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Та�дырды� жазуымен м�мкіндігі шектеліп, 
ерекше к�тімді, к�мекті �ажет ететін бала-
лар�а барынша жа�дай жасау ма�сатында 
елімізде к�птеген игі бастамалар �ол�а алы-
нуда. Сәрсенбіде !ызылорда �аласында «Педа-
гогикалы�-психо ло гиялы� т�зету орталы�ы» 
ком муналды� мемлекеттік мекемесі ашыл-
ды. Салтанатты рәсімге облыс әкімі !ырымбек 
К�шербаев �атысып, сауапты істі� �адамына 
сәттілік тіледі.

БАСПАНАЛЫ БОЛУШЫЛАР САНЫ АРТАДЫ

«Бәйтерек» холдингіні� еншілес (йымы «Бәйтерек де-
велопмент» акционерлік �о�амы �аржыландыруымен 
!ызыл  орда �аласында 350 пәтерлі жеті �йді� �(рылысы 
ая�талуда. «Н(рлы жол» инфра�(рылымды� дамуды� 
мемлекеттік ба� дарламасы ше�берінде салын�ан әлеу-
мет тік баспананы пай далану�а беру �азан айында жос-
парлан�ан. «Сәулет» ша�ын ауданында орналас�ан пә-
терлерді� жалпы аума�ы 21 мы� шаршы метрден аса-
ды. Б(л туралы б(�аралы� а�парат �(ралдары �кілдеріне 
арнап �ткізілген брифингте «Бәйтерек девелопмент» А! 
бас�арушы директоры Асылжан !(ртаев айтып берді. 
Сонымен �атар, брифингке «Т(р�ын �й �(рылыс жина� 
банкі» А! !ызылорда облысты� филиалыны� директоры 
4ділжан Сәулебаев пен �алалы� т(р�ын �й-коммуналды� 
шаруашылы� және т(р�ын �й инспекциясыны� б�лім бас-
шысы Ерлан Бердібаев �атысып, журналистермен �ажетті 
а�параттарды б�лісті.

ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ 
СЕССИЯСЫ

НӘТИЖЕНІ КҮЗДЕ ТАРАЗЫЛАЙДЫ
Аймақта бүгінгі күнге кү-

ріш дақылының 43608 гек-
тары (54,8%) орылып, 
31919 гектары (40,1%)  бас-
тырылды және орта �нім 
гектарына 45,1 центнерден 
келуде. Егін орағында Сыр-
дария, Жалағаш ауданда-
ры к�ш бастап келеді. Яғни, 
бүгінгі күні Сырдария ауданы 
38395 тонна күрішті қамбаға 
құйып үлгерсе, Жалағаш ау-
даны 379222 тонна Сыр са-
ласын жинап алды. Тиісінше 
қос аудан гектарына орташа 
48-46 центнерден �нім жи-
науда. Диқандар үшін алтын 
күздің нәтижесі енді бастал-
ды. Жылдағыдай науқанды 
ерте аяқтайтын шиеліліктер 
жалпы орымның 71 пайы-
зын еңсеріп, күрішінің 65 
пайызын бастырып қойды. 
Қар мақшы, Жаңақорған, 
Қа  залы, Қызылорда диқан-
да ры да 40-60 пайыз ара-
лы ғында күріш орылымын 
жақындатып келеді.  
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ОЙЛАСУ

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Астанада «Болаша� 
энергиясы: барша�а 

�уат» халы�аралы� 
форумы �тті. Б(л «Астана 

ЭКСПО-2017» (лтты� 
компаниясыны� Астанада�ы 

ЭКСПО-2017 халы�аралы� 
мамандандырыл�ан к�рмесі 

�арса�ында жоспарла�ан 
ма�ызды та�ырыпты� 

шараларыны� бірі. 

!ызылордада «Есіктен – есікке» акциясы аясында облысты� 
мәслихат депутаты, «Теміржол» партия филиалыны�  т�ра�асы  

Аманкелді Арысбаев №19 «Теміржол» сайлау округі т(р�ындарымен 
кездесті. Акция ма�саты – «Н(р Отан» партиясыны� сайлауалды 

ба�дарламасында к�зделген  негізгі міндеттерді ж�зеге асыру. 
Я�ни,   т(р�ындарды� т(рмыс-тіршілігімен танысып, әлеуметтік аз 

�амсыздандырыл�ан  т(рмысы т�мен отбасылар�а,  м�гедек жандар�а 
к�мек к�рсету. 

