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ТҮРКІ ӘЛЕМІ, 
ТҮГЕЛ БОЛ!
«Түркістан – ер түріктің бесігі ғой» деп  ұлт мақтанышы 

Мағжан  Жұмабаев  көркем сөзбен айшықтаған Түркістан 
шаһары – Алаш жұртшылығына ғана емес, барша 
түркітілдес халықтар үшін киелі мекен.

«ТҮРКСОЙ» ұйымы түркі әлемінің мәдени астанала-
рын таңдау жобасы  бойынша өткен жылы Әзірбайжан 
мемлекетінің  Шеки қаласында өткен кеңестің отыры-
сында Түркістан қаласын түркі әлемінің 2017 жылғы 
мәдени астанасы етіп жариялаған еді. Түркістан – Аста-
на мен Түркияның Ескишехир, Түркіменстанның Мары 
және Әзірбайжанның Шеки қалаларынан кейін осындай 
мәртебеге ие болған  бесінші қала.

Күн мен түн теңелген 21 наурыз күні   барша түркі 
халқының мәдени және рухани орталығы атанған 
ежелгі Түркістан қаласында өткізілген алқалы жиынға 
«ТҮРКСОЙ-ға» мүше 23 мемлекеттен 300-ге тар-
та қонақтар мен ғалымдар, халықаралық ұйымдар 
өкілдері, қазақстандық зиялы қауым және өнерпаздар мен 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. 

«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астанасы» 
жылының аясында осы күні Қожа Ахмет Яссауи атындағы 
халықаралық қазақ-түрік университетінде «Түркістан 
және Түркология» атты халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция өтті. Оған ҚР Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы мен «ТҮРКСОЙ» халықаралық 
ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, Оңтүстік 
Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев және 
басқа да лауазымды тұлғалар қатысты. Алқалы басқосуда 
ұйымның жыл бойы атқарған іс-шаралары сараланып, 
алдағы жұмыс жоспары бекітілді.

Басқосуда ҚР Мәдениет және спорт министрі Арыс-
танбек Мұхамедиұлы, Түркияның Мәдениет және ту-
ризм министрінің орынбасары Мұстафа Рухи Өзбилгич, 
мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбе-
ков, «ТҮРКСОЙ-дың» бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, 
халықаралық түркі академиясының басшысы Дархан 
Қыдырәлі сөз сөйледі. Сонымен бірге, Түркияның Мар-
мара университетінің профессоры Томар Женгиз  бен 
ресейлік ғалым  Фир¬даус Хисамитдинова баяндама жаса-
ды. Басқосуда 8 мемлекеттің 115 ғалымының баяндамала-
ры жинақталып,  қатысушылар назарына  ұсынылды. 

Шара аясында құрметті меймандар Қожа Ахмет Ясса-
уи кесенесі мен оның айналасына жерленген қазақ ханда-
ры мен абыз-әулиелері, билері мен батырларына арналған 
пантеонда болды. Түркістан тарихи музейін аралап, 
ондағы жәдігерлермен танысты. Түркістандықтармен бірге 
Ұлыстың Ұлы мейрамы – әз Наурыз мерекесін тойлап, 
наурызкөжеден дәм татты. Қала көркемөнерпаздарының 
өнерін тамашалады.

Шара барысында түркітілдес елдердің 300-ге жуық 
мәдениет майталмандары өнер көрсетті. Салтанатты жиын-
да әлем халқын бірлікке, достыққа, бейбітшілікке 
шақыруға арнаған үндеу қабылданды. 

Шығыс халықтарының байырғы мерекесін, Ұлыстың ұлы 
күнін қызылордалықтар биыл да ерекше ықыласпен атап өтті. 
Қаладағы орталық алаңда 30-ға жуық киіз үй тігіліп, ұлттық 
нақыш салтанат құрды. Сахна төрі әсем безендірілді. “Наурыз 
құтты болсын!”, “Ұлыстың ұлы күні құт әкелсін!” деген қанатты 
сөздермен көмкерілген жазбалар да мереке көркін аша түсті. 
Оның үстіне шара барысындағы ән-күй сазы ұлан-асыр той-
думанның дүрмегін әуелетіп әкетті. Таң атысымен халық алаңға 
жиналып, төс түйістіріп, мәз-мейрам болысты. Көне дәстүр мен 
ұлттық құндылықтардан сыр шертетін көріністер көпшілік наза-
рына ұсынылып, әртүрлі спорттық ойындар мен жарыстар ойна-
тылды. Ойын-той десе ішкен асын жерге қоятын халықпыз ғой. 
Сол әдетінен бұл жолы да танбаған ағайын сайыскерлерге – қуат, 
жеңіске ұмтылыс сыйлап отырды. Сондай-ақ, аспаздардың ба-
сты мерекелік тағамды әзірлеу шеберлігі сыналды. Ең қызығы, 
олардың өнеріне жалпыхалықтық серуенге келген көрермен 

қазылық етті. Облыс әкімдігінің шақыруымен түркітілдес елдер-
ден келген өнерпаздар да өнерін паш етіп, бауырлас 11 халықтың 
ән-биінен шашу шашты. Шара барысында  облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев жиналған жұртшылықты Наурыз мерекесімен 
құттықтап, бақыт, бірлік пен береке тіледі.

– Былтыр біз Тәуелсіздіктің ширекғасырлық мерейтой-
ын ауызбірлікпен атап өттік. Жылды жемісті қорытындыладық. 
Мерейлі жылы Сыр елі орасан зор жетістікке қол жеткізді. Өңдеу 
өнеркәсібін дамыту және тұрғын үй құрылысының қарқыны бой-
ынша облыс республика аймақтарының арасында көшбасшылар 
қатарында. Төртінші жыл қатарынан күріштен рекордтық өнім 
жинап, диқан қауымын Елбасы арнайы құттықтады. Ұлыстың ұлы 
күнінде айтылған барлық тілек қабыл болады деген ежелден келе 
жатқан сенім бар. Олай болса, Наурыз мерекесі баршаңызға жаңа 
жетістік, молшылық пен татулық әкелсін. Тәуелсіз еліміз тыныш, 
әрбір жаңа күн барлық отбасына шат көңіл, бақ-береке сыйласын! 

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! – деді аймақ басшысы. 
“ТҮРКІСОЙ” ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейінов 

Сыр бойы жұртшылығын түркі халықтарының ортақ мерекесімен 
құттықтап, ақ тілегін арнады. Түркістан – түркі әлеміне мәдени 
астана атанғанын жеткізген халықаралық ұйымның басшысы бар-
ша түркінің ортақ абызы – «Қорқыт ата» ескерткіш кешенінің 
туризм орталығына айналатынын атап өтіп, облыс басшысына 
алғысын жеткізді.

Мереке барысында Қырымбек Көшербаев пен Дүйсен 
Қасейінов екі сәбидің тұсауын кесті. Сондай-ақ, көптен ұмыт 
қалған дәстүрдің бірі – қымызмұрындық жаңғырды. Осылайша, 
еңбектеген баладан, еңкейген қарияға дейін жаңару мен жандану 
мейрамын шат-шадыман көңілмен қарсы алып, сән-салтанатпен 
тойлады.

Мөлдір қалыМбет.
бағдат есжанов (сурет).

наурыз тойы – жарқын белес бастауы

Экономикалық 
дамудың
жаңа моделі
елбасының биылғы жолдауындағы бас ты идеялардың 

бірі – қазақстанның әлемдік аренадағы бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз етуге бағытталған экономикалық дамудың 
жаңа моделін құру. бұл ретте, цифрлық технологияларға 
аса көп көңіл бөлінетіні белгілі. алайда, жолдауда айтылған 
жаңа модель қазақстан экономикасының дәстүрлі са-
лаларын дамытуға негізделетінін де айта кеткен жөн. 
нақтылай түссек, мұнай өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, 
құрылыс, көлік саласы және т.б. осыған байланысты 
мемлекеттің экономикалық даму мәселесінде қандай 
жаңа басымдықтарға назар аударатынын айқындап 
алу қажет. 

Тауық жылының алғашқы таңы атқанда 
Қызылорда аспанының алабұртып тұрғанына 
қарамастан, жұртшылық мереке өтетін 
орындарға қарай ағыла бастады. Тұрғындардың 
бір легі Жаппасбай батыр көшесіндегі жаңа 
тұрғын ауданның ашылу салтанатына қарай 
бет түзеді. Үлкендер жағы жер дүние жасарып, 
жаңаратын сәтте қыламықтаған қарды аспан-
нан нұр себезгілегенге балап жатты.

Ұлыстың ұлы күнінде басталған бастаманың 
сәтті болатынын ырымдаған ата-бабаларымыз 
бұл күні бұлақтың көзін ашып, сәбидің 

тұсауын кес кен емес пе? Сол үрдіспен Наурыз 
мерекесінде 12 көпқабатты үй сап түзеген тағы 
бір жаңа шағын аудан пайдалануға берілді. 
Жаңа шағын ауданға 580 отбасы қоныстанбақ. 
Бұдан бөлек «Титов» шағын ауданында апат-
ты жағдайдағы үйлердің орнына 100 пәтерлік 2 
тұрғын үй салынып, пайдалануға берілді.

Салтанатты шараға облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев, «Түрксой» ұйымының Бас хатшы-
сы Дүйсен Қасейінов, Парламент депутаттары 
қатысты. Аймақ басшысы жиналғандарды На-
урыз мерекесімен құттықтап, құрылысшыларға 

жемісті еңбектері үшін ризашылық білдірді.
– Наурыз мерекесіне Қызылорданың 

құрыш қолды құрылысшылары ерекше сый жа-
сады. Бір күнде 14 көпқабатты үйден 680 от-
басы пәтерлі болып, қоныстойлар жасалуда. 
Соңғы жылдары аймақтағы құрылыс көлемі 3,5 
есеге, Қызылорда қаласында 8 есеге өсті. Өткен 
жылдың өзінде 4500-дей пәтердің кілтін аша-
тын 80 көпқабатты үй салынды. Жаңа көпірден 
дарияның арғы бетіне өткен құрылысшылар 
сол жағалаудағы алғашқы нысандардың 
құрылысын бастап кетті. 

Өткен жылы Сыр өңірінде экономикалық 
қиындықтарға қарамастан, өңдеу өнеркәсібі, 
тұрғын үй құрылысы, ауыл шаруашылығы 
қарқынды дамыды. Құрылыс жұмыстары бары-
сында 20 мыңнан аса адам жұмыспен қамтылды. 
Қаржылық дағдарыстың қиындықтарын 
жұмыла көтеріп, жеңіп келеміз. 

Статистикалық мәліметтерге қарағанда, 
2013 жылмен салыстырғанда халықтың табиғи 
өсімі 2 есеге артқан. Қазір Сыр елі халқының 
саны 800 мыңнан асты. Алдағы 7-10 жылда 1 
млн-нан асамыз. Өйткені жұртшылық тәуелсіз 
еліміздің болашағына  сенеді. Ылайым, халқы-
мыздың ынтымағы мығым, ауызбірлігі мықты 
болсын! Еліміз, Елбасымыз аман болсын! 
Қызылорда жаңарып, жасара берсін! – деді ол. 

Елбасы тапсырмасымен биыл «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы іске асырылмақ. 
Алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасын тұрғын 
үймен қамтамасыз ету мақсаты айқындалған. 
Соңғы 4 жылда Қызылордада жаңадан 11 
шағын аудан бой көтеріп, 7 мыңнан астам отба-
сы өз бас панасына қол жеткізді. 

Салтанат соңында шағын ауданның 
құрылысын жүргізген мердігер мекемелер  бас-
шылары қалалық тұрғын үй, коммуналдық 
шаруашылық және тұрғын үй инспекция-
сы бөлімінің басшысы Е.Бердібевқа үйлердің 
символикалық кілтін табыстады. Ұлыстың ұлы 
күніндегі көл-көсір қуаныш қоныс тойларына 
ұласты. 

Гүлжазира жалҒасова.

ЖЫЛ БАСЫНДАҒЫ ЖАңА шАҒЫН АуДАН

КӨПТЕН КҮТКЕН КҮН
Ұлыстың ұлы күні қарсаңында 

облыс әкімі қырымбек Көшербаев 
бес ауданға жұмыс сапарымен бар-
ды. аймақ басшысы әр ауданда 
кәсіпкерлікті дамытуға қатысты актив 
жиындарына қатысып, тиісті тапсыр-
малар берді.

Аралдағы іссапар игілікті істің 
іргетасын құюдан басталды. Тозығы жет-
кен аудандық ауруханаға жаңа ғимарат 
салудың бірнеше жылдан бері орайы кел-
мей жүрген-ді. Бұйыртса, аралдықтар ке-
лер жылдың қыркүйегінде заманауи 
талаптарға сай жаңа аурухана қызметіне 
жүгінетін болады. 

Ашып айтсақ, қазіргі аурухана 1989 
жылы салынған. Жыл сайын 10 мыңға 
жуық тұрғынға стационарлық көмек 
көрсететін нысан уақыт ағымына сай кел-
мей, 2012 жылы апаттық жағдайда деп та-
нылды. Ал, бой көтерер жаңа ғимарат 
– 150 төсектік. Ол бес гектар аумаққа ор-
наласады. Яғни, ауласы кең, тынысы мол 
орын болмақ. Бұл құрылысқа 5 млрд теңге 
қаржы қаралған. Бастысы – емдеу мекемесі 
тұрғындар сұранысын толық көлемде 
қанағаттандырмақ. Мәселен, аурухана құ-
рамына 65 төсектік геникологиялық және 
туу бөлімшелері бар перзентхана кіреді. 
Бұл аналардың аман-есен өмірге ұрпақ 
әкелуіне бар жағдай жасалады деген сөз.  

Жаңа аурухананың іргетасын құю 
рәсімінде аймақ басшысы сөз сөйлеп, 
жұртшылыққа мерекелік тілегін арна-
ды. Қуаныштан жүздері бал-бұл жанған 

ағайынның атынан ардагер Шәкірат 
Дәрмағамбетов алғысын жеткізіп, батасын 
берді.

ШАғЫН ЖӘНЕ ОРТА
БизНЕС – ТҰРАҚТЫ

эКОНОМиКА ТҰТҚАСЫ
Шағын және орта кәсіпкерлік – 

экономиканың күре тамыры. Бүгінде са-
ланы дамытудың жан-жақты тетіктері 
іске қосылуда. Айталық, «2017 жылы 
Қы зылорда облысында кәсіпкерлікті 
дамытудың бірыңғай жол картасы» 
әзірленді. Аймақ басшысының қаты-
суымен аудан активінің жиынында аталған 
жол картасы таныстырылып, Аралда 
атқарылып жатқан жұмыстар сараланды. 

Әлем елдері бүгінде қаржылық 
дағдарыстың құрсауынан әлі құтыла қойған 
жоқ. Оған қара алтын бағасының құбылуы 
өз әсерін тигізіп отыр. Аймақ басшысы ак-
тив жиынындағы кіріспе сөзінде оған ар-
найы тоқталып, қалыптасқан жағдайды 
егжей-тегжейлі түсіндіріп берді. Яғни, ел 
бюджетінің болжануы мұнай бағасымен 
байланысты. Баға болса әлі тұрақтанар түрі 
көрінбейді. Мемлекетіміз мұнай өндіру 
көлемін қысқартты, оның 70 пайызы біздің 
облысқа тиесілі. Енді қайтпек керек? 
Аймақ басшысы Елбасының жалпы ішкі 
өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің 
үлесін 50 пайызға жеткізу жөніндегі тап-
сырмасын орындау экономиканың да-
муында елеулі рөл атқаратынын айтты. 
Сондықтан да, кәсіпкерліктің дамуына 

ерекше серпін беруіміз қажет. «2017 жылы 
Қызылорда облысында кәсіпкерлікті 
дамытудың бірыңғай жол картасының» 
дайындалуы осы мақсаттан туындап отыр. 

– Кіші және орта бизнесті дамыту эко-
номиканы тұрақтандырады. Бұл орай-
да әлемде Польша мемлекеті алға шығып 
отыр. Қаржылық қиындықтар кезінде біз 
де бұл саланы жетілдіріп, кең көлемде 
дамытуға мүдделіміз. Әсіресе, ауылдық 
елді мекендерде кәсіпкерлік нысандарын 
ашудың өзектілігі жоғары, – деді аймақ 
басшысы.

