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25 жылдың 25 жарқын жетістігі

Облыс әкімінің төрағалығымен Қызылорда 
облысының тарихи-мәдени мұраларын қорғау және 
пайдалану жөніндегі ғылыми-әдістемелік Кеңес 
құрылған. Кеңес мүшелері тұрақты түрде жылына екі 
рет жиналып, мәжіліс өткізеді. Оның құрамында елімізге 
белгілі ғалымдар мен археологтар, мемлекет және 
қоғам қайраткерлері бар. Кеңес Сыр өңірінің бірқатар 
ескерткіштерін ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік Табиғи 
және Мәдени мұралар тізіміне енгізу үшін жұмыстар 
жүргізуде. Облыс әкімдігінің қаржылай қолдауы 
нәтижесінде 2014-2015 жылдары өңіріміздегі Сығанақ, 
Жанкент қалашықтары мен Сауысқандық шатқалындағы 
жартастағы бейнелер кешенін ЮНЕСКО тізбесіне 
енгізу мақсатында аталған нысандардың ғылыми 
құжаттамалары, менеджмент жоспары мен қорғау 
аймағының шекаралары белгіленді. Алдағы күндері 
ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі Ұлттық комиссия 
жанындағы Дүниежүзілік мұралар ұлттық комитетінің 
отырысы Қызылордада өтеді. 

Облыс әкімдігінің жанынан құрылған ғылыми 
кеңестің шешімі бойынша ежелгі Шірік-Рабат 
қалашығында және Ақ Орданың астанасы – Сығанақ 
қалашығында, Оғыз тайпаларының астанасы атанған 

ортағасырлық Жанкент қалашығында археологиялық 
зерттеу жұмыстары жалғасын тауып келеді.

Өңірдегі ескерткіштерді есепке алу, сақтау және 
оларды қорғау бағытындағы жұмыстарды үйлестіру, 
нақты шешімдер шығару, жаңадан ескерткіштер мен 
мүсіндерді орнатуды ұйымдастыру мақсатында облыс 
әкімі орынбасарының төрағалығымен комиссия жұмыс 
жасайды.  Жаңа ескерткіштерді орнатуды реттеу және 
тарихи-мәдени мұра объектілерін тарих және мәдениет 
ескерткіштері деп тану, сондай-ақ оларды мәртебесінен 
айыру туралы қорытынды әзірлейді.

Сыр өңіріндегі республикалық маңызы бар 15 
ескерткіш республикалық және облыстық бюд жет 
қаржысына қайта жаңғыртылды. Мәсе лен, 2004-2014 

жылдар аралығында Сырлы там кесенесі (ХІІІ ғасыр), 
Ақтас мешіті (1884 жыл), Айқожа кесенесі (ХVІІІ-
ХІХ ғ.ғ.), Сараманқоса мұнарасы (ХІ ғасыр), Асан ата 
мазары (ХVІ ғасыр), Мүлкалан мазары (ХVІ ғасыр), 
Қарасопы кесенесі (ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ), Құттыбай кесенесі 
(ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ), Ноғай (Нұралы) мешіті (ХІХ-ХХ ғ.ғ), 
Ғанибай мешіті (ХІХ-ХХ ғ.ғ), Ғ.Мұратбай музейі (Совдеп 
үйі) (ХІХ-ХХ ғ.ғ), Баланды ІІ кесенесі (Б.э.д. VІ-ІІ ғ.ғ), 
Айтбай мешіті (1878 жыл), Бегім ана мұнарасы (ІХ-ХІ 
ғ.ғ) қалпына келтірілді. Оған қоса жергілікті маңызы бар 
14 ескерткіш жөнделді. Олардың қатарында Қалжан 
ахун мешіт-медресесі (ХІХ-ХХ ғ.ғ), Облыстық әскери 
комиссариаттың шақыру пункті ғимараты (бұрынғы 
казарма) (ХІХ ғ. аяғы) сияқты тарихи орындар бар. 

Тәуелсіздік алған ширек ғасыр кезеңде 
Ұлы даланың қойнауындағы тарихи 
және мәдени ескерткіштер ерекше 
қорғауға алынып, құм астындағы 
құндылықтардың құпиясы ашыла 
бастады. Бүгінде облыс көлемінде 511 
тарихи және мәдени ескерткіш мемлекет 

қорғауына алын ған. 
Оның 21-і рес-

публикалық, 274-і 
жергілікті маңызы 
бар ес керт кіштер 
сана тын да. Ал 
211 ес керткіш 
тари хи-мәдени 
мұ ра объек ті-
ле рі нің алдын 
ала тізіміне 
енгізілген.
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25 жылдың 25 жарқын жетістігі

АРҚА мен СЫРДЫ 
ЖАЛҒАҒАН

ХАЛ�ЫМЕН �АЙТА �АУЫШ�АН

ТҰЛҒАЛАР

ТОҒЫЗ АЙДЫҢ ТОЛЫМДЫ ТІРЛІГІ
АҚЫНЫН АРДАҚТАҒАН АУЫЛ
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5МЕРЕЙ
ТАҒЗЫМ

Б�гін біз БЖЗ� туралы 5 сауал айда-
рында БЖЗ�-да�ы жеке зейнета�ы шо-

тына міндетті зейнета�ы жарналарын 
т�ра�ты, уа�ытылы және толы� ауда-
ру �ажеттілігі туралы айтамыз. Сізді! 
белсенді е!бек �ызметі ая�тал�аннан 