!арма�шы ауданында�ы 
ІІІ Ин тернационал ауылды� 

округі баршамыз�а жа�сы таныс. 
Сан (лтты бір ша�ыра� астына 

біріктіріп, тату-тәтті тіршілік кешіп 
жат�ан іргелі ауыл. Осы ретте 

ауылда жасалып жат�ан ж(мыстар 
жайымен танысу �шін баспас�з 

туры (йымдастырыл�ан болатын. 

ДЕПУТАТ ДИДАРЫ

!аза� ханды�ыны� басынан ба�ы 
тайып, боданды� б(�ауы мойнымыз�а 

ілініп, �ш ж�з жылдай отар болып, 
(лт ретінде жойылып кету �аупімен 

бетпе-бет келіп, арысы� атыл�ан, 
хал�ы� �ынадай �ырыл�ан �асап 

заманды бастан �ткерген ж(ртпыз. 
!(дайды� �алауымен тәуелсіз ел 
атанып, азатты�ты� а� та�ына да 

жеттік. Міне, биыл б(л мерейлі мезетке 
де ширек �асыр толыпты. Б(л ш�кір 
дейтін д�ниеміз. «!илы-�илы заман 

мен кесірі к�п кезе�дерден �алай аман 
�ттік екен» деп ойлайсы�. Басты себеп, 
(лтымызды� ерік-жігері мен болаша�та 

�аза�ты� �з �олы �з аузына жеткен 
азат ел болады деген �мітінде жатса 

керек. !(р �міттеніп �ана �оймай, на�ты 
әрекетке бар�аныны� ар�асында осы 

к�нге жетіп отырмыз.

ТАЛАСҚАННАН ЕМЕС, 
ЖАРАСҚАННАН ЖЕТІЛЕМІЗ

А�ымда�ы жылы ДБC «Назарбаев 
университетінде» �ткен тегін о�ыту 

семинарына облысымыздан 16 ша�ын 
және орта кәсіпкерлік топ-менеджері 

�атысты. «Ша�ын және орта кәсіпкерлік 
топ-менеджментін о�ыту» жобасыны� 

�атысушылары о�у со�ында жоба туралы 
о� пікірлерін білдірді. Дәріс барысында 

кәсіпкерлер жылдам �олдана алатын 
ке�естермен �атар, болаша�та пайдасы 

тиетін а�параттар�а �аны�ты. 

КӘСІПКЕРЛЕР БІЛІКТІЛІГІН 
АРТТЫРҒАН ДӘРІС
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2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ГРАНТЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛҒАН СТУДЕНТТЕР ТІЗІМІ

Ы.ЖАҚАЕВ – 125 ЖЫЛ

1983 жылы к�ктемде 
Ыбеке� д�ниеден озды. 

Облыс, аудан басшыларыны� 
шешімімен ол кісі колхозды� 

мәдениет �йі жанында�ы 
аула�а жерленді. Мен ол кезде 
ауданды� ауыл шаруашылы�ы 

бас�армасыны� басты�ы 
едім. Лауазымды� міндетіме 

байланысты шы�арып салу  
рәсімдеріне �атысып, ол кісіні 

жер �ойнына бердік. Cзамай 
облысты� партия комитетіні� 
ауыл шаруашылы�ы б�ліміне 

н(с�аушы болып �ызметке 
ауыстым.

Жала�аш ауданында Cлы Отан со�ысыны� ардагері, �о�ам 
�айраткері М�рәлі Шәменовті� 100 жылды�ына орай жас 

а�ындар м�шәйрасы �тті. «Е�бегі елге м(ра» атауымен �ткен 
бәйгеге облысты� барлы� ауданынан 14 жас а�ын �атысты.

ЖАЛАҒАШ

ЖАҢАҚОРҒАН

Жа�а�ор�ан ауданы Kзгент ауылында шеткі елді мекен 
т(р�ындарыны� әлжуаз топтары �шін �олжетімді сауы�тыру 

кешені ашылды. 

