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ӨЗАРА КЕЛІСІМ ӨРІСТІ КЕҢЕЙТЕДІ

 Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Сауд Арабиясы 

Корольдігіне ресми сапармен 
барды. Сапар барысында 

Қазақстан Президенті Сауд 
Арабиясының Королі Салман 

бен Әбдел Әзиз әл Саудпен 
келіссөз жүргізіп, бірқатар ресми 

тұлғалармен кездесті.   

Түгел түркінің абызы атанған Қорқыт атаның  мемориалды 
кешеніне тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қалпына келтіру, 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде,  амфитеатр, қылует, 
қошқар мүсінінен тұратын тұтас сәулеттік ансамбль жасалып, 
мемориалдық кешенге айналса, 2000 жылы кешен жанынан 
облыстық тарихи-өлкетану музейінің филиалы, яғни «Қорқыт 
ата музейі» ашылды. Музей қорында 2500-ге жуық экспонат 
сақталуда. Сонымен бірге, оның экспозициясында Қорқыт ата 
өмір сүрген дәуірдің тарихы мен мәдениеті жайлы мәліметтер 
беретін материалдар қамтылған.

Сыр өңіріндегі «Қорқыт ата» кешенінің бүгінгі архитектуралық 
кесенесін әлемге таныту, оны дүниежүзілік туристік орталыққа 
айналдыру, Сыр еліне әлемнің түкпір түкпірінен келген қонақтарға 
түркі өркениеті кеңінен насихатталуы маңызды.  Елбасының 
қолдауымен «Қорқыт ата» мемориалдық кешеніне көркемдік 
деңгейі жоғары, тарихи-мифологиялық мән-мазмұны терең, 
архитектуралық шешімі заманауи талаптарға сай, соңғы 

үлгіде жасалған шыдамды құрылыс материалдарынан қайта 
жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Кешеннің аумағы ұлғайтылып, 
көгалдандырылып, абаттандырылды. 

Бұрын төрт тарапқа қараған қобыз ескерткіші 8 метр болса, 
қазір 12 метрден жоғары. Жаңғыртуға дейін жылына 12-13 мың 
турист келетін болса, кешен жаңарғалы бері жылына 20 мыңдай 
адам келеді. Қазір күн суытқанына қарамастан, мұнда тоқтайтын 
туристер легі азайған жоқ. Байқоңырдағы ұшырылымды көруге 
бара жатқан туристер, «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» жолымен 
жүйткіген көліктер кешенге тоқтап өтуді әдетке айналдырды.  

Сонымен қатар, Қорқыт ата кешені «ЭКСПО-2017» көрмесін 
тамашалауға келетін туристер тоқтайтын бір нысанның қатарына 
енді. Қазір ағылшын тілін білетін экскурсоводтарды дайындау, 
облыстағы туристік фирмалармен келісім жасау арқылы тарихи 
орынға келушілерді тарту жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге, 
жергілікті қолөнер шеберлерімен келісіп, кәдесыйлар жасау 
жолға қойылмақ.

25 жылдың 25 жарқын жетістігі

ӘБІШ КЕКІЛБАЕВ
ФЕНОМЕНІ ТУРАЛЫ ТОЛҒАНЫС

еліміздегі электронды сауда-саттықтың дамуына серпін береді
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     СПОРТ

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

70-00-49, 70-00-52

Аталған сервистерге «Кселл» компа-
ниясының 4G арқылы да және 3G мен 2G 
арқылы да интернет-желілерімен қам-
тылатын кез келген жерде лимитсіз қол 
жеткізуге болады.

«Смартфондардың қолданылуының 
өсуі  мен байланысты пайдаланушылардың 
мультимедиялық контентке деген сұра-
ныстары барынша артып отыр. Міне, 
осы себепті де біз өз абоненттеріміздің 
арасында бір жылдан аз уақыт ішінде 
аса танымал бола бастаған жаңа ойын-
сауық сервистеріне  барынша баса назар 
аударып отырмыз. Сондықтан да, бүгін 
біз өз абоненттеріміздің өмірін  олардың 
сүйікті әуендерінің ырғағында жарқын 
әсерлермен және ұмытылмас сәттермен 
жандандырып, толықтыра түсу үшін сүйікті 
орындаушылары мен композицияларын  
лимитсіз тыңдау үшін қосымша мүм кін-
діктерді ашып отырмыз», – деп атап өтті 
«Кселл» АҚ бас атқарушы директоры Арти 
Отс.

21 қазаннан бастап «Активті» тарифтік 
желісінің абоненттеріне қолжетімді ойын-
сауық сервистерінің тізімін келесі түрде 
көруге болады:

«Активті Light» – «activ music»
«Активті Start» – «activ music»
«Активті Drive» – «activ music»
«Активті Boom» – «activ music»
«Активті Pro» – «activ music», «active 

ұсынған Bookmate»  қоса.
Бұл ретте, «activ music» сервисінде 

музыканы тыңдау  немесе жүктеп алу 
үшін, сондай-ақ «activ ұсынған Bookmate»   
сервисінде кітаптарды оқу және жүктеп 

алу үшін қажетті трафик тарифтелмейді 
және  қолдану  абонентпен қолданылатын 
технологияға байланысты лимитсіз бері-
леді.

Жоғарыда көрсетілген тарифтік жос-
парларда мобильдік интернеттің көлемі 
толығымен  таусылған кездің өзінде, або-
ненттің сервисті әрі қарай пайдаланып, 
сондай-ақ онлайн режімде өлеңдерді 
тыңдап және оларды қосымшаға жүктеп 
ала алатындығын атап өткен жөн.

«activ music» сервисіне  қосылу үшін 
«Активті» желісінің жоғарыда аталған 
тарифтік жоспарларының абоненттеріне  
өз смартфондарына AppStore немесе 
PlayMarket-тен  «activ music» қосымшасын 
жүктеп алу қажет. Сол жерден «activ 
ұсынған Bookmate» қосымшасын табуға 
болады, онда 650 000-нан астам онлайн 
кітаптар, оның ішінде қазақ тілінде де 
қолжетімді.

«Активті Start», «Активті Light», «Ак тивті 
Drive» тарифтік жоспарларына қо сылған 
activ абоненттері  «activ music» сервисіне 
қол жеткізу үшін ли митсіз интернетті ұсы-
ну бойынша акция 2016 жылдың 31 жел-
тоқсанына дейін қолданылады.

Акция туралы егжей-тегжейлі 
ақпаратты www.activ.kz сайтынан 
білуге болады.  «Активті» тарифтік 

жоспарларының желісінде 4G 
интернетін активті пайдалануға 

бейімделген  қосылу туралы  
егжей-тегжейлі ақпаратты 

*166*1#ОК арқылы алуға болады.

Activ  2 миллионнан астам 
музыкалық композицияларды 
тыңдау және жүктеп алу үшін 
лимитсіз интернетті ұсынды
Бүгінгі күннен бастап «Активті Start», «Активті Light», «Активті Drive» 

тарифтік жоспарларына қосылған activ абоненттеріне  «activ music» 
сервисінде 2 миллионнан астам композицияларды тыңдау, жүктеп алу 
және «activ ұсынған Bookmate» сервисінде 12 тілде 650 000-нан астам 
кітаптарды оқуға, жүктеп алуға лимитсіз трафикті ұсынады.
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