Елімізде денсаулық саласын-
да міндетті сақтандыру жүйесі іске 
қосылғалы жатыр. Яғни, жұмысы барларға 
төлемді жұмыс орны жасайды. Ал, 
жұмыссыздар есепке тіркеліп, мемле-
кеттен бөлінетін көмекке жүгінеді. Жеке 
кәсіпкерлер болса, сақтандыру жүйесіне 
табысынан бөліп береді. Аймақ басшы-
сы бұл бастаманың қолданысқа енуі 
жұмыссыздар санының бірнеше есе өсуіне 
әкеп соқтыратындығына баса назар аудар-
ды. Бұл тығырықтан шығудың төте жолы 
– кәсіпкерлікті жаппай дамыту. Мәжілісте 
облыс әкімінің орынбасары Евгений 
Ким «2017 жылы Қызылорда облысын-
да кәсіпкерлікті дамытудың бірыңғай жол 
картасын» таныстырды. 

– Жол картасының басты міндеттері 
– техникалық және кәсіби білім 
беру, жұмыссыздарды және өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандарды бірінші ке-
зекте кәсіпкерлікке оқыту. Сондай-ақ, 
ауылдық жерлерді шағын несиемен қамту, 
ауылшаруашылық кооперативтерін құру. 

Бұл мақсаттар үшін ағымдағы жылға 
республикалық бюджеттен 6,9 млрд теңге, 
облыстық бюджеттен 8,8 млрд теңге 
бөлінген. Қаржы институттары мен екінші 
деңгейлік банктерден 28,7 млрд теңге, жеке 
инвестициядан 57,5 млрд теңге бөлінеді, – 
деді облыс әкімінің орынбасары. 

Жиында Арал ауданының әкімі Мұхтар 
Оразбаев ауданда кәсіпкерлікті дамыту 
бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды 
баяндап берді.

– Ел экономикасында болып жатқан 
қиындықтарға қарамастан, өнеркәсіпте 
өсу қарқыны өткен жылы сақталды. 2016 
жылы өнеркәсіп кәсіпорындары 7,2 млрд 
теңгенің өнеркәсіп өнімдерін өндіріп, са-
лыстырмалы уақытта нақты көлем индексі 
101 пайызды құрады. Оның ішінде кен 
өндіру өнеркәсібі 120,7 пайызға, өңдеу 
өнеркәсібі 111 пайызға артты. Жан-жақты 
қолдау шаралары нәтижесінде, аудандағы 
шағын және орта бизнес субъектілерінің 
саны 3875 бірлікті  құрады. Оларда жұ-
мыспен  қамтылғандар саны  – 5634  адам. 
Ал  шағын  және  орта  бизнестен  2016 
жылы аудан  бюджетіне  760  млн  теңге 
көлемінде  түсім  түсті, - деді аудан әкімі. 

Сондай-ақ, Мұхтар Әуесұлы об-
лыс әкімінің тапсырмасына сәйкес 
дайындалған «2017 жылға  арналған Арал  
ауданы  бойынша  шағын  және  орта 
кәсіпкерлікті  дамытудың іс-шаралар жо-
спарын» таныстырып өтті. Яғни, Арал ау-
данында қысқа  мерзімде кәсіпкерлікті  
дамытуға, жаңа  жұмыс  орындарын құруға  
мүмкіндік  беретін 3  бағыт  айқындалған, 
онда  97  жоба  қамтылып отыр.

Жоғарыда аталған жол картасын 
жүзеге асыру негізінен кәсіпкерлік пала-
тасына жүктеліп отыр. Жиында облыстық 
кәсіпкерлер палатасы өңірлік кеңесінің 
төрағасы Асқар Махамбетов баянда-
ма жасады. Ол «Бастау» бағдарламасы 
аясында 200-дей адам кәсіпкерлікке 
оқытылатынын жеткізді. Яғни, бизнес-
бапкерлердің көмегімен оқытылған, сер-
тификат алғандар бизнес жоба ұсынып, не-
сиелеуге қол жеткізеді. Асқар Махамбе-
тов бұл орайда туындаған мәселе болса, 
тікелей өзіне хабарлауды жеткізді.

Аймақ басшысы баяндамашылар 
сөзінен соң тиісті тапсырмалар берді.

ӨНДІРІСТІК ЖОБАлАР
КӨБЕюІ ТиІС

Облыс әкімінің Қазалы ауданына са-
пары барысында да кәсіпкерлікті дамы-

ту бағытындағы актив жиыны өтті. Облыс 
әкімінің орынбасары Евгений Ким «2017 
жылы Қызылорда облысында кәсіпкерлікті 
дамытудың бірыңғай жол картасын» таны-
стырып, аудан әкімі Нажмадин Шамұратов 
атқарылған жұмыстар жайын баяндады. 
Аймақ басшысы кәсіпкерлікті дамытуға 
келгенде үйреншікті бизнес түрлерін емес, 
өндірістік жобаларды қолға алу қажеттігін 
атап өтті.

– Қазіргі таңда кәсіпкерлер өндірістік 
жобаларға қаржы салуға қызығушылық та-
нытпайды. Оның орнына мейрамхана, сау-
на, асхана, көлік жуу орындарын ашу секілді 
үйреншікті бизнес түрлерін таң дайды. 
Сондықтан, әкімдік өнеркәсіп сала сында 
өндірілген өнімнің нарыққа шы ғарылып, 
тұтынушыға жеткенге дейінгі про цесті 
қадағалауы тиіс. Барлығымызға да белгілі, 
2017 жылдан бастап Үкіметпен әзір-
ленген «Нәтижелі жұмыспен қам ту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 
бағдарламасы жүзеге асырылуда.

КӘСІПКЕРЛІКтІ КЕҢЕЙтУДІҢ КЕЗЕҢІ КЕЛДІ
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Түркістан шаһарында өткен  мерекеден ерекше әсер алған қонақтар 
қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрінің  тәрбиелік мағынасы тереңде 
жатқанын  айтып, ризашылықтарын білдірді. Шара соңы түркітілдес 
мемлекеттерден келген өнер ұжымдарының гала-концертіне жалғасты.

Содан соң алқалы жиынға  қатысушылар еліміздің әр аймағында 
орналасқан тарихи-мәдени орындармен танысуға аттанды.

22 наурыз күні қонақтардың бір тобы Қармақшы ауданына келіп, 
күллі түркі әлемінің абызы атанған Қорқыт ата музейінде болып, 
кешенді  аралады. Музейдегі ұлтымыздың шежіресінен сыр шертетін  
тарихи жәдігерлермен танысты.

Осы ретте, делегацияны бастап келген «Түрксой» халықаралық 
ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейіновпен жолығып, Түркістан 
қаласында өткізілген алқалы жиын туралы ой бөлісуін сұрадық. 

– Өздеріңіз білесіздер,  өткен жылы Әзірбайжан мемлекетінің Шеки 
қаласында осы жылғы басқосуды Түркістан қаласында өткізу тура-
лы шешім қабылданған болатын. Және  2017 жыл «Түркістан – түркі 
әлемінің мәдени астанасы» деп белгілеген болатын. Осындай мәртебеге 
ие болған түркістандықтар осы жиынды өткізуге құлшына кірісіп, оның 
жоғары деңгейде өтуіне  ерекше еңбек сіңірді. Алқалы жиын соңы ду-
манды тойға ұласты.  Осындай думанды шоуды тамашалаған қонақтар 
тандай қағысып, ризашылықтарын білдіруде. Бүгін олардың бірқатары 
киелі Қармақшы өңіріне яғни Қорқыт бабамыздың рухына тағзым етуге 
келді. Жалпы айтқанда, Түркістан қаласында өткен басқосуға 23 мемле-
кеттен, яғни Орта Азия, Еуропа мен Ресейден түрлі ұлт өкілдері қатысып, 
өздренің ұлттық салт-дәстүрлерін, өнерлерін көрсетті. Басқосуда оған 
қатысушылар ойларын ортаға салып, пікірлерімен бөлісті.

Башқұртстан журналисі Лейла Аралбаева:
– Қазақстанға бірінші рет келуім. Керемет ел. Халқы қонақжай екен.  

Мен қазір ата-бабаларымыз салған және  жүріп өткен Ұлы Жібек жолын-
да тұрмын. Кеше Түркістан қаласында өткен «Наурызнама» мерекелік 
шарасына қатыстым. Мереке аясында ұйымдастырылған қойылымдар 
арқылы  ежелгі қазақ халқының тұрмысын көрдім. Бәрі тамаша. Мен 
үлкен әсермен туған еліме оралғалы тұрмын. Туған халқыма  қазақ 
халқының, қазақстандықтардың  қандай тамаша өмір сүріп жатқанын 
айтып барамын. Сіздер тарихты бағалайды екенсіздер. Мен осыған 
қуанып отырмын. Оған дәлел, барша түркі халқы пір тұтқан Қорқыт 
атамызға арналған тарихи кешен, музей – мұның бәрі біз үшін үлгі. 
Қорқыт ата стелласынан  үні жүрегімнен мәңгі кетпейтін қобыздың үнін 
естідім. Қылуетке  кіріп, тілек тіледім. Қорқыт атамызға тәу еттім. Киелі 
Сыр еліне, қасиетті Қармақшы өлкесіне мен тағы келемін. Өзім ғана 
емес,  отандастарымды да ертіп келемін. Олар да қазақ халқы  өнерді, 
мәдениетті, тарих пен ата салт-дәстүрін  қалай қастерлейтінін көруі тиіс.

Қорқыт ата мемориалдық музейін аралап, танысқан қонақтар 
аруақтарға қол жайып, дұға жасады. Сапардан үлкен әсермен 
қайтқан меймандар қармақшылықтарға алғыстарын айтты.

***
Биылғы Наурыз мерекесі жұртшылықты ерекше әсерге бөледі. 22-23 

наурыз күндері «Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астанасы» аясында 
Сыр өңіріне тілегі ортақ, ниеті бір түркітілдес мемлекеттерден бауырла-
рымыз келді. Аптаның бейсенбісінде мәртебелі меймандар Шиелі ауда-
нына ат басын тіреп, жамағатпен жарқын жүздесті. Аудандық мәдениет 
үйіндегі игі шарада аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев қонақтарға 
ізгі ниетін білдірді. Ал, «ТҮРКСОЙ» халықаралық ұйымының 
Қазақстандағы өкілі Асқар Тұрғанбаев өз кезегінде ынтымағы жарасқан 
аудан тарихынан хабардар екендігін білдіріп, жеміс пен береке тіледі.  

Жарасымдылық мерекесінде Өзбекстан, Қырғызстан, Қалмақ, Саха-
Якутия, Чуваш елдерінен келген өнерпаздар көптің көңілін жадыратып, 
ән құдіретке әлдиледі. Түбі бір түркі елдерінен келген бауырлар өнеріне 
көрермен ерекше қошеметпен қолдау көрсетті.  

– Бір бәйтеректің бұтағындай түркі халықтарының туыстас 
мәдениетінің арасындағы асыл дәнекер, алтын көпір осылай жалғасын 
тауып келеді. Ән-жырымыз асқақтап, Түркі жұртының тойы тарқамасын, 
–деді Қ.Р еңбек сіңірген қызметкері Әлмырза Ноғайбаев пікірлесу ба-
рысында.

ТҮРКІ ӘЛЕМІ, 
ТҮГЕЛ БОЛ!

Кешегі жексенбіде облыс  әкімі 
Қырымбек Көшербаев қаладағы 
бірқатар құрылыс нысанын аралады. 
Алдымен Қуғын-сүргін құрбандарына 
арналған ескерткіштің қайта жаңғырту 
жұмысымен танысқан аймақ басшысы 
атқарылып жатқан ілкімді істерге оң 
бағасын берді.
Айта кетейік, «Арай» шағын ауданын-

да орналасқан аталған ескерткіштің қайта 
жаңғырту жұмыстарына облыстық бюджет-
тен 142 млн 470 мың теңге қаржы бөлінді. 
Қайта жаңғырту жұмыстарын «Техоснастка-
Ремсервис» ЖШС атқаруда. Алдағы уақытта 
ескерткіш толықтай жаңғыртылып, аула-
сына арнайы аллея салынады. Сонымен 
қатар, түнгі жарықшамдар орнатылып, ас-
фальт жол төселеді. 4,5 мың шаршы метр 
аулаға көркейту-көгалдандыру жұмыстары 
да жүргізіледі. Аталған ескерткіштің қайта 
жаңғырту жұмыстарын серіктестік 25 мамыр-
да аяқтауды жоспарлап отыр. 

Мұнан соң облыс басшысы Қорқыт 
ата көшесіне жүргізіліп жатқан күрделі 
жөндеу жұмыстарымен танысты. Қазыбек 
би көшесі мен «Қызылорда-Жезқазған» трас-
сасы аралығындағы 5,8 шақырым жолға 
«УАД» ЖШС күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуде. Алдағы уақытта көшеге асфальт 
төселіп, түнгі жарықшамдар орнатылады. Со-
нымен қатар, жолдың екі жағына арық пен  
автобус аялдамалары салынады. Күрделі 
жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 1 
млрд 426 млн 365 мың теңге қаржы бөлінді. 
Тиісті қаражатқа жоба бойынша көше бой-
ынан 22 дана аялдама салынып, Жаппас-
бай батыр көшесі мен Жезқазған трассасы-
на дейінгі аралыққа 118 жарық бағана ор-
натылады. Облыс әкімі күрделі жөндеу 
жұмыстарын сапалы әрі уақытында аяқтауды 
тапсырды.  Сондай-ақ, аймақ басшысы ме-
реке қарсаңында тұрғындардың қуанышына 
айналған көпқабатты тұрғын үйлердің 
іргетасын қалау рәсіміне қатысты.  

Айта кетейік дәл осы күні Демесінов 
көшесінің бойында 230 пәтерлік көпқабатты 
4 үйдің құрылысы басталды. Жаңа үйдің 
іргетасын қалау рәсімінде облыс әкімі 
қызылордалық құрылысшылардың еңбегін 
жоғары бағалап, Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесімен құттықтады. 

 Қызылорданың көркін келтіріп, ажа-
рын айшықтауда құрылысшылардың 
еңбегі жоғары. Сіздердің бүгінге дейін 
атқарған жұмыстарыңызға Сыр елінің халқы 
риза. Жыл басындағы халықпен есепті 
кездесуімде қызылордалықтардың атынан 
Сыр диқандары мен құрылысшыларына ар-
найы алғыс білдірген болатынмын. Оған 
негізгі себептер де жетерлік. Өткен жылдың 
өзінде 80 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы 
жүргізілді. Бұл – осыған дейін Сыр елі та-
рихында болмаған көрсеткіш. Бүгін де 
көпшіліктің қуанышына айналған жақсы бір 

істің куәсі болып отырмыз. Осыған дейінгі 
атқарған жұмыстарыңызға ризашылығымды 
білдіре отырып, алдағы міндеттеріңізді абы-
роймен атқаруға сәттілік тілеймін, – деді 
аймақ басшысы.   

230 пәтерлі 4 қабатты тұрғын үйдің жал-
пы ауданы 15,6 мың шаршы метрді құрайды. 
Жаңа пәтерлердің құрылыс жұмыстарына 
2 млрд 637,1 млн теңге қаржы бөлінді. 
Көпқабатты тұрғын үйлер «Өңірлерді дамы-
ту-2020» бағдарламасы аясында «Самұрық-
Қазына» жылжымайтын мүлік қоры АҚ-мен 
бірлесіп салынуда. Аталған нысан шілде 
айының басында ел игілігіне беріледі.

Аймақ басшысы мұнан соң Сырдарияның 
сол жақ жағалауынан салынатын жаңа ны-
сандар құрылысын назарға алды. Өзеннің сол 
жағалауында жаңа тұрғын үй құрылыстарын 
жүргізу үшін жер тегістеу жұмыстары бас-
талды. Онда 18 көпқабатты үй жергілікті 
кәсіпкерлердің жеке қаржысы есебінен бой 
көтереді. Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың 
айтуынша, мұнда ағымдағы жылдың 
қыркүйек айына дейін кемінде 20 көпқабатты 
үй салынады деп күтілуде. 

