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БУЫН АУРУЫН ЕМДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ
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КӘСІПКЕРЛІК – ТҰРАҚТЫЛЫҚ КІЛТІ

ЕКПЕ ЖҰМЫСТАРЫНА 
ЕРЕКШЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК

     В р ретеринарияр р

АРХИВ САЛАСЫН ЖЕТІЛДІРУДЕ 
ЖЕМІСТІ ҚАДАМДАР ЖАСАЛАДЫ

ҚАРТЫ БАР ЕЛ – ҚАЗЫНАЛЫ

ОБЛЫСТЫҚ СОТ 
ЖҰМЫСЫ САРАЛАНДЫ

АКАДЕМИЯНЫҢ 
25 ЖЫЛДЫҒЫНА 
АРНАЛҒАН ЖИЫН
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3ӨНЕГЕ
Жа�сы адам к
нні жары�ы 

сия�ты б
кіл адамзат�а орта� 
�азына, орта� ��ндылы�. Жа�сы 

адам – ортамызда а�ып жат�ан 
дария-�зен. Оны суы дария-�зен 

бойын мекендеген б
кіл халы�ты, 
жан-жануарды, �сімдік әлеміні 

�уат к�зі, �зегі, нәрі, тіршілігі, 
�мірі. Ол ешкімді де, ешнәрсені 

де тадамайды, тал�амайды, 
алаламайды, ��лаламайды, а�а 

береді, а�а береді. Жа�сы ма, 
жаман ба, адал ма, арам ба, 

пайдалы ма, зиянды ма, з�лым 
ба, жырт�ыш па, арамш�п пе, 

бәрібір емізе береді, емізе береді. 
Оны парызы, �арызы, таби�и, 

тарихи міндеті, та�дырдан ал�ан 
тапсырмасы осындай. Жа�аев та 

сол санаулы, табалы, танымал 
жа�сыларды бірі. Ебек әлемні 
әміршісі болса, Ыбеке ебекті 

әміршісі болды. Егер Жа�аевты 
жа�сы білсеіз, тере т
сінсеіз, 

�адіріне жетсеіз, сыйласаыз, 
пір т�тсаыз, жа�сы к�рсеіз, 

сізді де «мені Жа�аевым» 
деуіізге бола ды. Жа�аевты 
шапа�аты, жа�сылы�ы, �адір-

�асиеті, ебек с
йгіштігі, �мірі, 
�негесі, 
лгісі, �ла�аты бәрімізге 

де жетеді.

Ä

СҰРАНЫСТЫ СҰХБАТ

Бізді елімізде адам саулы�ы 
ал�аш�ы кезекте т�р. О�ан  

денсаулы� са�тау саласында 
�абылдан�ан т
рлі ба�дарламалар 

дәлел болады. Бізді (азалы 
теміржол ауруханасыны бас 

дәрігері (�был Ршымбетпен 
бол�ан әгімеміз осынау  

жа�ымды жаалы�тарды мән-
жайын о�ырмандар�а тереірек 
жеткізуден туында�ан болатын.

ЖАҢА ЖҮЙЕ – 
ЕЛ САУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ – 2014 жыл

     Ж ң қ рыл жаңалықтарыр

Пр дрезидентр  А қймақ экономикасы

М+/ГІЛІК ЕЛ – Т+УЕЛСІЗДІКТІ/ 
9МІРЛІК ФИЛОСОФИЯСЫ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫ( ФОРУМ

ЕУРОПАЛЫ( БАНК 
СЕНІМДІ +РІПТЕС

(ЫЗЫЛОРДАДА – 
ЖА/А АВТОБУСТАР

ЖАНҚОЖА БАТЫРҒА – 
240 ЖЫЛ

ЕЛІ ҚАДІРЛЕГЕН ЕРЕН ҚАЙРАТКЕР

ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТТЕРДІҢ МЕРЕЙТОЙЫ

(BРАМА ЖЕМ ЗАУЫТЫ

АУДАН ОРТАЛЫ(ТАРЫН 
ГАЗДАНДЫРУ БАСТАЛДЫ

“САРАТС-2” ЖОБАСЫ 
САРАП(А САЛЫНДЫ
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5ТАРИХ-ТАНЫМ
Бейсенбі к
ні ел тарихына 

�атысты 
лкен бір о�и�а �тті. 
Астана�а Рессейден Кейкі 

батырды бас с
йегі әкелінді. 
Б��ан дейін  белгілі бол�андай, 

Ресей мен (аза�стан Dкімет 
басшыларыны кездесуі 

барысында (аза�станда�ы �лт-
азатты� к�терілісіні белгілі 

к�семіні бас с
йегін елге 
�айтару ж�нінде уа�даласты��а 

�ол жеткізілген болатын. Біз осы 
тарихи о�и�а�а байланысты б
гін 

�лт еркіндігі жолында жан �и�ан ер 
жайлы ма�аланы �сынып отырмыз. 

