЛАУ – 2016

ҮЛКЕН ЕЛ – ҮЛКЕН ОТБАСЫ
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КЕЛЕШЕККЕ 
КЕМЕЛ БІЛІММЕН 

АЛҚА МӘЖІЛІСІ
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ӘКІМДЕР ЕСЕБІНЕН КЕЙІНГІ ОЙ
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ҚАЛАҒА ДЕГЕН ҚАМҚОРЛЫҚ ҚУАНТАДЫ

-

ЖА�А �РЫЛЫМ БАСШЫСЫ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

-



ЖЫЛДЫҢ ЖАРҚЫН 
ЖЕТІСТІГІ ЕЛГЕ ОРТАҚ
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ӨҢІР ӨНДІРІСІНІҢ
ӨРІСІ КЕҢЕЙДІ
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ӨТКЕННІҢ ӨНЕГЕСІ МЕН 
БҮГІННІҢ БЕРЕКЕСІ
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3 пен 6 жас аралығындағы балаларды 
балабақшамен қамту 100 пайызға жетті

Бір жылда төрт аудан орталығы газдандырылды

ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ 
СОНЫ СЕРПІН
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ӘЛЕУМЕТТІК КАРТА

ТҰҢҒЫШ БАСТАМАНЫҢ
ТИІМДІ ТӘЖІРИБЕСІ

Айма�та�ы �о�амды� саяси ахуалды бір�алыпты (стау 
)шін ат�арушы органдармен )немі мониторинг ж)ргізілуде. 
Со�ан сәйкес, облыс әкімі мен облыс прокурорыны4 бірлескен 
«5леуметтік шиеленіс оша�тарыны4» картасы бекітіліп, 
6зектендіріліп отырылады.  Карта�а 88 6зекті мәселе енгізілген. 
азіргі уа�ытта 40 мәселе 6з шешімін тапты, ал �ал�андарына 
)немі мониторинг ж)ргізілуде және оларды шешу бойынша на�ты 
шаралар �абылдануда. Республика бойынша айтатын болса�, 
«5леуметтік шиеленіс оша�тары» картасы тек бізді4 облыста �ана 
жасалын�ан. Президент әкімшілігі аппараты және ішкі саясат б6лімі 
хаттамаларында ызылорда облысында�ы «5леуметтік шиеленіс 
оша�тары» картасын тәжірибеге енгізу туралы бас�а 64ірлерге 
ба�ыт-ба�дар сілтеме жіберген.

Б(л карта�а енгізілген мәселелер бір�атар салаларды �амтиды. 
Соларды4 арасында жер �атынастары мәселелері де бар. Ол 
�андай мәселелер және оларды4 шешімі �алай табылады, б(л 
туралы облысты� жер �атынастары бас�армасы басшысыны4 
орынбасары анат Н(рмановпен ә4гімелескен едік.
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ОЙТҮРТКІ ӨНЕР

Соңғы уақытта әлеуметтік 
желілер мен теледидарға қарау 
қорқынышты болып барады. 
Елімізде болып жатқан оқыс 
оқиғалардың, қылмыстардың 
бейнежазбалары ешқандай 
бүркемелеусіз тарап жатыр. 
Жан түршіктіретін жазбалардан  
қашып құтыла алмайсың. Өйткені 
қайда қарасаң да, осы тақырып 
талқыға түсіп, желідегілер осы 
бейнежазбаларды үздіксіз бөлісуде. 
Сенсация мен эксклюзив сәнге 
айналды.    

аза� әдебиеті мен 6неріні4 алтын �асыры 
атан�ан ХІХ-ХХ �асыр керегесін жырмен к6ктеген 
Сыр шайырлары Н(рту�ан, Жа4аберген, 
Н(рма�анбет, Жәмет, Дәрі�(л, Жаппарберді 
сынды 6нер иелері �алдыр�ан   дәст)рлі жыраулы� 
6нер  халы�пен бірге  жасап келеді. 

ҰЗАНДАРДЫҢ ІЗІ ЕДІ

ТАҒЗЫМ

Жуырда Жалағаш ауданы әкімдігі 
және аудандық Ауғанстан соғысына 
және Чернобыль апатына қатысушылар 
аймақтық соғыс ардагерлері кеңесінің 
ұйымдастыруымен  «Жастығын жалын 
шарпығандар» атты кездесу кеші өтті. 
Ауған жерінен Кеңес әскерлерінің  
шығарылғанына 27 жыл толуына орай 
ұйымдастырылған салтанатты шараға 
аудан әкімінің орынбасары Жағыпар 
Тәжмаханов қатысып, ерлік көрсеткен 
аға ұрпақтың ел жадынан мәңгі 
өшпейтіндігін жеткізді. 

СПОРТ

ҚАРА КҮШ ИЕЛЕРІ БАҚ СЫНАСТЫ

ШИЕЛІЛІКТЕР ҮШІНШІ МӘРТЕ ТОП ЖАРДЫ

ЖЕҢІЛ АТЛЕТТЕРІМІЗ ЖҮЛДЕ 
САЛДЫ

АҚЕРКЕНІҢ АТЫ ОЗДЫ

МЕЙІРІМ КҮНІН ТОЙЛАЙЫҚ
Дүние жүзі бойынша 

17 ақпан – Мейірім күні 
екенін білесіз бе? Бұл күні 

барлық адамдар мейірімді 
болуға тырысуы қажет, шексіз 
және шын пейілімен мейірімді 

болу керек.

ЖЫР АЛЫБЫ – 
ХХ �асырды4 Гомері атанып кеткен Жамбыл 

Жабаевты4 ту�анына биыл 170 жыл толып отыр. 
Ж)з жаса�ан абызды4 айтулы мерейтойына 
орай, елімізді4 т)кпір-т)кпірінде сан алуан іс-
шаралар 6тетіні мәлім. Сондай шараларды4 
бірі д)йсенбіде  Ж.Маханбетов ауылында�ы 
№8 кітапханада 6тті. «Жамбыл мені4 жай 
атым, халы� мені4 шын атым» та�ырыбында 
(йымдастырыл�ан шарада а�ынны4 жиырмадан 
астам 6ле4дері о�ылып, «К6р(�лы» дастаны 
жырланды. 