кейінгі �амсыздандыруы!ыз елеулі 
дәрежеде осы�ан байланысты. 

 www.enpf.kz

, 

БЖЗҚ ТУРАЛЫ 5 САУАЛ

Ұстаз шәкіртімен мақтанады. Облыс спортын 
�рге сүйреп, абырой биігінен к�рініп жүрген 

Садық Шоңмұрынұлы Мұстафаев – мақтаулы 
шәкірттеріміздің бірі. Оның халық алдындағы 

қалтқысыз қызметіне әрдайым сүйсініп, тілектестік 
білдіріп отырамыз.

Ғани оқытқан

қаламгер

Елімізді! тірегі, мыз�ымас болаша�ы 
– жас �рпа�. Ел Президенті �аза�станны! 

2050 жыл�а дейінгі стратегиясы 
ай�ындал�ан Жолдауда �лтты! тарихи 

санасын �алыптастыру міндетіне 
айры�ша мән беріп,  «Мемлекеттік 

идеологияны! бізге аса �ажет бір ірі 
б�та�ы, �ома�ты тарма�ы – халы�ты, 
�рпа�ты патриотизмге, отаншылды�, 
елжандылы� рух�а елді, жерді с�юге, 

�ор�ау�а ж�мылдыру» – деп ай�ын жол 
к*рсетті.

Елімізді! тірегі мыз�ымас болаша�ы
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ҚАРТТАРЫМ – АСЫЛ  ҚАЗЫНАМ

Биыл�ы шілде айында 
Астанада�ы /лы Отан со�ысыны! 

м�гедектері мен со�ан 
те!естірілгендерге арнал�ан 
республикалы� госпитальда 

емделдім. Госпитальді! басты�ы 
және бас дәрігері Челябі облысыны! 

тумасы болып шы�ады. Сол жа�та 
дәрігерлік жо�ары білім алып, емдеу 

мекемелерін бас�ар�ан, кейіннен 
елге орал�ан �андасымыз Ресей  
Федерациясыны! е!бек сі!ірген 

дәрігері ата�ын ал�ан кісі екен.

АРАРАРҚАРТТАҚАРТТАҚАРТТА

101-ші БРИГАДАНЫҢ 

МҰРАҒАТТАР СЫР ШЕРТЕДІ

Со!�ы ширек �асыр ішінде 
Ресей баспас*зінде Сталинні! 

некесіз ту�ан �лы туралы бір�атар 
материалдар жары� к*рген болатын. 

Біра�  олар негізінен �стірт алын�ан 
фактілерге негізделгендіктен 

тарихшылар тарапынан соншалы�ты 
�ызы�ушылы� ту�ыза алма�ан еді. 

Жуырда бізді! �олымыз�а ресейлік 
«Совершенно секретно» газетіні! 
2016 жыл�ы а�пан айында�ы №1 

саны тиді. Газетте журналист 
Алексей Богомолов «Настоящая 

история внебрачного сына 
Сталина» атты ма�ала жариялапты. 

Ма�аланы! ерекшелігі – автор 
м�ра�аттардан алын�ан деректерді 

негізге ала отырып, сонау ХХ 
�асырды! басы мен орта шенінде 

бол�ан о�и�аларды к*з алды!ыз�а 
әкеледі. Сонымен автор не дейді?
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МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ МЕРЗІМІ 
АЯҚТАЛУҒА ЖАҚЫН

Мемлекетті! басты байлы�ы – адам десек, 
дені сау адам �ана ел �азынасы, �лт болаша�ы 
бола алатыны белгілі.  Б�гінде дертті! т�рі к*п. 
Заман жа�сарып, техника дамып, м�мкіндіктер 

молайып жатса да, к*бісіні! дауасын таба 
алмай дал болудамыз. Соларды! бірі – АИТВ/

ЖИТС.

Облысты� ауыл шаруашылы�ы 
бас�армасыны! а�паратты�-маркетингтік 

ж�йесі ар�ылы к�нделікті негізгі азы�-т�лік 
*німдері ба�асына мониторинг ж�ргізілуде. 

Нәтижесінде б�гінгі к�ні е! арзан *німдерді об-
лыс аудандары мен �ызылорда �аласыны! 

т*мендегі сауда �йлері мен базарларынан алу�а 
болатынды�ын хабарлаймыз.

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР? ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

ХАБАРЛАНДЫРУ

-

АДЫРБЕК СОПЫБЕКОВ
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БРИФИНГ

 

        

 

100  100 

ÍÅÑÈÅ: ?

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
АЙМАҚТА ӨТЕТІН МӘДЕНИ-
КӨПШІЛІК ШАРАЛАР

АПТА АҒЫМЫНДА

     ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

АЗАМАТ ЖАЙЛЫ 
СЫРЛЫ ДҮНИЕ