ҒАЛЫМ МІНБЕРІ

ЖАҢА СТАНДАРТТАР 
ЕНГІЗУ ЖАЛҒАСА БЕРЕДІ

Еліміздегі балалар 
хирургиясыны негізін �алаушы, 

�аза� медицинасы тарихында 
есімі алтын әріппен жазылатын 

бірегей хирург Камал Ормантаев 
80 жас�а толды. 

Ол �зіні дәрігерлік ебек 
жолында 14 мынан астам 

баланы ��т�ар�ан, я�ни, 
к�птеген отбасылары 
шін аты 

аыз�а айнал�ан т�л�а және 
(аза�станны басты балалар 

дәрігері ретінде танымал. 
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usag@korda.gov.kz

 

 

«Б» КОРПУСЫНЫҢ БОС МЕМЛЕКЕТТІК ӘКІМШІЛІК ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА ЖАЛПЫ КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

ӨНЕГЕ

Теміржол саласында 
�за� жыл дар бойы табанды 
ебек етіп, абырой биігінен 

к�рініп ж
р  ген жандарды 
бірі – Бо лат +мір хан�лы. 

Ташкент �ала сын да �ы 
теміржол к�лігі инже-

нер ле рі институтыны 
«Локомотив және 

локомотив шаруашы лы �ы» 
факультетін 
здік тәмам-

да�ан а�а мыз инженер-
меха ник маман ды �ыны 

иегері атанды. Ебек жо-
лын (азалы стансасын-

да�ы па ровоз-локомотив 
депосында ма ши нистке 

к�мекші болып баста�ан ол 
кейіннен к�птеген �ызметте 

же місті ебек етті.
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7НАЗАР

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның 
барлық басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  
телефон да ры арқылы 
байланысуға болады.

E-maіl: 
smjarnama@mail.ru

ЖАРҚЫН ЖҮЗДІ АРДАҚТЫ ЖАН 

23-88-10

ХАБАРЛАНДЫРУ

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!

ЖАРАМСЫЗ 
ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

***

ОҚУҒА ШАҚЫРАДЫ

Облысты� кәсіпкерлік және туризм 
бас�армасы �ала және ауданды� 

дегейде халы� т�рмысына аса �ажетті 
азы�-т
лік емес тауарлар ба�асына 

к
нделікті мониторинг ж
ргізуде. 
Dстіміздегі жылды 6 �азанында�ы 
мониторинг �ортындысы бойынша 

келесі облысты� және ауданды� сауда 
орындарда азы�-т
лік емес тауарлар�а 

е т�мен ба�алар бекітілген.
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28920
1194

МЫНА ТЕЛЕФОНДАР АРҚЫЛЫ МАМАННАН КЕҢЕС АЛЫП, ТАПСЫРЫС БЕРІҢІЗ:

8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20, 8 727 327 88 02

«САГАН ДАЛИ» ТОПТАМАСЫНЫҢ ҚАСИЕТІ ТУРАЛЫ 

СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: 
 Кызылорда каласында 17 қазан күні сағат 10.00-11.00 

аралы ғында. Ә.Тәжібаев атындағы кітапхана. 
Абай даңғылы, 53 Д, 1-қабат, конференц зал.

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БІЗ ТУРАЛЫ:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

БІР ҚОРАПТЫҢ 
БАҒАСЫ – 

4000 теңге.

АКЦИЯ 
3+1

ББір курсқа 
бальзамның 

6 қорабын 
қабылдау 

ұсынылады.

3 қорапша 
алсаңыз  

 4-ші қорапша тегін

КЕЛГЕНДЕРГЕ  СЫЙЛЫҚҚА «БРАГШУН» ТАС МАЙЫ БЕРІЛЕДІ. 
КӨРМЕДЕН «АЛКАТЕК АКТИВТІ» ДЕ АЛА АЛАСЫЗ.

ӨМІРІҢІЗДІ САҚТАП, ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗДЫ НЫҒАЙТАДЫ!

АЛАТАУ БАУРАЙЫНАН 
АБЫРОЙМЕН ОРАЛДЫ

НҰРОТАНДЫҚТАР 

ХАБАРЛАНДЫРУ

8

Кеңсе қызметкер лері 
қажет. 

Байланыс тел.: 
8 705 723 65 62.

(2-1)