– Біз әлеуметтік нысандар құрылысы бой-
ынша кәсіпкерлермен бірлесіп жұмыс жа-
сап жатырмыз. «Абу Сер» компаниясы 320 
орындық балабақша құрылысын салу ға 
кірісті. Тағы бір кәсіпкер мұнда сауда орта-
лығын ашуды көздеп отыр, –  деді қала әкімі.

Айта кетейік, осыған дейін облыс 
әкімдігінің жанында арнайы штаб құрылған 
болатын. Штаб отырысында Жас тар 
сарайының, онкологиялық орталықтың, 
мешіттің, «Болашақ» Университеті қалашығы 
құрылысының жобалары мақұлданды. Аймақ 
басшысы жауапты азаматтарға сол жағалауда 
құрылыс жүргізуге ниетті кәсіпкерлерді 
қолдау қажеттігін ескертті. Бұл өз кезегінде 
жаңа жұмыс орындарымен қатар салық база-
сын ұлғайтуға да септігін тигізеді. 

– Инженерлік-инфрақұрылым мәселе-
лерін шешу – өз қолымызда. Сараптамалар 
жақын арада  дайын болған соң бюджеттік 
өтінім жасау үшін мәслихаттың кезектен тыс 
сессиясын өткізу келісілген, – деді облыс 
әкімі.

Сондай-ақ, Қ.Көшербаев құрылыс ны-
сандарының  архитектуралық келбеті ұлттық, 
шығыстық үлгіге сай   болу қажеттігін айтты. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ,
Б.ЕСЖАНОВ (сурет).

СОЛ ЖАҒАЛАУДА ЖАҢА ҚАЛАНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ

Табиғат жаңарар мезгілдегі Ұлыстың ұлы күнін Қызылөзек 
ауылдық округіне қарасты Қараөзек, Айнакөл ауылының 
тұрғындары да жоғары деңгейде тойлады.

Мейірім мен ізгілікке толы мерекеге облыстық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Сейілбек Шаухаманов, қала әкімінің 
орынбасары Шахмардан Байманов, қалалық мәслихат хат-
шысы Роза Боханова және арнайы шақырылған бір топ зиялы 
қауым өкілдері қатысып, ауыл жұртшылығына ақ тілектерін 
білдірді. 

Алдымен, мерекеге жиылған меймандар ауыл іргесіндегі 
ардагерлер аллеясына ағаш отырғызды. Онда ауыл әкімі 
Жасұлан Шынтасов аумағы 5 гектардан асатын бұл 
жеміс-жидек бағындағы ағаштарды көбейту жұмыстары 
жасалғандығын айта келе, аталған баққа ауылға еңбегі сіңген 
Алтай Сыздықовтың есімі берілгендігін жеткізді.

Мұнан соң, көпшіліктің қатысуымен Қараөзек ауылындағы 
«Хандәулет 2» балабақшаның ашылу салтанаты өтті. Бұл мек-
тепке дейінгі білім беру мекемесінің құрылтайшысы Назгүл 
Төлегенова балаларға сапалы білім мен мен тәрбие беретін 
білікті тәрбиешілер, тәжірибелі әдіскерлер мен ән және 
би үйірмелері жетекшілері жұмыс жасайтындығын айтты. 
Бұрын-соңды мұндай орталық ауылда болмағаның ескерсек, 
ендігі уақытта ауыл балалары әсемдігі көз тартар заманауи 
балабақшада тәрбиеленетін болады.

Сонымен бірге, көптен бері шешімін таппай келген «Ар-

дагерлер бөлмесі» де осы күні ашылды. Ауыл ақсақалдары 
бас қосатын орталықтың ашылу салтанатында облыстық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы С.Шаухаманов атқарылған 
біршама игілікті істерге оң бағасын беріп, бірлігі жарасқан 
ауыл тұрғындарын Ұлыстың ұлы күнімен құттықтады.

Айталық, Қызылөзек ауылдық округіне қарасты 3 елді 
мекенде (Қараөзек ауылы, Қараөзек бекеті, Айнакөл ауылы) 
3535 адам тұрады. Бүгінгі таңға барлығы 300-ге жуық еңбек 
ардагерлері болса, оның ішінде тыл ардагерлері 27 адамды 
құрайды. 

– Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі 
үлес қосып, Тәуелсіздік тұғырын нығайтуға атсалысқан ар-
дагерлер қауымы қашанда қоғамымызды алға жылжытқан 
жаңару үрдістеріне бейжай қарай алмайды. Өмірден көрген-
түйгені мол қазыналы қариялар ұрпақ тәрбиесімен айналы-
сып, өздерінің бай тәжірибесімен бөлісіп, ақыл-кеңестерін 
айтып, өнегелерін үйретеді. Осы мақсатта, ауылдық округ 
әкімі аппараты ұйымдастыруымен «Қараөзек» мешіті жаны-
нан «Ардагерлер бөлмесін» жабдықтап, ашылу салтанаты 
өтуде. Онда ардагерлер өзара ой-пікірлерін ортаға салып, жас 
ұрпақты отансүйгiштiкке, тiлi мен дiнiн құрметтеуге, салт-
дәстүрдi сақтауға тәрбиелейдi, – дейді жиын барысында сөз 
алған ауыл ақсақалдары. 

Игілікті істердің куәсі болған көпшілік ауылдағы әз Нау-
рыз мерекесіндегі спорттық шаралар мен облыстық жас 

ақындардың айтысын тамашалады. Екі мәрте «Алтын домбы-
ра» иегері Мұхтар Ниязов бастаған жас ақындар ауыл тойын 
одан әрі қыздыра түсті.

Жастар сахналық көрініс қойып, өнерлерін көпшілік наза-
рына ұсынды. Бірі ән айтып, би билесе, енді бірі әз Наурызға 
арнап өлең оқыды. Ал, жігіттер гір көтеру, арқан тарту, қол 
күрес ойындарынан сынға түсіп, нәтижесінде жеңімпаздар 
бағалы сыйлықтарға ие болды.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

қызылөзектен шырайлы 
шаттық еседі

Бағдарламаға сәйкес, жұмыссыз және өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған азаматтарға жылдық пайыздық 
мөлшерлемесі 6 пайыздан аспайтын 8 000 айлық 
есептік көрсеткіш немесе 18 млн теңге шамасында 
микронесиелер алуға мүмкіндік берілген.

Оған қоса, несие мерзімінің үштен бір бөлігіне 
дейін жеңілдік мерзімі қаралған. Осы ретте, барлық 
деңгейдегі әкімдер жұмыссыз жүрген және өзін-
өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды кәсіпкерлік 
негіздеріне оқытып, олардың қаржы сауаттылығын 
арттыруға  міндетті, - деді аймақ басшысы.

Қазіргі таңда Қазалы ауданында шағын 
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 4173-ке жетіп 
отыр. Яғни, өткен жылмен салыстырғанда 5,1 
пайызға артық. Кәсіпкерліктің дамуына тікелей 
ықпал етіп отырған «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасына 2016 жылы аудан кәсіпкерлері 
белсенді қатысып, 9 жоба жүзеге асырылған. Осы 
жылдың өзінде құны 141,9 млн теңгені құрайтын 
4 жоба қаржыландырылған. Салыстырмалы түрде 
алсақ, бұл Қызылорда қаласынан кейінгі көрсеткіш. 

Жиында, сонымен қатар, «Атамекен» өңірлік 
кәсіпкерлер палатасының директоры Асқар Ма-
хамбетов, облыстық қоғамдық кеңес төрағасы 
Самұрат Имандосов, «Сыр маржаны» ЖШС дирек-
торы Мінәжадин Өтеевтер сөз сөйлеп, өз пікірлерін 
ортаға салды.

БіРіНШі КЕзЕКТЕ
АУыЛ ӘКіМДЕРі ЖАУАпТы
Осы күні түстен кейін Қармақшы ауданы-

на аялдаған облыс әкімі аудан активінің жиыны-
на қатысты. Қос ауданда өткен мәжілістегі 
мәселелер мұнда да көтерілді. Яғни, 
кәсіпкерлік кең өріс алу үшін үкіметтік 

және өңірлік бағдарламаларды тиімді пайдалануға 
тиіспіз. Аймақ басшысы бұл орайда ауылдық округ 
әкімдеріне көп нәрсе байланысты екендігіне баса 
назар аударды.

– Барлық деңгейдегі әкімдерге белгілі, 2012 
жылдың 28 қарашасында Қазақстан Республикасы 
президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқаруды 
дамыту Тұжырымдамасына» сәйкес жергілікті өзін-
өзі басқару екі кезеңде жүзеге асырылуда. Бірінші 
кезеңде – қолданыстағы жүйенің әлеуетін кеңейту 
бойынша жұмыстар атқарылып, ауыл әкімдеріне 
салықтың 6 түрі берілген болатын. Қазіргі таңда, 
Тұжырымдаманың жергілікті өзін-өзі басқаруды әрі 
қарай дамытуға бағытталған екінші кезеңі жүзеге 
асырылуда. Дайындық жұмыстары басталып кетті, 
2018 жылдан бастап 2000-нан астам халқы бар елді 
мекендерде өз бюджеті болады, – деген аймақ бас-
шысы ауылдық округ әкімдерінің жұмысында 
кемшілік көптігін ашып айтты.

Мәселен, Қуаңдария ауылдық округінде әлі 
күнге монша, наубайхана жоқ. Сондай-ақ, Иіркөл ау-
ылында тұратын 900 адамның 40-ы ғана жұмыспен 
қамтылған. 

– Елбасы «Қазақстанның әрбір өңірі 
кәсіпкерлікті, оның ішінде отбасылық кәсіпкерлікті 
жаппай дамыту бойынша кешенді шаралар ұсыну 
қажет» екендігін атап өтті. Осы орайда, барлық 
деңгейдегі әкімдерге азаматтардың бағдарламаға 
белсенді қатысуына қолайлы жағдай жасауды тап-
сырамын. Атқарылған жұмыстар нәтижесімен 
ситуациялық орталық арқылы ай сайын әрбір 
әкімнің жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша 
қандай жұмыстар атқарып жатқанын көріп отыра-
мыз. Рейтинг нәтижесімен ауыл әкімдеріне тиісті 
шаралар қабылданатын болады, – деді аймақ бас-
шысы.

Жиында Қармақшы ауданының әкімі Сұлтан 
Мақашев баяндама жасап, кәсіпкерліктің жай-
күйін баяндады. Ол өз сөзінде Қармақшы ауданын-
да кәсіпкерлік саласының даму барысы бәсеңдеу 
екенін, олқылықтың орнын толтыруға күш салы-
нып жатқанын жеткізді. Мәселен, «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жалпы құны 
159 млн теңге болатын 7 жоба несиелендірілген. 

Аймақ басшысы кәсіп бастаушыларға берілетін 
4 млн теңге несиені «Ақтөбе и К» ЖШС секілді 

шаруашылықтар арқылы жүзеге асыруды тапсыр-
ды. Бұл тұрғындардың бизнес жобаларының сәтті 
жүзеге асуына жол салады.

ҚАРЖы БАР, ЖАғДАЙ БАР,
ТЕК ЕңБЕКТЕНУ КЕРЕК

Облыс әкімінің аудандарға жұмыс сапарының 
екінші күні Жалағаш ауданында жалғасты. Ау-
дан активінің мәжілісінде аймақ басшысы алдымен 
кәсіпкерлікті дамытудың өзектілігін арқау етті.

– Өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылдың 31 
қаңтарында Елбасы өзінің Қазақстан халқына Жол-
дауында бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және 
кеңейту бойынша біршама міндет қойды. Оның бірі 
– шағын және орта бизнестің ішкі жалпы өнімдегі 
үлесін 2050 жылға дейін кем дегенде 50 пайыз бо-
луын қамтамасыз ету. Осы міндеттерді іске асыру 
мақсатында облысымызда жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту үшін бірыңғай өңірлік Жол картасын әзірледік. 
Жол картаның басты мақсаты – барлық кәсіпкерлікті 
қолдауға бағытталған үкіметтік және өңірлік 
бағдарламаларды біріктіріп, оларды тиімді пайда-
лану болып табылады. Яғни, Жол картаға сәйкес 
ауылдық елді-мекендердегі жұмыссыз және өзін-
өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды кәсіпкерлік 
негіздеріне оқытып, оларды тиімді шарттармен 
қаржыландырып, кәсіпкерлік субъектілерінде 
жұмыс орындарының санын ұлғайту және әрбір ау-
данда жаппай кәсіпкерлік пен ауылшаруашылық 
кооперациясын дамыту көзделген, – деді аймақ бас-
шысы.

Жалағаш ауданы – облыстағы кәсіпкерлік 
көрсеткіші ең төмен өңір. Сондықтан да, аймақ бас-
шысы қатаң сын-ескертпелер айтып, алдағы уақытта 
кемшіліктерді жоюды талап етті. Индустриалдық 
алаң толыққанды жұмысын бастамаған, инвестиция 
көлемі азайған. Аудан әкімі Талғат Дүйсебаевтың 
айтуынша, аудандағы тіркелген кәсіпкерлік 
нысандарының 76 пайызы нақты кезеңде жұмыс 
істеп тұр. 36 мың ғана халық тұратын шағын 
ауданның шатқаяқтануына негіз жоқтығын айтты 
аймақ басшысы. 

– Мемлекет қаражаты тиімді жұмсалса, мұндай 
келеңсіздік болмас еді. Мүмкіндік бар, қаржы бар, 
жағдай бар, оны үйлестіру – әкімдердің жұмысы. 
Жыл аяғына дейін көрсеткішті бірнеше есеге өсіруге 

тиіссіңдер, - деді аймақ басшысы.

СыРДАРИЯДА СЕРпіЛіС БАР
Сырдария ауданындағы актив жиынында 

аймақ басшысы өңірдегі кәсіпкерліктің дамуы-
на оң баға берді. Халыққа жағдай жасап отырған 
кәсіпкерлерге ризашылығын білдірді. Десе де, 

алдағы міндеттердің ауқымдылығын, тоқмейілсуге 
болмайтынын жеткізді.

– Тәуелсіздіктің ширек ғасырында жеткен 
жетістіктерді одан әрі жетілдіру үшін жұмыла 
тер төгуге тиіспіз. «Бизнестің жол картасы» 
бағдарламасы арқылы ғана облысқа 20 млрд теңге 
бөлініп отыр. Кәсіпкерлік көкжиегінің кеңеюі эко-
номиканы әртараптандырып, дамуға серпін береді, 
– деді аймақ басшысы.

Сырдария ауданында өткен жылы 1927 шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркеліп, 5734 адам 
жұмыспен қамтылған. Бөлшек сауда айналымының 
нақты көлемі 704,5 млн теңгені құрап, 2015 жылдың 
тиісті кезеңімен салыстырғанда 6,3 пайызға өскен. 
Аудан әкімі ғанибек Қазантаев өткен жылы инве-
сторлар, кәсіпкерлермен еркін форматта іскерлік 
басқосу, бизнес-форум ұйымдастырылғанын 
жеткізді. Нәтижесінде, ауданда  2016-2020 жылдарға 
арналған «Даму» бағдарламасы аясында кент және 
ауылдық округтер бойынша жалпы құны 3,6  млрд 

теңгені құрайтын 83 жоба бекітіліп, 646 жұмыс ор-
нын ашу жоспарланған. 

– 2015-2016 жылдары «Өңірлік  инвестициялық  
орталығы»  микроқаржы  ұйымы  арқылы  26 
кәсіпкер  құны 167,5 млн теңгенің  несиесіне  ие 
болды. Нәтижесінде, ауданда монша, наубайха-
на, бильярд, омарта, құмблоктар шығару, жиһаз, 
темір бұйымдарын жасайтын, түрік  тәсілімен ай-
ран  өндіру  цехтары  ашылды. Ашылған кәсіпкерлік  
нысандар аудандық  эксперттік  кеңесте қаралып, 
халық сұранысына  сәйкес  жасақталды. Ашылған 
жұмыс орындары иелеріне кәсіпкерлер тарапы-
нан зейнетақы жарналары уақытылы аударылу-
да. 2017 жылы  орталықтың  айналым қаражаты 
есебінен 10 млн теңгені құрайтын 1 жеке 
кәсіпкердің  «Құс шаруашылығын дамыту» жобасы 

қаржыландырылып, 3 жұмыс орны ашылды, – деді 
аудан әкімі.