АРАЛ

Елді� т(рмыс де�гейін салын�ан �(рылыстан а��ару�а 
болатынымен келісетін шы�арсыз. Те�із т�скейіне �адам 

басса�ыз, к�птеген игілікті істерді� ат�арыл�анына к�з 
жеткізесіз. !айда �араса�ыз да, е�селі нысандар, к�рікті 

�йлер, келісті �ора-жайлар  жанары�ыз�а шалынады. 
Мар�ая т�сіп бір серпіліп �аласыз. Ш�кірлік айтып, 

«баршасы Тәуелсіздігімізді� тола�ай тартуы» дегенді іштей 
�айталайсыз. Олай етпегенде ше?! Жабы��ан�а пана, 

ашы��ан�а тал�ажау бол�ан киелі те�ізді� басынан ба�ы 
тай�ан �асіретті кезе�  перзенттеріні� әлі жадында. Ата 
ж(рттан амалсыздан �дере к�шкен к�пшілікті� �асиетті 
�ара ша�ыра�ы �а�ырап �ал�аны ащы шынды�. Алайда 

�асыр �(рылысы атан�ан «К�каралды�» салынуы, САРАТС 
жобасыны� ал�аш�ы кезе�і Арал ��ірін �айта т�летті деуге 

толы� негіз бар.
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ
2008-2009 жылдар

 ДПРЕЗИДЕНТ

ДАPДАРЫСТАН ШЫPУ 
ЖОЛДАРЫН CСЫНДЫ

 ЕЛБАСЫНЫҢ ТАПСЫРМАССЫЫ

!АЛАНЫ ГАЗДАНДЫРУ 
М4РЕГЕ ЖА!ЫНДАДЫ

“МЕЛИОРАТОРДЫT” КІРПІШ ЗАУЫТЫ

“М4ДЕНИ МCРА” – CЛТ ТАРИХЫН 
ЗЕРТТЕУДІT ТАМАША VЛГІСІ

«КKКСАРАЙ» СУ !ОЙМАСЫ 
�алай д�ниеге келді?
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РУХАНИЯТ

 

Гүлмира СҰЛТАНБАЕВА – әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің журналистика факультеті 

баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының 
профессоры, саяси ғылымдар докторы:

Гүлм
Қазақ Ұл

б

 

ҰЛ 
ӨСЕР

Айсәуле 
!АРАПАЕВА

«Сыр бойы»
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НАЗАР

БАСТЫ АРТЫҚШЫЛЫҚ – СЕНІМДІЛІК «Қызылорда облысының 
білім басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту туралы  

     

      

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ – КӘСІБИ ӨСУДІҢ  АЛҒЫШАРТЫ

4887

 

(100%) 4

44

/6,6% /40,2%
/7,9% /41,4%

  

 

БІЛІМ

 

САТУШЫНЫҢ МІНДЕТІ ҚАНДАЙ?

ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ЖЕРЛЕРІН САЛЫҚТАНДЫРУ
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ 
ДЕПАРТАМЕНТІ БАСШЫСЫ МЕН ОРЫНБАСАРЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ 

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІН ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

-
-

-
-

-

-

-

-

ХАБАРЛАМА

ТЕРРОРИСТІК ҚАУІП-ҚАТЕРГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ХАБАРЛАМАЛАР 
ҚАБЫЛДАЙТЫН «110» НӨМІРІ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

ЖАДЫНАМА

КЕПІЛГЕ ТАП БОЛСАҢЫЗ, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

Міндетті әлеуметтік  медициналық сақтандыруды енгізу басталды  

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН 

***

***
-

***

***

***

«БӘРІМІЗ БІРДЕЙМІЗ, КЕМСІТУДІ БІЛМЕЙМІЗ»

СОТ ЖҮЙЕСІНДЕ ТОЛЫМДЫ ІСТЕР КӨП
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Қ ҚҚЫЛҚАЛАМ

СПОРТ

ШАРА
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ҮНДІСТАНДА
ҮМІТТІ ҮКІЛЕДІ
ҮҮ
ҮҮ
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ШАБАҚТАР 
ҚҰТҚАРЫЛДЫ

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

БЕЛБЕУ КҮРЕСІНЕН 
ЕЛ КУБОГІ

-
-

-

-

-

-

ЖЕҢІМПАЗДАР ӘУЛЕТІ


