
15 ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТ
ҚАЗАН
СЕНБІ

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz
2016 жыл

№156-157 (19242-19243)

***
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЙЫНА ТАРТУ

Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев астық 

жинау науқанының табысты 
аяқталуына байланысты 

еліміздің агроөнеркәсіп 
кешені еңбеккерлеріне 

құттықтау жолдады.

Елбасының тапсырмасына сәйкес аймақтар арасындағы кооперациялық байланыс нығая түсті. Өңіраралық 
сауда-экономикалық ынтымақтастықты арттыру мақсатында 13-15 қазан күндері

Сыр жерінде Ақтөбе облысының күндері өткізілуде.
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3БЕЛЕС

БҮГІНГІ ЖҰМЫСКЕРДІҢ БЕРЕКЕЛІ БОЛАШАҒЫ

Кез келген мемлекетті� 
әлеуметтік саясатыны� 

негізгі ма�саты  халы�ты� 
әл-ау�атын арттыру�а �ол 
жеткізу болып табылады. 

Адам факторы, адам дамуы – 
�аза�стан �шін стратегиялы� 

мін дет. Адам әр�ашан да 
�о�амды� #мірді жа�арту, 

алды��ы �атарлы әлеуметтік-
экономикалы� жетістіктер ге 

жетуде негізгі роль ат�арады. 
Осы т'р�ыдан, халы�ты 

лайы�ты ж'мыспен �амтуда 
адамдарды� бойында 

е�бекке, кәсіпкерлікке, #з ісін 
бастау�а деген к#з�арасты 

�алыптастыру ма�ызды 
болып отыр.

2

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Биылғы жыл бар-
ша қазақстандықтар үшін 

аса жауапты да сындарлы жыл. 
Қазақстан мемлекеті өзінің ширек ға-

сыр  лық мерейтойын атап өтуге барынша 
тыңғылықты дайындық үстінде. Аз ғана уақытта 

еңсе тіктеген елде осы уақыт ішінде алынған 
асулар аз емес, әрине, алдағы жасалынатын 
жұмыстар да шаш етектен. Атқан оқтай, шапқан 
аттай зымыраған уақыт осыған міндеттейді. Кешегі 
күннің бүгінгінің өтеміне жүрмейтіндігін ескере 

отырып, мұны табиғи заңдылық дерміз. Еліміз 
өзін әлемге таныта отырып, 25 жылдық шепті 

еңсеруге айналды. Өркениет көшіне 
ілесе жүріп, еліміздің алдынан жаңа 

перспективалар ашылды.
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ – 2015 жыл
    Пр дрезидентр

     А қймақ экономикасы

)ЛТ ЖОСПАРЫ )ЛЫ ІСТЕРДІ7 БАСТАУЫ

ЕЛБАСЫ СЫР ЕЛІНДЕ БОЛДЫ

ЕСТЕН КЕТПЕС СОЛ БІР С;Т

ЕШКІМ ДЕ, 
ЕШН;РСЕ ДЕ 
)МЫТЫЛМА� ЕМЕС!

МАЙДАНГЕРЛЕР 
М;7ГІ �)РМЕТ 
ТAРІНДЕ

�АРЖЫ 
ИНСТИТУТТАРЫМЕН 
БАЙЛАНЫС НЫCАЙДЫ

A7ДЕУ AНЕРК;СІБІ:
2012 жылмен салыстыр�анда 
жан басына ша��анда #сім 3,6 есе!

Т)РCЫН JЙ �)РЫЛЫСЫ 
�АР�ЫН АЛДЫ

ШЫНЫ AНДІРІСІ 
�)РЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ
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РУХАНИЯТ
ШОҚАЙТАНУ

БЕКЗАТ БОЛМЫС

ЧЕК ТАЛАП ЕТ – ЖҮЛДЕ ҰТЫП АЛ!
Сыйлықтар мен бас жүлде автокөлікті ұтып алуға қатысыңыз!
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ӨНЕГЕ

ÑÀÐÄÀÐÛ

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

�Р Дін істері және азаматты� �о�ам министрлігі 
мен Азаматты� бастамаларды �олдау орталы�ыны� 

мемлекеттік гранты ше�берінде �ызылордада 
«Aзекті әлеуметтік мәселелерді медиация 
механизмдерін пайдалана отырып шешу» 

та�ырыбында JЕ) #кілдеріні� кездесуі #тті. 

***

МЕДИАЦИЯ МӘСЕЛЕСІНЕ АРНАЛҒАН КЕЗДЕСУ
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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

-

-

-

САҒЫНДЫҚ, ӘКЕ, ӨЗІҢДІ 

-

-

-
-

-

-

ЖАРҚ ЕТІП ӨТТІ-АУ ЖАСЫНДАЙ

�ызылорда облысты� кәсіпкерлік 
және туризм бас�армасы �ала 

және ауданды� де�гейде халы� 
т'рмысына аса �ажетті азы�-т�лік 

емес тауарларды� ба�аларына 
к�нделікті мониторинг ж�ргізуде. 

Осы жылды� 6 �азанында�ы 
мониторинг �орытындысы бойынша 

облысымызда�ы сауда орындарында 
азы�-т�лік емес тауарлар�а е� т#мен 

ба�алар бекітілген.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

***
-

ХАБАРЛАНДЫРУ

Облысты� #�ірлік 
коммуникациялар �ызметінде 

облыс бойынша �ылмысты� 
ат�ару ж�йесі департаментіні� 
басты�ы Cанибек Отарбаевты� 

БА� #кілдеріне арнал�ан брифингі 
#тті.

ПРОБАЦИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
МАҢЫЗЫ

БРИФИНГ
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БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Кеңсе қызметкер лері қажет. 
Байланыс тел.: 8 705 723 65 62.

(2-2)

70-00-49, 70-00-52

ЖАҢАҚОРҒАНДАҒЫ 
МӘДЕНИЕТ ОШАҚТАРЫ
күрделі жөндеуден өтті

Ұлттық өнердің қайнар бұлағы ауылда, бұл күнде 
мәдени ошақтар бүтінделіп, өнері даму үстінде. Бұл бағытта 
мемлекеттің «Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» 
бағдарламасының маңызы зор. Облыс орталығынан бағыт 
алған баспасөз турының нысанасы да Жаңақорған ауданына 
қарасты Кейден, Қожакент ауылдық округтеріндегі клуб 
үйлерінің жөндеуден кейінгі жай-күйі болды.

 
 

«МИЛЛИОНЕРЛЕР» МЕКТЕБІ

ЖЕЛ БОЛАДЫ