Жиында аудан кәсіпкерлері сөз сөйлеп, өз 
пікірлерін ортаға салды. Сондай-ақ, атқарылып 
жатқан жұмыстарға қатысты ұсыныстарын жеткізді. 
Аймақ басшысы өз кезегінде жауапты басшыларға 
тиісті тапсырмалар жүктеді.

Түйін. Бес ауданның болмысына қарап, 
кәсіпкерлікті дамыту бойынша жағдай 
әркелкі екенін аңғардық. Мемлекеттік қолдау 
жеткілікті, ал оның жергілікті жерде бизнес жо-
баны жүзеге асыру бағытында кемшін тұстар 
айқын сезіледі. Аймақ басшысының айтар ойы 
– ұтымды ұйымдастыру мен дұрыс бағыт-бағдар 
берудің жолы жүйесін таппағаны еді. Осы негізде 
аудан, ауыл әкімдеріне нақты тапсырма берді. 
Ендігі нәтижені уақыт көрсетеді.

Нағымжан САУЯЕВ.

КӘСІПКЕРЛІКтІ 
КЕҢЕЙтУДІҢ КЕЗЕҢІ КЕЛДІ

аймақ
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Шикізат дәуірінің
дәурені шектеулі

Қазақстан үшін соңғы жылдары 
экономикалық дамудың жаңа форму-
ласын іздеу қажеттілігі туындай баста-
ды. Мәселе мұнай-газ саласынан түскен 
табысты ішкі сұранысқа айналдыруға 
негізделген бұрынғы даму үлгісі өзінің 
маңыздылығын біртіндеп төмендетіп 
келе жатқандығымен байланысты еді. 
Әлемдiк энергетика нарығындағы соңғы 
жаңалықтар мұнай дәуiрінiң аяқтала 
бастағанынан хабар беретіндей. Одан басқа, 
Қытай экономикасының бәсеңдеуi және Ре-
сей экономикасындағы дағдарыс жағдайы 
қазақстандық экспортқа деген сұраныстың 
төмендеуіне әкеліп соқтыруда.

Сыртқы факторлардың жағымсыз 
әсеріне қарамастан, Қазақстан Үкіметі 
рецессияға жол бермей, экономикалық 
өсiмнің оң көрсеткіштерін қамтамасыз ете 
алды. Қазақстанға жай ғана экономикалық 
өсу емес, сапалы экономикалық даму қажет.

Өнеркәсіпке кең ауқымда ақпараттық 
технологияларды енгізу және қуат 
үнемдейтін өндiрiстерге көшу нәтижесінде 
Төртiншi өнеркәсiптiк революция басталу-
да. Мұның бәрi Қазақстан үшiн дамудың 
жаңа моделіне көшу маңыздылығын артты-
рып отыр.

Өнеркәсіпке кең ауқымда ақпараттық 
технологияларды енгізу және қуат 
үнемдейтін өндiрiстерге көшу нәтижесінде 
Төртiншi өнеркәсiптiк революция басталу-
да. Мұның бәрi Қазақстан үшiн дамудың 
жаңа моделіне көшу маңыздылығын артты-
рып отыр.

Еңбек тиімділігін арттыру 
ұтымдылыққа апарады
Көптеген дамыған елдердің тәжірибесі 

көрсеткендей, еңбек өнімділігін артты-
ру тұрақты және қарқынды экономикалық 
өсудің кепілі болып табылады. Өнімділік 
көрсеткішін арттырмай, экономиканың са-
палы жаңа даму деңгейіне шығу мүмкін 
емес. Еңбек өнімділігін арттыру үшін 
өндірістік үдерістерді автоматтандыру 
және роботтандыру жоспарлануда. Соны-
мен бірге, мемлекет негізгі капиталға ин-
вестициялар тартуды көздеп отыр. Осыған 
байланысты Елбасы Үкіметке негізгі са-
лаларды техникалық қайта жарақтандыру 
бағдарламасын әзірлеуді тапсырды.

Біздің ойымызша, негізгі капитал-
ды арттыру орта мерзімді болашақта 
экономиканың жоғары қарқынмен дамуына 
зор мүмкіндік береді. Сонымен бірге, үлкен 
инвестициялар өздігінен нәтиже әкеле ал-
майтыны түсінікті. Мұндағы негізгі мәселе 
инвестициялардың сапасына және олардың 
өндірістік қуаттылығының тиімділігін 
арттыруға бағытталғандығымен байланы-
сты.

Дәстүрлі салалар-
ды дамытудың 

артықшылықтары көп
Елбасы атап көрсеткендей, 

экономикалық өсудің жаңа моделінің басты 
мақсаты – еліміздің шикізат емес экспор-
тын дамыту. Бұл ретте, Президент басым 
салалардағы экспортты дамыту мақсатында 
экономиканы одан әрі индустрияландыруға 
ерекше көңіл бөлді. Экспорттаушыларға 
көмек көрсету мәселесінде де шикізат 
емес өнімдерді сыртқа жөнелтетіндерге 
басымдық беріледі. 

Экспорттаушыларды, соның ішінде 
өңірлердегі кәсіпкерлерді қолдауды «бір те-
резе» қағидаты бойынша жүзеге асыру жо-
спарланып отыр. Сонымен қатар, Үкімет 
жанында бизнес өкілдерінің қатысуымен 
экспорттық саясат жөніндегі кеңес 
құрылады.

Дамудың жаңа үлгісіне көшу Қазақстан 
экономикасының тұрақтылығын және 
өркендеуін қамтамасыз етіп отырған кен-
металлургия және мұнай-газ кешендерін 
дамытуға тікелей байланысты екендігін 
ескерген жөн. Жалпы, еліміздің эко-
номика және әлеуметтік салалардағы 
бүгінгі жетістіктеріне мұнай-газ секто-
ры және тау-кен өнекәсібінің арқасында 
жетіп отырғанын мойындау ымыз қажет. 

Сондықтан, аталған салалар 
өздерінің стратегиялық маңызын 
сақтап қалады. 

Мұнай өнеркәсібі бүгінде 

күрделі кезеңді басынан кешуде. 
Көмірсутегі өнімдеріне деген әлемдік 
сұраныс төмендеуде. Инвесторлардың на-
зары жаңғыртылатын энергия көздеріне ау-
ысуда. Болжам бойынша, таяу арадағы 10 
жылда мұнай бағасы 60 доллардан аспайды 
деген пікірлер де бар.

Төмен баға жағдайында мұнайдың жаңа 
нарықтарға шығуы ең оңтайлы стратегия 
екендігі белгілі. Осы ретте, Президент кен 
орындарының материалдық-шикізаттық ба-
засын кеңейтудің маңыздылығына ерекше 
назар аударды. Сонымен қатар, Қазақстан 
мұнайшыларына шикізатты кешенді қайта 
өңдеуді тереңдету тапсырмасы берілді. Бұл 
жердегі басты мақсат – елімізде өндірілетін 
ресурстардың жоғары қосымша құнға ие 
болуы және олардың сыртқы нарыққа терең 
өңделген өнім ретінде экспортталуы.

Ауыл шаруашылығы –
жаңа драйвер

Жолдаудағы экономикалық дамудың 
жаңа драйвері ретінде аграрлық сек-
тор көрсетілген. Шын мәнінде, ауыл 
шаруашылығы Қазақстанның дәстүрлі 
бәсекелік артықшылықтарының бірі ретінде 
қарастырылатыны белгілі. Сондықтан, 
бұл жерде әңгіме мемлекет тарапынан 
агроөнеркәсіп кешенін реттеуге деген 
қандай жаңа құралдарды қолданатыны ту-
ралы болып отыр.

Осы ретте, Үкіметтің жеке 
шаруашылықтарды ірілендіру бойын-
ша жоспары назар аудартады. Ауылдағы 
үй шаруашылықтарын ірілендірудің 
маңыздылығы туралы пікірлер бірнеше 
жылдан бері айтылып келеді. Қазіргі кезде 
кең тараған ұсақ тауар өндірісі жағдайында 
сапалы түпкілікті өнім шығару қиындық 
туғызуда. Сондықтан, ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің өңделу деңгейін арттыру 
мақсатында Үкіметке 500 мыңнан астам үй 
шаруашылығын және кіші фермерліктерді 
кооперативтерге біріктіру үшін жағдай жа-
сау тапсырылып отыр. Оны таяу арадағы 
бес жылдың ішінде жүзеге асыру жоспар-
лануда.

Жалпы алғанда, шаруашылықты 
ірілендіру кәсіпкерлер үшін өндірілетін 
өнімнің өзіндік құнын төмендетуге 
мүмкіндік береді. Сонымен бірге, әрбір 
шаруашылықтың оңтайлы көлемі бар екенін 
ескеру қажет. Мысалы, егер құс өсіруде ірі 
шаруашылықтар құру тиімділік үшін ба-
сты шарт болса, мал шаруашылығында 
шағын, отбасылық үлгідегі фермалар да та-
бысты жұмыс атқара алады. Сайып келген-
де, агроөнеркәсіп кешеніне жаңа қарқын 
беру Қазақстанның әлемдік нарыққа 
ауылшаруашылық өнімдерін экспорттау 
бойынша әлеуетін ашуы тиіс. 

Инфрақұрылымдық даму 
өсіп-өркендеуге төте жол

Қазіргі таңда Қазақстанның көлік 
саласындағы әлеуеті біртіндеп артып 
келеді. «Нұрлы жол» бағдарламасы ая-
сында логистикалық инфра құрылымды 
дамытуға салынған инвестиция  лар бүгінде 
Қазақстанда шоғырлана орналасқан темір 
жол және автокөлік жолдарының пайда 
болуы на әкелуде.

Өз кезегінде, түрлі бағыттағы жаңа жол-
дар сауда және тауар транзиті үшін жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашуда. Осы орайда, 
2016 жылы Қазақстан аумағы арқылы Еу-
ропа – Қытай бағытындағы транзиттік 
контейнерлік тасымалдар екі есеге артып, 
104,5 мың контейнерді құрағанын айтсақ 
болады. Осыны ескере отырып, Жолдау-

да транзиттік тасымалдар экономикалық 
дамудың жаңа драйвері ретінде көрсетілген.

Қазақстан жолдары арқылы транзиттік 
тасымалдар көлемін ұлғайту үшін көлік 
саласын дамытудың жоғары қарқынын 
қамтамасыз ету аса маңызды. Осы мақсатта 
Мемлекет басшысы Каспий теңізіндегі 
Құрық порты құрылысының екінші кезеңін 
жүзеге асыру, сондай-ақ қолданыстағы 
көлік дәліздерін жаңғырту бойынша 
Үкіметке тапсырма берді. Одан басқа, Ел-
басы жолаушылар тасымалының сервистік 
деңгейін арттыруға және жүктердің 
жолындағы әкімшілік тосқауылдарды 
жоюдың маңыздылығына назар аудар-
ды. Алға қойылған міндеттер орындалған 
жағдайда, Қазақстан көлікшілерінің жы-
лына 2 млн контейнерлік тасымалдау 
көрсеткішіне қол жеткізулеріне толық 
мүмкіндігі бар деп ойлаймыз.

Құрылыс – аса маңызды 
салалардың бірі

Жолдауда көрсетілгендей, жаңа модель 
аясында экономикалық өсудің толыққанды 
драйвері құрылыс саласы болуы тиіс. 
Құрылысты дамытудың маңыздылығы 
бүгінгі Қазақстан қоғамындағы 
қарқынды урбанизациямен байланы-
сты екендігін айтқан жөн. Сонымен бірге, 
ауқымдылығына байланысты құрылыс сек-
торы экономиканың басқа салаларында 
қосымша сұранысты туғызатынын да еске-
ру қажет. Мұның барлығы құрылыс секто-
рын дамытудың әлеуметтік-экономикалық 
маңыздылығын көрсетеді. Бұл мақсатта 
мемлекеттік қолдау ресурстарын тұрғын үй 
құрылысына шоғырландыру жоспарлануда. 
Үстіміздегі жылы Ұлттық қордан бөлінетін 
трансферттер ішінде трансферт көлемі бой-
ынша тұрғын үй секторы бірінші орынға ие 
болды. Саланы дамытуға 166,4 млрд теңге 
бөліну жоспарланып отыр.

Үстіміздегі жылы «Нұрлы жер» 
тұрғын үй бағдарламасы іске асырыла ба-
стайды. Бағдарлама аясында алдағы 15 
жыл ішінде 1,5 миллион отбасын тұрғын 
үймен қамтамасыз ету көзделуде. Осы 
мақсатта тұрғын үй салушылар үшін 
банк несиелерін арзандату және азамат-
тар үшін ипотекалық несиелерді субсидия-
лау жоспарлануда. Тәжірибе көрсеткендей, 
мемлекеттік трансферттер құрылыс секто-
рына тек оң ықпалын тигізуде. Оған дәлел, 
соңғы жылдардағы күрделі экономикалық 
жағдайға қарамастан, құрылыстың тұрақты 
өсу қарқынын жоғалтпай отырғаны.

Қорыта айтқанда, Мемлекет бас-
шысы ұсынған дамудың жаңа моделі 
экономикамыздың ұзақ мерзімді өсу 
драйверлерін қайта айқындайды. Жаңа 
модель аясында дамудың ішкі фактор-
ларына басымдық беріліп отырғанын 
байқауымызға болады. Сонымен бірге, 
даму үлгісіне деген жаңа көзқарас осыған 
дейін жеткен жетістіктерімізден бас тартуға 
мәжбүрлемейді, яғни еліміздің әрі қарай 
тұрақты дамуына негіз қалайды.

Жалпы, Елбасының биылғы Жол-
дауы мемлекетіміздің экономиканы әр-
тараптандыру жолындағы құрылымдық 
және институттық реформаларды жал-
ғастыруға деген ұмтылысынан хабар береді.

Жұмабек САРАБЕКОВ,
Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Қорының 
жанындағы Әлемдік экономика

және саясат
институтының сарапшысы.

«Егемен Қазақстан» газеті.
14 наурыз 2017 жыл.

Экономикалық
дамудың жаңа моделі

Елбасының «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына 
Жолдауы жаңа Қазақстан құру идеясын қалыптастырған 
елеулі құжат. Жолдауда біз мемлекет дамуындағы 
маңызды қимылдар жоспарын көреміз. Мемлекет бас-
шысы Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» базасында 
өткізілетін үшінші жаңғыру бір-бірімен тығыз байланыс-
ты бес басымдығын атап көрсетті.

Бірінші басымдық экономиканың жеделдетілген 
жаңғыртылуын көздейді. Кешенді міндеттер жаңа ин-
дустрияларды санды технологияны қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Бұл IT саласын дамыту мәселесін 

басты назарда ұстауды қажет етеді. Бұл тұста Төртінші 
өнеркәсіптік элементтерін жаппай енгізу маңыздылығы 
баяндалды.

Баршамызға белгілі, Бірінші өнеркәсіптік революция 
өндірісті іске қосу үшін су мен буды пайдаланды. Екінші 
революция өндіріс барысында электр қуатын қолданды. 
Үшіншісі, өндірісті электроника мен ақпараттық техно-
логиялар көмегімен автоматтандырды. Кезекті Төртінші 
өнеркәсіптік революция Үшіншісіне сүйеніп, өткен 
ғасырдың ортасынан бастап өмірдің барлық салаларына 
сандық революцияны ендірді. Технологиялар бірлесіп, 
материалды, сандық және биологиялық әлем шекарала-
рын жойды. 

Бүгінгі өзгерістер Үшінші революцияның жалғасы 
екенін мынадай нышандардан білуімізге болады: ақпарат 
жылдамдығы, ақпарат қарқындылығы және жүйелік 
нәтижелер. Адамзат осы уақытқа дейін жүйрік техникалық 
өрлеуді көрмеді. Төртінші революция әлемдегі әрбір 
мемлекеттің индустриясына ықпал етеді. Ол туғызған 
өзгерістердің ауқымдылығына сәйкес, тұтас өндіріс 
жүйелерін, менеджмент пен басқаруды түрлендіруді 
қажет етіп отыр.

Қазіргі таңда біз мынадай зияткерліктің жасанды 
түрлерімен ұшырасудамыз: дербес машиналар, дрон-
дар, виртуалдық көмекшілер, аудармашы бағдарламалар, 
кеңес беруші бағдарламалар. Соңғы жылдары әлемдегі 
есептеу қуатының тұрақты өсімі мен көлемінің ұлғаюына 
байланысты жасанды зерденің қалыптасуындағы жаңа 
ілгірілеу жүріп жатыр. Бүгінде жаңа дәрі-дәрмектер 
әзірлейтін және мәдениеттің жаңарған бағыттарын бол-
жайтын арнайы сандық бағдарламалар бар. Күн сай-
ын сандық технологиялардың материалдық дүниемен 
ұштасып отыруы жаңа құндылықтарды қабылдаумызды 
талап етіп отыр.

Екінші басымдық бизнес-ортаны түбегейлі жақсарту 
және кеңейтуді міндеттейді. Жаппай кәсіпкерлікті 
қолдау тетіктерін одан әрі жетілдіру ел азаматтарының 
өз бизнесін қалыптастыруға үлкен көмек екені анық. 
Мемлекет-жекеменшік серіктестігі аясында кәсіпкерлікті 
дамыту жақсы нәтижелер беретіні белгілі.

Әріптестіктің жемісті болуы қатысушылардың 
қызуғушылығымен қатар, олардың нәтижелі пайда та-
буымен байланысты деп ойлаймыз. Мәселен, мемлекет 
өнімді өнеркәсіптік көлемде тарату, бюджетті толықтыру, 
әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешу, сыртқы 
нарықтағы ғылыми мәртебелілігін көздейді. Ғылым са-
ласы жабдықтардың жаңғыртылу мүмкіндігін, ғылыми 
базаның жаңаруын, келесі зерттеу жұмыстарының 
қаржыландыруын ойлайды. Ал кәсіпкерлік құрылымдар 
болса, мемлекеттік субсидиялар молдығын, салықтық 
жеңілдіктер мен кепілдердің барлығын, табыстар 
өсімі мен өндірістің кеңеюін қалайды. Мұндай өзара 
байланыстардың келешегі тұрғындар өмірі сапасының 
артуына және экономика бәсекелестігінің нығаюына 
әкеледі. 

Үшінші басымдық макроэкономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз етуді басты мұрат етіп қойып отыр. Әлемдік 
экономика дамуының заманауи кезеңінде мемлекеттің 

макроэкономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету 
тетіктерін жетілдіру мәселелері ерекше мәнге ие. Мем-
лекет өз халқының қауіпсіздігін қамсыздандыруда және 
өзін-өзі сақтауда аталған тұрақтылық тетіктеріне аса на-
зар аударуы қажет.

Жалпы экономикалық ғылымдарда «макро-
экономикалық тұрақтылық» түсінігіне байланыс-
ты бірнеше тәсілдегі анықтамалар береді: ішкі және 
сыртқы ықпалдар әсерінен қалыптасқан экономиканың 
жағдайы; ұдайы өндірістің қалыпты шарттарын 
қамтамасыз ететін үрдіс; ұлттық экономиканың қаржы-
ақша жүйесінің тұрақтылығы; макроэкономикалық тепе-

теңдік. Сәйкесінше макроэкономикалық тұрақтылық 
экономикалық дамудың барлық факторларының, 
экономикалық саясат пен мемлекеттің экономикалық 
қауіпсіздік жүйесінің тиімділігімен сипатталады.  

Төртінші басымдық адами капитал сапасын 
жақсартуды басшылыққа алады. Білім беру жүйесінің 
рөлін өзгерту, оқыту бағдарламаларын сыни ойлау 
қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға 
бағыттау қажеттілігі айқындалды. Қазақ тілінің 
басымдығын сақтай отырып, үш тілді оқуға кезең-
кезеңімен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірлеу 
тапсырылды.

Білім беру жүйесімен бірге денсаулық сақтау жүйесін 
өзгерту қажеттілігі дәйектелді. Әлемдік тәжірибеде 
тиімділігін көрсеткен міндетті медициналық сақтандыру 
жүйесін енгізу арқылы қатысушыларға кең ауқымдағы 
медициналық қызметтер ұсынылатындығы белгілі бол-
ды. Бұл басымдықта әлеуметтік қамтамасыз ету сала-
сы да сырт қалған жоқ. Зейнетақы, жәрдемақы, атау-
лы әлеуметтік көмек көрсету мәселелеріне байланысты 
Үкіметке берілген тапсырмалар анықталды.

Бесінші басымдық институционалдық өзгерістерге, 
қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен күреске 
қатысты жаңа міндеттерді көрсетеді. Елбасы қауіпсіздік 
мәселесі турасында қазіргі заманда белең алған терроризм 
және діни экстремизмді насихаттауды алдын алуды атап 
көрсетті. Әсіресе, интернет пен әлеуметтік желілердегі 
діни экстремизмді насихаттаудың жолын кесу жұмысын 
жүргізуді тапсырды.

Заманауи ақпарат технологияларының күнделікті 
бір қалыпта тұрмай өзгеруі адамзат санасына ықпал 
жасауда. Сондықтан адамзаттың эволюциялық даму-
ын жаңа технологияларды қоғам мүшелерінің игеруі 
тұрғысынан қарастыруға болады. Адамзат қарым-

қатынас мәдениетінің өкілі 
болғандықтан кез кел-
ген ақпараттық құрылғыға 
тәуелділігінен арыла алмай-
ды. Бүгінгі таң дағы Интер-
нет және оны пайдаланудың 
түрлі мүм кіндіктері толықтай 
электронды бағы ныштылыққа 
әкелді.

Қоғам мүшелерінің көпші-
лігі өз өмірлерін әлеу меттік 
желілерсіз елестете алмайтын 
жағдайға жетті. Әлеуметтік 
желілер толықтай бүкіл әлемді 
қамтып, таны малдылығы 
жоғарылап жатыр және оның 
нақты жас ерек  шелік немесе 
кәсіби шектеулері жоқ. Соны-
мен бірге, әлеуметтік желілер 
қазіргі заман азаматтарының 
тұл ғалық әлеуметтенуіне 
ерекше ықпал жасайды. 
Әлеу меттену үдерісі бары-
сында білім берудің техно-
логиялары, әдіс-тәсілдері 
қолданы латындығын ескерсек, 

өзекті мәселелер берілген тақырыппен ұштасады.
Жалпы әлеуметтік желілерде жазылған заңдылықтар 

жоқ. Десек те, әлеуметтік желілер отбасы, мектеп, дос-
жарандар секілді әлеуметтенудің классикалық инсти-
туттарын қарқынды түрде ығыстыру қаупін туындатып 
отыр. Виртуалды қауым қалыптастыру шын мәнісінде 
әлеуметтенудің дәстүрлі уәкілдерін ауыстыруға ықпалы 
мол. Бірақ, пайдаланушылардың виртуалды әлемде 
игеретін жағымсыз қасиеттері шын өмірге келген-
де әлеуметтенудің нақты процесін күрделендіріп, 
қалыптасқан қоғамдық ережелерді күйретуі мүмкіндігін 
ұмытпауымыз қажет. Өйткені, әлеуметтік желілерде ішкі 
тәртіптерге негізделген нормалар мен ережелер қоғамдық 
стандарттармен сәйкес келе бермейді және оны бұзғаны 
үшін шын жауапкершілікке тартылатындығын кеш 
түсініп жатамыз.

Қорыта айтқанда, Мемлекет басшысының Жолда-
уы озық сипаттағы ілгері қимылдарға бағыттайтын және 
жаңа кезеңнің сын-тегеуріндеріне жауап беретін маңызды 
құжат болып табылады.

Ботагөз ПАРИДИНОВА, 
философия магистрі,

«Болашақ» университеті колледжі
директорының орынбасары.

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ 
БАСЫМДЫҚТАРЫ

Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарламалар шарапатымен кәсіп 
ашып, жұмысын жандандырған азаматтар қатары көбейіп келеді. 
Солардың бірі –жас кәсіпкер Айдәулет Бекшебаев. Ол  «Бизнестің 
жол картасы – 2020» бағдарламасының қатысушысы атанып, осыдан 
бір ай бұрын Шиелі кентінде спорттық жаттығу залын ашты. Кәсіпкер 
70 пайыз көлеміндегі «Даму» қорының кепілдендіруімен «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ филиалы арқылы 2 млн 100 мың теңге несиеге қол 
жеткізді. 2,5 жылға алынған қаражатты кәсіпкер мемлекеттің 10 пай-
ыз субсидиялауы арқасында тек 9 пайыз үстемемен төлеуге мүмкіндік 
алды. 

– Мен ұзақ уақыт бойы бокспен айнылысып келемін. Бірқатар 
спорттық жетістіктерім де бар. Өзім республикалық деңгейдегі 
жүлдегермін. Арнайы орта білім де алдым. Спортсыз өмірімді елесте-
те алмаймын. Сондықтан, болашағымды осы салаға арнағым келді. 
Студент кезімде сүйікті ісімді табысты бизнеске айналдыру туралы 
көп ойладым және кәсіп ретінде жаттығу залын ауылда ашуды жос-
парладым. Ауданымыз қарқынды дамуда және халық саны да артып 

келеді. Ал спортқа бет бұратын жастардың жаттығатын алаңы жоқ. 
Сондықтан, бәсекелес туындамас бұрын өз идеямды жүзеге асыруға 
кірістім, – дейді Айдәулет Бекшебаев. 

Ол кәсібін бастамас бұрын «Даму» қорының бизнес-тренингінде 
оқудан өтті. Кейіннен ыңғайлы бағаға құрал-жабдықтар сатып алатын 
компания іздестіріп, қажетті қаражатты аталған қордың көмегімен 
алуға ұмтылды. Нәтижесінде, банк жас кәсіпкердің жобасын мақұлдап, 
несие бөлді. 

– Қазір ай сайын 60 мың теңге төлем жасап отырмын. Өзіме ұнамды 
ісімді қолға алған соң, керек ғимаратты тауып, жинақтаған қаражатыма 
оны жөндеуден өткіздім. Қорыта айтқанда, жобаға бар жан-тәніммен 
кірісіп, тер төктім. Міне, мен армандаған орталықтың есігін ашқанына 
біршама уақыт болды. Ғимаратым аса үлкен болмағанымен, жаттығу 
құрылғыларының барлығы қамтылған, жүгіру жолағы және күрес пен 
аралас жекпе-жек түрлерімен айналысуға жағдай жасалған. Қазірдің 
өзінде тұрақты клиенттерім пайда болып, келуші қатары артуда. 
Жақсы жарнама жұмысымды алға бастырды және бұған мен әрине 

қуаныштымын, – дейді іскер жігіт.
Бүгінде біздің спорт ордасына келушілерге қолжетімді баға 

ұсынылған. Ересектерге арналған абонемент 5 мың теңгені құраса (15 
жаттығу кезегі үшін), студенттерге 4 мың және мектеп оқушылары  
2 500 теңгеге дайындықтан өте алады. Қазіргі таңда салауатты өмір 
салтын ұстануда тұрғындардың қызығушылығын ескерсек, аудан жа-
стары спортпен айналысу арқылы уақыттарын бос өткізуден арылды 
деу ге болады. 

А.Бекшебаев «Даму» қорының қолдауымен және ондағы 
мамандардың идеямды бизнес-жоспарға салып, жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелу мен құжаттар пакетін жинауға берген көмегі мен кеңесі 
арқасында өз ісін бастағанын алғыс сезіммен айтады. Алдағы уақытта 
ол кәсібін кеңейтуге ниеттеніп отыр. Қосымша спорттық жабдықтар 
мен бокс рингіне қол жеткізіп, залда шағын турнирлер ұйымдастыруды 
жоспарлап отыр.
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ВЕНЕЦИЯДА ЭКСПО 
КӨРМЕСІ КӨПШІЛІККЕ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

ЭКСПО-2017 ұйымдастырушысы 
кеңсесінде «Астана ЭКСПО-2017»  ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Ах-
метжан Есімов пен Венецияның Қазақстандағы  Құрметті консу-
лы және «Venicecom Group» бірлестігінің Президенті Пьерлуиджи 
Алуизио кездесті.
Кездесу барысында Құрметті консул осы жылдың 25 ақпан күні  Ве-

нецияда «ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көрмесіне 
арналған карнавалы ұйымдастырылды, – деп хабарлады. Шара барысында 
италиялықтар мен халықаралық делегаттар өкіліне қазақтың салт-дәстүрі 
мен мәдениеті таныстырылды. 

«Венеция қонақтары мен италиялықтар алдағы уақытта Астана 
қаласында өтетін ЭКСПО-2017 көрмесінің материалдарын үлкен экраннан 
тамашалады. Венециялықтар қазақ халқының тұрмысына қызығушылық 
танытты. Шара соңында Венецияға Қазақстанның жалауы сыйға тартыл-
ды және барлық қатысушылар Астанада өтетін ірі халықаралық іс-шараға 
шақырту алды», – деді П.Алуизио.

Өз кезегінде А.Есімов бүгінгі күнге 115 ел мен 20 халықаралық ұйым 
көрмеге қатысуға келісім бергенін атап өтті. Ал 41 ел өз павильондарын 
қабылдап, экспозицияларды тематикалық рәсімдеуге кірісті деп мәлімдеді. 
Басқарма басшысы Италияның экспозициясы жаңғыртылған  энергия 
көздері саласын ұйымдастыруда өзінің үздік жобалары мен жетістіктерін 
көрсететіне нық сенімін білдірді. 

Еске сала кетелік, Астана қаласында өтетін ЭКСПО-2017 халықаралық 
мамандандырылған көрмесі 2017 жылы маусымның 10-нан қыркүйектің 
10-на дейін жалғасады, көрмеге келушілер саны 5 миллиондай болады деп 
күтілуде.

ЭКСКЛЮЗИВТІ КОНЦЕРТТІК
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҰСЫНАДЫ

Халық әртісі Гаухар Мұрзабекованың әлемге әйгілі 
классикалық музыка ансамблі қойылымдары 21-23 маусымда 
ЭКСПО-2017 көрмесінің алаңында өтеді. 
 «Қазақстан камератасы» әнқұмарларды «The Beatles go Baroque» и 

«Көшпенділер әуені» атты екі өзіндік бағдарламамен таныстырады. 
«The Beatles go Baroque» бағдарламасы – бұл барокко композиторла-

ры стилінде көркемделген әйгілі Beatles әндері. «Көшпенділер әуені» ре-
пертуарына түркітілдес композиторлардың ең үздік шығармалары кірді. 

Айта кетейік, 2017 жылы «Қазақстан камератасы» өзінің 20 жылдығын 
атап өтеді.

***

Немістің белгілі ішекті квартеті мен танымал виоленчилисі 
Астана қаласында  2017 жылдың 25 маусымында өнер көрсетеді. 
Берлиндік «Кусс квар-

тет» өзінің бірегей класси-
ка лық туындылары мен 
және қызықты музыкалық 
бағдарламасымен ерек ше-
ленеді. Сондай-ақ, «Кусс 
Квартет» беделді концерт 
алаңдарында жиі өнер 
көрсетуде. Мысалы, Нью-
Йорктегі Карнеги-Холл, 
Амстердамдағы Кон-
сертгебоу, Лондонның 
Вигмор Холлында, Бер-
лин филармониясында 
және көптеген қалаларда 
өз шығармашылығын 
ұсынған. 

Ал, Миша Майский 
классикалық әуендерді  орындайтын даңқты тұлға ретінде танымал. Ол 
жиырмасыншы ғасырдың екі бірдей мэтрі – Мстислав Ростропович пен 
Григорий Пятигорскийден тәлім алған әлемдегі жалғыз өнер адамы.

Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы –  аса 
қауіпті, вирустық жұқпалы ауру. Ауру негізгі 
табиғаттағы көзі – КҚГҚ вирусымен зақымданған 
иксодты кенелер, уақытша таратушысы жануар-
лар (ірі қара мал, ұсақ мал, т.б жануарлар). Ауру 
кене шағу арқылы немесе кенені жалаң қолмен 
ұстау, ауру малды сойғанда, КҚГҚ-мен ауырған 
науқасқа күтім жасағанда науқастың қаны, өзге 
биологиялық сұйықтықтар арқылы жұғуы мүмкін.  
Ауру негізінен көктем жаз айларынан кенелердің 
белсенділігі артқан уақыттан бас тап тіркеле ба-
стайды. Клиникалық белгілері: ауру жедел баста-
лады, дене қызуы тез арада жоғары деңгейге 39-40 
градусқа дейін көтеріліп, қатты бас ауру, жүрек 
айну, құсу, іштің ауруы, бүйрек тұсы, бұлшық еттің 
ауырсынуы, тәбеттің төмендеуімен сипатталады. 
Науқастың беті мен мойыны қызарады. Терісіне 
бөртпелер шығып, денесінде көгерулер пайда бо-
лады. Дер кезінде емделмеген жағдайда ауру 
асқынып, адам ағзасының шырышты қабаттарынан, 
тістің қызыл иегінен, мұрыннан, жатырдан, ішкі 
органдардан қан кетеді. Сол себепті бұл ауруды  
халық арасында «көкала» деп те атайды. Ағзада 
қанның ұю қабілеті төмендеп, науқас қансырау сал-
дарынан жағдайы нашарлап, ауру басталғаннан-ақ 
медициналық мекемеге дер кезінде қаралмаса, 
өлімге әкеліп соқтыруы мүмкін. 

Кенеден сақтану жолдары: ауру табиғатқа 
шыққанда, мал бағу, сою, малды сауу, мал қырқымы, 
бақша егу, отын-шөп дайындау жағдайларында 
кене шағу, жабысу, кененің қанымен тікелей 
қатынаста болу және табиғи ошақта болу арқылы 
жұғады. Сондықтан далалық жұмыстарда неме-
се саяжайда демалғанда кенеден сақтану үшін 
жабық жеңі ұзын киім киіп,  шалбардың балағын 
шұлықтың ішіне салып, дененің ашық жерлерін 
толық жабу қажет.  Сонымен қатар, кене өткір иісті 

заттарға сезімтал болғандықтан,  үркіткіш заттар-
ды киімнің сыртынан себу арқылы кене шағудан 
сақтана аласыз. Дәріханалар мен ветеринарлық 
дәріханалардан «Лесная», «Рэйд», «Oфф» сияқты 
репелленттерді сатып алуға болады.  

Кене негізінен адамның терісі жұқа, қан тамыр-
лары жоғары орналасқан жерлерге – адамның бас 
терісі, құлақ арты, желке тұсы, шап, буындарға, 
ішке жабысуы жиі кездеседі. Әсіресе балалар ара-
сында кене шағудың 60-70 пайызында  бас терісіне 
жабысатындығы анықталған.

Сондықтан табиғатта жұмыс жасағанда  әрбір 
2 сағат сайын денеде кененің бар-жоғын мұқият 
тексеру қажет. Ол шағып алғанда жағдайда  кенені 
қысқышпен, езіп алмас үшін қатты қыспай  алып, 
кене шаққан орынға 70 пайыздық спиртпен не-
месе 5 пайыздық иодттың спирттік ерітіндісімен 
залалсыздандырыңыз. Кенеге май құюға болмай-
ды, себебі кененің тыныс алу мүшелері бітеліп, 
ағзасындағы вирусты биологиялық сұйықтықпен 
бірге көп мөлшерде қан тамырының ішіне қарай 
жібереді. Мұндай жағдайда шаққан кене КҚГҚ 
вирусымен зақымданған болса, адам 100 пайызда 
ауру жұқтырады. Кенені қорғалмаған қолмен ұстау, 
жалаң қолмен жұлуға болмайтынын ескертеміз. 
Кене шаққан бойда міндетті түрде медициналық 
мекемеге қаралып, дәрігерлік көмекке жүгіну 
қажет. Кене шаққан адам 14 күнге диспансерлік 
бақылауға алынып, дәрігердің бақылауында бо-
лады. Дене қызуы көтеріліп, аурудың алғашқы 
белгілері басталған уақыттан бастап, аурудан ерте 
жазылу, өлім-жітімінің алдын алу үшін жедел түрде  
ем стационарлық жағдайда басталуы тиіс. 

Г.БИЖАНОВА,
облыстық тұтынушылардың 

құқықтарын  қорғау департаментінің 
бас маманы.

КЕНЕДЕН ДЕ КЕсЕл Көп

Көктем айы келгеннен мектеп бітірушілер алдағы 
мемлекеттік сынақ – Ұлттық бірыңғай тестілеудің жөніне 
алаңдап, тықырши бастайды. Ертеңгі үміті сынақ алаңында 
шешілетін болған соң балаларымен бірге ата-аналарына 
да көбірек ойлануға тура келеді. Оның үстіне, жылда бір 
өзгерістің болатыны да өзіндік әсер ететін шығар. Биылғы 
жылы Шиелі ауданы бойынша 782 түлек мектеп бітіретін 
болса, соның 550-ден астамы ЖОО-ға құжат тапсыруға 
әзірден өтініш білдіріп отыр. «Ұлттық тестілеу орталығы» 

Шиелі аудандық филиалының жетекшісі 
Шерәлі Үркімбаевтың мәлімдеуінше, 
тестілеуге қатысуға өтініштерді қабылдау 
10 наурыз бен 10 мамыр, қайта тапсы-
ру 1-8 тамыз аралығында жүргізіледі. ҰБТ 
20 маусымнан 1 шілдеге дейінгі аралықта 
өткізіледі.

 ҰБТ екі блокта тапсырылады. Бірінші 
блок – математикалық сауаттылық – 20 тап-
сырма, оқу сауаттылығы – 20 тапсырма, 
Қазақстан тарихы – 20 тапсырма.     Екінші 
блок  –  1-бейінді пән – 30 тапсырма,  2-бейінді пән –30 
тапсырма. ҰБТ тапсырған талапкерлер білім грантта-
рын тағайындау конкурсына және ақылы негізде ЖОО-ға 
қабылдануға қатыса алады. Тапсырмалар саны – 120. Мак-
сималды балл саны – 140. Шектік деңгей – 140-тан 50. 
Бітірушілерден апелляцияға өтініштер белгіленген нысанда 
тестілеу нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күнгі сағат 
13.00-ге дейін қабылданады, – дейді Ш.Үркімбаев.

 Шиелі ауданы білім бөлімінің басшысы Нұржан 

Жақыпов жаңа форматтағы тестілеуге аудан көлеміндегі 
түлектердің дайындығын былай баяндады: «Байқау сына-
ма тесті» кітапшалары толық жеткілікті. Және қосымша 
сатып алуға наурыз айына 1 млн теңге, мамыр айына 1 
млн теңге бөлінген. Бұл қаржыға сатып алған кітапшалар 
бірінші кезекте тұрмысы төмен, асыраушысынан айырылған 
отбасылардың балаларына беріледі. Және тағы бір жаңалық, 
наурыз айының 16-сынан бастап «Сыр Ұланы»  лагерінде ар-
найы жабдықталған 4 кабинетте тестке дайындық сабақтары 

өткізіледі. 10 күн сайын 70 баланы қабылдауға негізделген 
аталған дайындық орталығы жыл бойы тоқтаусыз жұмыс 
жасайды. 3 ай тестке дайындық жүргізілсе, қалған 9 айда 

балаларды олимпиадаға даярлайды. 
Бөлім басшысы биыл тестілеу нәтижесінде облыстағы 

алғашқы үштікке енуге үміті барын жасырмады. Осы жылы 
12,8 млрд теңгені құраған аудан бюджетінің 7 млрд теңгесі 
білім саласына бөлініп отыр. Осы қаржының қайтарымы, 
әрине, мектеп бітіруші түлектердің жақсы нәтиже 
көрсетуіне байланысты. Бұған қосымша, тестілеу сынағын  
ұйымдастыру мен өткізуге 13 млн теңге тағы бөлініп отыр. 
Бұл қаражат тест тапсырушылардың келу, жатын орындары 

мен тамақтануына кетеді. 
Жуырда Шиелі кентіндегі №47 мектеп-лицейде 

Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылы білім беру 
ұйымдарында мектеп бітірушілерді қорытынды атте-
статтау және жоғары оқу орындарына түсу үшін Ұлттық 
бірыңғай тестілеу, талапкерлерді кешенді тестілеу өткізудің 
жаңа форматтарындағы өзгерістер туралы облыстық білім 
басқармасының басшысы Б.Сайлыбаевтың қатысуымен 
мәжіліс өтті. Жиынға аудан әкімінің орынбасары, мек-
теп директорлары, орынбасарлары, пән мұғалімдері,  ата-
аналар, психологтар сынып жетекшілер қатысты. Онда 
мәлім болғандай, аудандағы соңғы сынама тестке 463 оқушы 
(58,9%) қатысып, қорытындысында ауданның орташа 
көрсеткіші 81,2 балл болған. Білім ошақтары арасында  №47  
мектеп-лицей – 102,4 балл, №251 орта мектеп – 100,4 балл, 
№244 – 99,6 балл, №48 мектеп-лицей – 96 балл, №40 орта 
мектеп 95,5 балл нәтиже көрсетіп, дайындық жұмыстарының 
жүйелі түрде жүргізіліп жатқандығын байқатты. Алай-
да, тиісті балдың  оқу сауаттылығы және Қазақстан тарихы 
пәндерінен – 74%, математика сауаттылығы бойынша – 57%, 
бірінші бейінді пән бойынша – 54%, екінші бейінді пән бой-
ынша 46,2% жинауы алаңдатарлық мәселе. 

Жиын соңында облыстық білім басқармасының басшысы 
Бақытжан Сайлыбаев 2017 жылы білім беру ұйымдарында 
мектеп бітірушілерді қорытынды аттестаттау және жоғары 
оқу орындарына түсу үшін Ұлттық бірыңғай тестілеу, 
талапкерлерді кешенді тестілеу өткізудің жаңа форматта-
ры туралы талдап айтып, дайындық жұмыстарынан төмен 
көрсеткіш көрсеткен мектеп директорларына қатаң ескертті. 

Мақаланы дайындау барысында аудан әкімінің орын-
басары Алмасбек Есмахановқа хабарласқанымызда, аудан 
әкімдігінің білім саласын жіті назарда ұстап, түлектеріміздің 
білімді де, білікті азамат болып шығуына бар жағдай жасала-
тынын және олардың жақсы нәтиже көрсететініне сендірді. 

Иә, дайындығы күштінің көрсеткіші де жоғары болмақ. 
Ол үшін жүйелі жұмыс қажет екендігі түсінікті. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы. 

ОқИТЫН БАЛА
ОЗЫП ШЫҒАДЫ

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ
Тіл үйренушілердің тілдік дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу, сөз сап-

тау, сауатты жазу деңгейлерін дамыту қашаннан маңызды. Осы мақсатта 
облысты тілдерді оқыту орталығының ұйымдастыруымен ҚР Ұлттық 
Қауіпсіздік Комитетінің Шекара қызметі №2019 әскери бөлімі мен ҚР 
Ұлттық Ұланы №5547 әскери бөлімінің қызметкерлеріне «Ана тілім – айбы-
ным» тақырыбында ашық сабақ өтті. 

Оған облыстық ішкі саясат басқармасының, тілдерді оқыту орталығының 
қызметкерлері қатысты. Сабақ үш негізгі кезеңдерге бөлініп өткізілді. Әр 
кезеңде тіл үйренушілерге 5-7 тапсырмадан беріліп отырды. 

Сайыс түрінде өткізілген сабақтың соңында жеңіске жеткен топтар Алғыс 
xаттармен марапатталды. 

Ә.АХМЕТОВА,
Қызылорда облыстық ішкі саясат

 басқармасының әдіскері.

ҚАЗАҚСТАН-КАТАР БАЙЛАНЫСЫ
НЫҒАЯ ТҮСУДЕ

Экономика жаңалықтары

Жуырда аудан әкімінің орынбасары Балшекер Өтегенованың  
төрағалығымен    «Сырдария  ауданы бойынша  туберкулез ауруының  алдын 
алу  және  аурушаңдықты төмендету  жөнінде  аудандық  жұмысшы  тобын  
құру  туралы» №63-Ө өкімі негізінде кезекті үйлестіру кеңесі өтті. Оған тиісті 
бөлім басшылары, Сырдария аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасы, «Амбулаториялық-емханалық қызметі бар» Сырдария аудандық 
орталық ауруханасы, салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы, 
кент әкімдігінің мамандары қатысты. Өткен жылы   атқарылған  жұмыстар 
қортындыланып, анықталған кемшіліктерді шешу мәселелері  талқыланды.

Аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшы-
сы Е.Ұзақбаев баяндамасында туберкулез ауруының азаюы басым дей келе, 
нақты сандармен  мысал келтірді. Атап айтқанда, өткен жылы туберкулездің 13 
жаңа жағдайы тіркеліп, 100 мың адамға шаққандағы аурушаңдық көрсеткіші 
32,7-ні құраған. Оның ішінде, өкпе туберкулезі 11 адам, яғни 2015 жылмен 
салыстырғанда аурушаңдық 14-ке төмендеген .

«Біздің мақсатымыз – тұрғындарды толық флюротексеруден өткізіп, ау-
руды ерте сатысында анықтау. Оң нәтиже анықталған жағдайда дәрігерге 
көрініп, уақытылы ем алу арқылы туберкулез ауруын болдырмау. Сондықтан 
тұрғындар міндетті түрде жылына бір рет, флюротексеруден өтуі тиіс, – деді 
басқарма басшысы.

Мұнан бөлек, хабарламашы балаларға туберкулезге қарсы егу вакцина-
сы жөнінде мәселе көтерді. БЦЖ вакцинасымен егу балаларды аталған ауру-
дан қорғайтыны белгілі.  Қарсы көрсетілім болмаса, перзентханаларда барлық 
нәрестеге вакцина жасалуы керек. Қарсы көрсетілім болған жағдайда 1 жасқа 
дейін ғана емханада егілуі тиіс. Ауданда 2016 жылы балаларға туберкулезге 
қарсы вакцина егуі 97 пайызды құраса, 2017 жылғы көрсеткіш  толық орында-
луы тиістігін айтты. Осындай көрсеткіштерді мәлімдеген басқарма басшысы 
туберкулездің алдын алу және олардың таралу жолдары мен ауру жұқтыруға 
жол бермеу шаралары атқарыла беретінін жеткізді.

«Амбулаториялық-емханалық қызметі бар» Сырдария аудандық орталық 
ауруханасы МКҚК мекемесінің фтизиатр дәрігері Л.Ибраймова, аудандық 
туберкулезге қарсы күрес диспансерінің бас дәрігері Т.Бектеген атқарылған 
жұмыстарды ортаға салды. Ауылдық дәрігерлік емхана дәрігерлері 
ұсыныстарын білдірді.

Аудан әкімінің орынбасары  күн тәртібіндегі  мәселені саралай келе, 
кемшіліктерді жою мақсатында  елді мекен әкімдеріне және әр сала басшыла-
ры мен денсаулық сақтау саласының мамандарына туберкулез аурушаңдығын  
төмендету мақсатында халық арасында ашық әңгіме жүргізіп, науқас жандарға 
жан-жақты қолдау көрсетуді тапсырды.

Ердос БЕРКІНБАЕВ.
Сырдария ауданы.

АУРУШАҢДЫҚТЫҢ
АЛДЫН АЛғАН жөН

Үйлестіру кеңесі

Қазақстан банктерінің ипотекалық несиелерді 
қайта қаржыландыру мерзімі 2017 жылдың 1 
сәуірінде аяқталады. Бұл туралы Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық банктің баспасөз қызметі ха-
барлады. Хабарламада аталған бағдарлама бой-
ынша бөлінген қаржыларды игеру мерзімі 1 
сәуірде аяқталғанымен, ипотекалық несиелерді 
қосымша қаржыландыру бұдан кейін де жалғасын 
табатын болады. 2017 жылғы 1 наурыздағы дерек 
бойынша банктерге ипотека займдарын қосымша 
қаржыландыруға 27099 тапсырыс түсіп, оның 
123,8 млрд теңге құрайтын 20473 тапсырысы 

мақұлданған болатын.
Жалпы, мемлекеттік бағдарлама бойын-

ша барлығы 25 мыңнан астам займды қосымша 
қаржыландыру көзделіп отыр.

Бұл шаралар Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаевтың түйткілді несиелерден ары-
лу, банктердің несиелендіру қабілетін қалпына 
келтіру, қазақстандықтардың ипотекалық 
несиелері бойынша қарыздарын қайта 
құрылымдау мәселесі туындаған проблемалар-
ды шешу мақсатында берген тапсырмалары 
негізінде жүзеге асырылатын болады.

2018 жылы Ресейде футболдан әлем 
біріншілігі өтетіні мәлім. Келесі 2022 жылғы әлем 
додасы Катарда өткізілетініне қарамастан, бұл 
елде оған дайындық жұмыстары қазірдің өзінде 
қызу жүргізілуде. Әсіресе, туристік нысандардың 
өрісін кеңейтуге барынша мән берілуде. Атап 
айтқанда, туристік инфрақұрылымдарды 
дамытуға қазірдің өзінде Катарда аптасына 500 
млн АҚШ доллары жұмсалуда. Жалпы, алдағы 
жылдары бұл мақсатқа 200 млрд доллар қаржы 
жұмсалатыны жоспарланып отыр.

2015 жылдың соңында Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаевтың Катарға сапары кезінде бірқатар 
уағдаластықтарға қол жеткізілген болатын. 
Меморандумға сәйкес Катар қаржысы есебінен 
Астана қаласында шейх Ташим атындағы 
мектепті пайдалануға беру көзделді. Сонымен 

бірге Катар гранты есебінен біздің елімізде осыған 
дейін бірнеше рухани нысандар пайдалануға 
берілген болатын. Олардың ішінде «Нұр Астана» 
мешіті Қазақстан мен Орта Азиядағы теңдесі жоқ 
кешендердің бірінен саналады.

Қазіргі таңда Қазақстан мен Катар арасын-
да визалық режимді оңтайландыру мәселесі 
пысықталып жатыр. Ол бойынша Қазақстан аза-
маттары жалпы төлқұжатпен Катар әуежайына 
келген сәттен тиісті рұқсат құжаттарын тіркей 
алады. Оңайлатылған режим осыған дейін Бела-
русь мемлекетімен жүзеге асырылса, жуық ара-
да оның қатарына Ресей қосылмақшы. Қорыта 
айтқанда, Азиядағы осынау ауқатты мемле-
кет Еуразиялық одаққа мүше елдермен қарым-
қатынас жасаудың жаңа мүмкіндіктерін жүзеге 
асырмақшы.

ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕ
ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАДЫ

ҚЫТАЙ БАНК ЖҮЙЕСі – ӘЛЕМДЕ БіРіНШі
Қытайдың банк жүйесі өз активтері жөнінен күллі еуроаймақты басып озып, әлемдегі ең үлкен 

қаржы институтына айналды, – деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. 2016 жылдың соңындағы де-
рек бойынша Қытай банктерінің активінде 33 триллион АҚШ доллары болған. Салыстырмалы түрде 
алғанда бұл уақытта АҚШ банктерінде 16 трлн доллар, Жапон банктерінде 7 трлн доллар қаржы болған 
көрінеді. Қытай банктерінің тұрақтылығы соншалық, тіпті жергілікті биліктің өзі инфрақұрылымдарды 
жаңғырту үшін банктердің несиесіне жүгінеді екен. Қытайда бұл орайда Ұлттық банкпен бірге жеке 
коммерциялық банктердің де ықпалы зор.

Тағы бір қызғылықты дерек. Тұтастай алғанда, Қытайдың банк жүйесінің қаржы көлемі елдің ішкі 
өнімі көлемінен 3,1 есе артық. Ал Еуроаймақта бұл цифр 2,8 есені құрайды.

Дайындаған Ж.ӘЛМАХАН.
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Осыдан он жыл бұрын, 2007 
жылдың әз Наурыз мейрамын қарсы 
алып барып, бұл дүниемен қоштасып 
кете барды ол. Үлкен ағам, ата-
анамыздың төлбасы, өлі-тірісі бар он 
екі «құрсақтың» үлкені – Әлішев Бо-
табай Жұбатырұлы. Дәрігер еді, өте 
тәжірибелі, білімді терапевт бол-
ды. Ең бастысы, елге сыйлы, абырой 
биігіндегі азамат еді. Ажалға амал 
жоқ...

Домбырасын шертіп қойып, 
терең ойға батып жатушы еді. Көп 
ойланғаннан ба, темекісін жиірек 
будақтатып, хрусталь күлсалғышты 
толтырып қоятын. Талғамы биік еді, 
сонан да болар, арзанқол дүниелерге, 
әсіресе, кітап, өнер туындыларының 
оңай, арзанына әуес еместігі... Киім-

кешек, дүние-мүлік, жиһаз таңдауда да 
көркем талғамның «әттеген-айы» жоқ 
еді. «Мынауың жарайды, мынауың 
нашар» деген бірауыз бағасы діттеген 
ойдан шығып жататын. Көп сөзге 
әуес емес, бірақ бір айтса, жеріне 
жеткізіп айтар ед. Шетел, орыс, қазақ 
әдебиетін, әдебиет классиктерін терең 
түсініп оқып, түбегейлі талдау жа-
сайтын. Ш.Айтматовтың «Жанпида-
сы» («Плаха») «Новый мир» журна-
лында енді жарық көріп жатқан кез-
де кітапханадан әкеліп беріп тұрдым. 

Ал ағамның ажар-келбетін айтсам, 
мақтаншақтыққа балайтындар табы-
лар. Дегенмен, ағама берілген теңеуді 
есіме алмай кете алмаймын.

Адуындау, аузы батыл, орақ 
тілімен орып түсер Әбілхан Маха-
нов деген ағай өтті дүниеден. Кәдімгі, 
ел рухын көтерген  «Аралым, айдын 
шалқарым» термесінің авторы. Бірде, 
менің жөн-жосығымды естіп:

– Оу, сен Боташтың қарындасысың 
ба!?. Ай-й, несін айтасың, ол де-
ген Сәкен ғой, Сәкен (Сейфуллинге 
теңегені)! Мен оны Сәкен деп атай-
мын, мен үшін ол нағыз Сәкен! – деп 
айызы қана тамсанды. Бұл сөзінің 
жаны бар ағам аса келбетті адам еді. 
Бет-әлпеті, шаш қайырысы, мұрты да 
Сәкен Сейфуллинге қатты ұқсайтын 
еді. Қай фильм екенін білмедім, Ал-
матыда студент кезінде киноға 
түсуге шақырту алған екен. «Пробная 
съемкаға» түсіп, «Қазақфильмнің» 
студиясында сақтаулы тұрған таспа-
ны біреулер тас-талқан етіп кеткен 
жағдай да болған. Пенделік қызғаныш 
қой, баяғы... Еліміздің белгілі өнер 
тұлғасы Райымбек Сейтметовпен жақ-
сы дос болды. Мен Алматыға ал ғаш 
жолым түскенде, «қиналып жатсаң, 
соған бар» деп сілтеп еді. Бірақ ол 
кісіге жолығудың сәті түспеді.

Өткен өмірге көз жіберіп, ағаммен 
бірге болған шақтарды ойға алсам, 
көп нәрсе есіме түседі. 1971 жылдың 
жазында біздің үй аудан орталығы – 
Арал қаласына көшті. Теңіз жағасына 
жақын орналасқан аудандық үлкен 
аурухана жанындағы дәрігерлер отба-
сына берілетін үйге келіп жайғастық. 
Ағам болса ауданға енді келіп, 
жұмыс істеп жатқан дәрігер – жас 
маман. Әкем мен анам үйде. Бөген 
қыстағынан келген біз қала тірлігіне 
үйрене бастадық. 

Сол жылы қыркүйектің 17 күні 

ағам отау құрып, үйде үлкен той 
болды. Үйден қонақ арылмайды. 
Жаңадан қоныс аударғанымыз бар, 
келін түскені бар, әйтеуір келімді-
кетімді адамдар баршылық. Сөйтіп, 
алаңсыз тірлік кешіп жатқанымызда, 
бір күні ағам келіп:

– Ал, мен карантинге жататын 
болдым, ауруханадан маған шығуға 
рұқсат жоқ, үйге енді біраз уақыт келе 
алмаймын, осы қазір жатуым керек, 
– деген бір суыт та суық хабар айта 
келді.

Үйдегілер «не болып қалды, неге, 
ол несі?» – деп аң-таң болдық та 
қалдық. Үйленгеніне бір ай да болған 
жоқ. Дені сап-сау, бұл не жағдай 
болғанын түсінбей жатырмыз. Ағам 
мән-жайды қысқаша айтып берді. 

Бір қауіпті жұқпалы ауру шығып, 
сонымен ауырған адамның жанын-
да болған. Сырқатпен байланысы 
болғандардың бәрі бақылауға алынып 
жатыр екен. 

Сөйтсек, оның мән-жайы бы-
лай екен. Ағам аудандық ауруханада 
түнгі кезекшілікте болып, әдеттегіше 
палаталардағы науқастарды ара-
лап шығады. Сонда емделіп жатқан 
бір науқастың жайы қатты ойлан-
дырады. Әлгі адамның «ауру тари-
хын» алып, зерделей қарап, мұқият 
танысып шығады. Ауру бұған дейін 
басқа емдеу орнында да жатқан. 
Емнің бірнеше түрін қабылдаған. 
Бірақ оңалмаған, диагнозы күмәнді, 
белгісіз. Сырқат белгілерін әбден 
зерттеп, өз болжамын нақтылау 
үшін дәрігерлік анықтамалықтағы 
берілген сипаттамалармен салысты-
рып, күмәнін айқындағандай бола-
ды. Түн ортасы болса да, ұйқыда 
жатқан аудандық денсаулық сақтау 
бөлімінің меңгерушісіне дереу теле-
фон шалып, өз ойын баяндайды. Аты 
жаман, қауіпті, эпидемиялық ауруды 
естігенде басшы сеніңкіремейді.

– Қайдағыны айтасың. Бұл мүмкін 
емес. СССР-де аты өшкен ауру бұл. 
Сен кеше келген жас мамансың, қа-
телесіп, абыройсыздыққа қалып жүр-
ме, – деп, ол өзінің саяси мәнді, аса 
орнықты уәжін айтады. Расында да, 
КСРО атты атақты елде «мұндай бар, 
осындай факт болды» деу, ол кезде 
«адамның басы кететін» жағдай еді.

– Тезірек ауруханаға келіп, 
науқасты көріңіз, мен осындай 
тұжырымға келіп отырмын, – деп, та-
банды түрде қайталайды ағам.

Сонымен, аурухана төсегінде 
жатқан жас шамасы жиырма бестегі 
бойжеткенді анықтап қарап, мұның 
шынымен де қаупі зор сырқат екенін 
сезген басшы жедел түрде жан-жаққа, 
тиісті жерлерге хабар бере бастай-
ды. Облыс бар, Алматы бар, ең әрісі 
Мәскеуге телеграмма соғылып, ма-
мандар шақырылады. Суыт хабармен 
тездетіп жеткен мәскеулік дәрігер, 
ақыры, сол қатерлі диагнозды растай-
ды. Сол-ақ екен, бүкіл аудан, облыс, 
тіпті республика аяғынан тік тұрды. 
Аурудың аты орысша айтқанда 
– оспа, қазақшасы – қара шешек 
(қорасан). Жұқпалы, аса қауіпті дерт, 
емі қиын, көп жағдайда өлімге әкеліп 
соғады. Және жедел түрде індетке ай-

налып кету қаупі жоғары. Қалаға ка-
рантин жарияланды. Қаланың сыр-
тына айнала шатырлар құрылып, 
әскерлер басты да қалды, барлық жол-
дар жабылды. Қаладан сыртқа ешкім 
шығарылмайды, ешкім кіргізілмейді. 
Поездар тоқтамайды. Қала қоршауға 
алынып, күзеттер қойылды.

Не керек, сол науқас бойжеткен 
көз жұмды. Онымен бірге болып ауру 
жұқтырғандар ұзақ емделуге жат-
ты. Құдай оңдап дер кезінде диагно-
зын тауып, қауіптің тарап кетпеуіне 
жағдай жасалды.

Кейін белгілі болды, ол әлгі аты 
жаман сынақ аралынан келген жама-
нат екен.

Сол карантиннің қанша уақытқа 
созылғаны есімде жоқ, бірақ халыққа 
қаншалықты қиындық туғызғанын 
ұмыту мүмкін емес. Сол кездер-
де қаладағы ауруханада жатқан 
ауыр науқас бір жақын туыстың 
жағдайы нашарлай бастаған соң, 
үйіне жеткізу керек болып, оны осын-
дай әбігер шақта, қала сыртындағы 
ауылына алып жүру қажет болды. 
Сыртқа көлік шығарылмайды. Әлгі 
әлсіреп жатқан туысты әскер шека-
ралап қоршап тұрған жерге дейін 
көлікпен лаждап жеткізіп, әрі қарай 
носилкаға салып, жаяу алып кетеді. 
Қандай қиындықпен жеткенін сол 
кезде барғандар айтып отырушы еді. 
Үйіне жетпей жолда жан тапсыра-
ды сол туыс. Соны жерлеп, біраз күн 
аялдағаннан кейін үйге қайтпақшы 
болып әкем мен әкемнің інісінің қызы 
екеуі кештетіп жолға шығады. Жа-
яулап келіп, түн қараңғылығында 
қаланың әскерлер қоршаған шебінен 
өтетін жерге жақындайды. Әкем 
соғысқа қатысқан адам, жер ба-
уырлап жылжуға машықтанған. 
Әскерлердің түнгі аспанға атқан раке-
талары айналаны жап-жарық қылып 
жіберген кезде, әкем жата қалатын 
көрінеді. Ракетаның оты сөнген кез-
де бүкшеңдеп бұта-бұтаның арасы-
мен жүгіріп-жүгіріп алып, арасын-
да жер бауырлап, соғыста үйренген 
біраз өнерлерін қолданады. Ізіне ер-
ген қыз оның бәріне ілесе алмай, со-
райып жүре береді. Әкем:

– Жат, жат, көзіне түссең атып 
тастайды, олардың сондай правосы 
бар, – деп айқайлайтын көрінеді. Ра-
кетаны атқан кезде көзге түсіп қалмас 
үшін жата қалып, арасында тізерлей 
отырып жүріп, қойшы әйтеуір, не ке-
рек, өлгенде-әрең қоршау шебінен 
аман-есен өтеді. Түннің бір уағында 
үсті-бастары шаң-топырақ, түрлері 
кеткен, әбден діңкелеген екеуі үйге 
жетіп жығылды. Міне, сол шақтағы 
біз көрген қиыншылықтың бірі. Ал 
қаншама отбасында нендей жағдай 

болғанын кім білсін.
Ал ағам болса екі жеті каран-

тинде жатып шықты. Ас-суын ар-
тынан апарып тұрдық. Әлгі қайтыс 
болған қыздың денесін эпидемиолог-
тар туыстарына бермей, қатаң ереже, 
тәртіппен өздері жерлеген. Өте қиын 
жағдай болды.

Кейін ағам Алматы қаласына 
біліктілік жоғарылату курсы-
на барған кезде, дәріс оқуға кел-
ген бір профессор осы оқиғаны курс 
тыңдаушыларына баяндап беріп, 
сол шақтағы кәсіби деңгейі биіктен 
көрінген жас дәрігердің өздерінің 
түлектері екенін мақтанышпен 
жеткізеді. Тыңдап отырған ағам:

– Сол дәрігеріңіз алдыңызда отыр, 
– депті жәй ғана өзіне тән жымиыс-
пен. Дәріс беруші профессор ағамды 
ерекше ілтипатпен ортаға шығарып, 
қолын алып, ризашылығын білдірген 
екен.

Мәскеуден шақырылған дәрігер 
ағамды үлкен бір мемлекеттік 
марапатқа (дәлірегі, КСРО 
Мемлекеттік сыйлығына) ұсынамыз 
деп, уәде беріп кеткен еді. Аяғы 
құрдым, жоқ болды. Оның себебін 
біле алмадық. Мүмкін сол кездегі сая-
сат бойынша сондай аурудың КСРО 
көлемінде табылғанын мойындап, 
жариялауға болмайтын болған шығар? 
Әрі оны тапқан адамды әспеттеп, жа-
рия ету де лайықты іс емес деп шеш-
кен шығар жоғарыдағылар. Ол кездегі 
саясатты қарапайым адам түсінбейтін 
еді ғой... Егер мемлекеттік марапат-
ты иеленіп жатса, не үшін берілгені 
тарихқа таңба болып қалып қоймас 
па еді!.. Содан да болар, мүмкін әлде, 
басқа бір себептер бар… Ол үлкен 
оқиға солай, аяқсыз кете барды.

Кезінде Алматының дәрігерлік 
институтын бітірген соң ағамды сон-
да қызметке қалуға шақырған екен. 
Ұстаздары «осында қал, болашағың 
бар, аспирантураға түсесің, 
кандидаттық қорғайсың, біліктілігің 
мен қабілетіңді ашу керек, өсуің ке-
рек» дегенде, ауылдағы ата-анасын 
ойлаған ағам елге қайтып келіпті. 
«Кемпір-шалды бағу керек» де-
ген қазақи тәрбие ат басын ауылға 
тіреткені ақиқат. Тағдыр ғой, әйтпесе, 
өрісті ортада қалғанында өмір жолы 
басқаша өрілер ме еді, бәлкім... Орта-
сын таппай кетті ме деп ойланам. 
Әйтсе де, мыңдаған адам ол кісінің 
алдынан тән шипасын, ең бастысы, 
жан шипасын тауып шықты.

Шүкір, арты жаман емес. Ізінде 
қалған тұяғы Мұхтар да төрт ұл-
қыздың әкесі атанып, өмір көшін 
жалғастырып келеді. Үш тілді жетік 
меңгерген кәсіпкер, әлемнің біраз 
елдерін шарлап үлгірді. Ағам жет-
пеген жетістіктерді енді ұлына нәсіп 
етсін! Қыздар да өз орындарын тапты.

Кейде түсіме енеді. Өмір болғасын 
жақсылы-жаманды шақтарды бас-
тан кешуге тура келеді. Сондай-
да бір көрініп, әлденені білдіргендей 
болады. Жақында тағы көрдім 
түсімде. Қуанып, күліп жүргендей. 
«Імм, дедім іштей, бәріміз жиналып, 
бас қосып, әдейілеп рухына құран 
бағыштайтынымызға риза болып 
жүр екен!» деп жорыдым. Дүниеден 
өткеніне, міне, енді, тура он жыл. 
Өз уақытының міндеті мен жүгін 
арқалап, ел-халқы үшін өз қызметін 
абыроймен атқарып, артық атақ-
марапатқа ұмтылмай, дегдар ғұмыр 
кешкен үлкен азамат болып өтті 
ол. Халқының жүрегінде алғысты 
сезімдер мен жарқын бейнесі қалды.

Үрзия жҰбатыРқыЗы,
қорқыт ата атындағы алтын 

медаль иегері.

АДАМДАр
Бір-БіріНе
қОНАқ екеН...

ЭКОЛОгИЯЛЫҚ 
АЙМАҚтА 
ЕҢБЕКтІ ҚОРҒАУ 
ЕРЕКШЕЛІКтЕРІ 
Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексінің 127-1-бабына сәйкес,  эко логия-
лық апат пен радиациялық қатер аймақ-
тарында еңбек қызметін жүзеге асыратын 
жұмыскерлер үшін кепілдіктер Қазақстан 
Респуб ликасының заңдарында белгіленеді.

Осыған байланысты,  экологиялық  
қасірет аймақтарында еңбек қызметін 
жүзеге асыратын жұмыскерлер үшін 
кепілдіктер «Арал өңіріндегі экологиялық 
қасірет салдарынан зардап шеккен аза-
маттарды әлеуметтік қорғау туралы » 
Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 
30 маусымдағы N 1468-XII заңының  
13 бабының 1 тармағының 2),3),4) 
тармақшаларында  белгіленген. 

Атап айтқанда, экологиялық қасірет 
аймағында тұратын халыққа осы заңның 13 
бабының  1 тармағының  2) тармақшасына 
сәйкес, экологиялық жағынан қолайсыз 
жағдайда тұрғаны үшін:

экологиялық апат аймағы бойынша  -  
1,5

экологиялық дағдарыс аймағы бойын-
ша -1,3

экологиялық дағдарыс жағдайына   
жақындаған аймақ бойынша - 1,2

коэффициентті қолдана отырып, 
еңбекке ақы, стипендия төленеді.

3) тармақшасына сәйкес,  жыл сайын 
ақы төленетін қосымша демалыс (еңбектің 
зиянды жағдайында жұмыс істегені үшін 
берілетін демалыстың үстіне): 

 экологиялық апат аймағы бойынша  - 
12 күнтізбелік күн

экологиялық дағдарыс аймағы бойын-
ша - 9 күнтізбелік күн

экологиялық дағдарыс жағдайына  
жақындаған  аймақ бойынша - 7  күнтіз белік 
күн беру белгіленеді;  

4) тармақшасына сәйкес, еңбек де-
малысын берумен бірге жыл сайын 
сауықтыруға арнап қолданылып жүрген 
төлемдердің үстіне бір айлық тариф нарқы 
немесе қызметтік айлықақы көлемінде 
материалдық көмек көрсетіледі. 

Бұл арада, Қазақстан Респуб лика сының 
еңбек заңнамасы бойынша кепілдіктер еңбек 
қызметін жүзеге асыратын жұмыскерлерге 
ар налған. Сондықтан да, жұмыскердің ең-
бек қызметін кандай экологиялық қа сі рет 
аймағында  жүзеге асыра тындығы маңыз-
ды болып табылады. экологиялық апат 
аймағына  Арал және Қазалы аудандары, 
эко ло гиялық дағдарыс аймағына Қы  зылорда 
облысының басқа аудандары, Қызылорда 
және  Байқоныр қалалары кіреді.     

Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінің 23-бабының 2 тармағының 5) 
тар мақшасына сәйкес, жұмыс беруші  жұ-
мыскерге Қазақстан Республикасының 
нор мативтік құқықтық актілерінде, еңбек, 
ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің 
акті лерінде көзделген жалақы мен өзге де 
төлемдерді уақтылы және толық мөл шерде 
төлеуге міндетті. Осыған байланыс ты 
«Арал өңіріндегі экологиялық қасірет сал-
дарынан зардап шеккен азаматтарды әлеу-
меттік қорғау туралы» заңының 13-бабында 
көзделген кепілдіктерді жұмыс берушілер 
орындауға  міндетті болып табылады.

Осы тұрғыда «Арал өңіріндегі эколо-
гиялық қасірет салдарынан зардап шек-
кен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы 
» ҚР  заңының  13 бабының 1 тармағының 
2),3),4) тармақшаларында  белгіленген 
кепілдіктер, оның ішінде айлық жалақыға 
экологиялық коэффициенттер есептеуі,     
жұмыс берушілер тарапынан орындалмаған  
жағдайда  Қызылорда облысының еңбек 
саласындағы бақылау басқармасына 
шағыммен жүгінуге құқылы екендігіңізді 
назарларыңызға жеткізіледі. 

   
болат ДосыМов,

облыстық еңбек саласындағы 
бақылау басқармасының

бөлім басшысы - мемлекеттік
еңбек инспекторы.

Адам дүниеден озғанда 
«қайтты, қайтыс болды»- дейді. 
Қайда қайтты? Осы сөздің түпкі 
мән-мағынасын терең зерде-
леп қарасақ, оның о дүниенің 
ақиқаттығына деген сенім 

шынайылығынан туған ой 
екенін анық аңғарамыз. Адам 
үмітпен өмір сүреді. игі ис-
лам дінін ұстанған қауым 
«үмітсіз-шайтан» деп, бақилық 
ғұмырдың нұр-шапағатынан да 
күдер үзбеген. 

Өмір құпиясы – тылсым. 
Қытайдың ұлы ойшылы Конфу-
циден шәкірттері «Өлім деген 
не өзі?» деп сұрағанда, ол: «Ей, 
шырақтарым-ай, өлім жайлы 
білгілерің келеді, ал біз болсақ 
өмірдің өзін танып-біліп болдық 
па?»- деп қарсы сауал қойған 
екен.

Өмір болған соң то-
лассыз тіршілік, сан түрлі 
ой-мақсаттарға толы іс-
әрекет бар. Соның бірі – жар 
таңдап, шаңырақ көтеру. Ол 
шаңырақтың ошақ оты маздап, 
үй іші балабаққа айналар бол-
са, адам баласы үшін одан өткен 
бақыт та, бақ-дәулет те жоқ. Бір 
отбасының өсірген еркесі Шара-
пат Кәрібозқызымен бас қосып, 
жұбайлық ғұмыр кешкенімізге 
53 жылдан асқан екен. Бұл өзі аз 
да, көп те емес, жарты ғасырдан 
астам уақыт емес пе! Тәңірге 
тәубе, осы уақытта ұл-қыз өсіріп, 
немере сүйіп, қызығын көріп от-
ырмыз. Жаратқаннан ұзағынан 
берсін деп тілейміз. 

«Бір кем дүние» дей ді. иә, 
бұл пәни ден төрт құбыласы 
түгел сай бүтінді кездестіру 

екіталай болар. ғасыр дертіне 
айналған қан қысымы өтіп 
бара жатқан Мешін жылының 
қысында жан жарым – Шарапат-
ты о дүниелік сапарға аттанды-
рып әкетті. «Жазмыштан озмыш 

жоқ» деген осы. Артында қалған 
ұл-қыздары мен немерелерінің 
көл боп аққан көз жасын көру 
маған оңай болған жоқ. Неме-
рем Салтанат басын жастықтан 
көтермей «әжетайлағанда» 
мен шыбын жаным шыға 
жаздағандай күйде болған едім. 
Сыр бермедім, жанарымнан 
үзіліп түсіп жатқан тамшылар-
ды үнсіз сүртіп тұрғанымды ғана 
сеземін. Нәзік жандылар дау-
ыс шығарып, көз жасын төгіп, 
жанарымен жыласа, ер кісілер 
іштей тынып, жүрегімен жылай-
ды екен. Осыны жан-жүрегіммен 
сезіндім. 

Тірі тіршілігін жасайды. 
«Жалғыздың жары – Құдай» 
деген сөз бар. Тәубе, жалғыз 
қалғаным жоқ. Жалғызсырап та 
отырғаным жоқ. Абай айтқандай: 

«Атадан – алтау, анадан – 
төртеу, жалғыздық көрер жерім 
жоқ». 

Ұл-қыз, немерелерімнің 
ортасындамын. Тек өзекті өртер 
бір өкініш, ортамызда бір орын 
бос тұр. Ол орын-жұбайлық 
жұбымызды жазбай, өткінші 
өмірдің ыссылы-суығын бірге 
өткізген Құдай қосқан қосағым 
Шарапаттың киелі орны. 

«Мінезі ұқсастар тез 
ұғысады» деген даналық сөз 
бар. Ақиқаттың айнасын-
дай шынайы сөз емес пе? Біз 
екеуміздің жұбайлық өмірімізде 

егіздің сыңарындай ұқсастықтар 
жетерлік еді. Әсіресе, жан жа-
рым Шарапаттың төзімділігі 
мен сабырлы мінезі мені қайран 
қалдыратын. Қиындыққа бой 
бермейтін. Мен екі жыл партия 
мектебінде оқығанда, ол екі ба-
ламен үйде қалып, қызметін де 
атқарды, балаларды да бағып-
қағып өсірді. Мені жоқтатқан 
жоқ. Екеуара берік сеніміміз 
жұбайлық отбасымыздың нық 
ұстынына айналған еді. 

Өмір өз дүрмегімен өтіп ба-
рады. Оған еш тоқтау жоқ. Дана 
халқым «Өткен күнде белгі жоқ» 
деп айтқанда өшкеннің енді 
қайтып өнбейтінін, өлгеннің 
қайта айналып келмейтінін 
меңзеген болар. 

Артта ұрпақ қалды. Өлмейтін 
өмір осылайша жалғаса бермек. 
Осынау сағынышқа толы шағын 
естелігімді ескі жырларда ай-
тылатын бір шумақ өлеңмен 
қайырғанды жөн көрдім. 

Береке берсін артына-ай,
Сабыр берсін халқына-ай.
Жасаған ие жар болып,
Жаннатта нұры шалқығай.

Рашид 
жаРылқасынов.

Қармақшы ауданы,
Жосалы кенті.

 «Мінезді болса алғаның, одан артық жар бар ма?!»
Ақтамберді жырау.

СЫЛ ЖАРА

Жұмысшылардың конституциялық құқықтарының 
сақталуы, оның ішінде жалақының уақытылы әрі толық 
төленуі қалалық прокуратураның ұдайы қадағалауында. 
Ұзаған жылы уәкілетті органның ықпалымен 4218 
жұмысшының 730 млн теңге жалақысының төленуіне қол 
жеткізілген. Бұл туралы қалалық прокуратураның бөлім 
бастығы Артур Баймаханов БАҚ өкілдеріне арналған бри-
фингте мәлімдеді. 

– Азаматтардың еңбек құқықтарын сақтауды 
қамтамасыз ету – прокурорлық бақылаудың ба-
сты бағыттарының бірі. Бұл жұмыс биыл да өз 
жалғасын тапты. “Қызылорда су жүйесі” МКК 372 
жұмысшылары алдында бірнеше айдан бері қалыптасқан 
30 млн теңгеге жуық жалақы өндірілді. Сонымен қатар 
“Қызылордажылуэлектрорталығы” МКК мен осы ұйым 
кәсіподағы арасында жасалған ұжымдық шарты проку-
ратура ықпалымен заң талаптарына сәйкестендіріліп, 781 
жұмысшының уақытылы жалақы алуына жағдай жасалды. 
Алдағы уақытта тұрғындар еңбек құқықтары, оның ішінде 
жалақы алу мәселесіне қатысты 24-75-86 сенім телефоны-
на хабарласуына болады, – деді А.Баймаханов. 

Сондай-ақ, жиында ЖК “Ербошаев” аспаздық цехы-
нан жалақысын өндірген қала тұрғыны Есенгүл Шырда-
нова уәкілетті орган қызметкерлеріне алғысын білдірді. 
Себебі Есенгүл бірнеше айдан бері еңбекақысына қол 
жеткізе алмай, тиісті мекемеге шағымданған. Нәтижесінде 
қадағалау актісі негізінде нақты шаралар жүргізіліп, 
жалақы қарызы өндірілген. 

М.снаДИн.

4218 жҰМЫСШЫНЫҢ 
ҚҰҚЫғЫ ҚОРғАЛДЫ

сенбі, 25 наурыз 2017 жыл. №43-44

Бұрынғы кеңестік елдерден Дүниежүзілік сауда 
ұйымы қатарында қазір литва, латвия, эстония, Гру-
зия, Армения, Молдова, Қырғызстан, Украина және 
Ресей бар. Бауырлас республикалардың арасынан 
алғашқылардың бірі болып 1998 жылы 20 желтоқсанда 
ДСҰ мүшелігіне Қырғызстан қабылданды. Одан соң 
1999 жылы 10 ақпанда – латвия, ал       13 қараша күні 
– эстония, 2000 жылы 14 маусымда – Грузия, 2001 
жылы 31 мамырда – литва, осы жылы – Молдова, 2003 
жылы – Армения, 2008 жылы Украина Дүниежүзілік 
сауда ұйымының мүшесі атанды. Көршілес Ресей Фе-
дерациясы ДСҰ құрамына 2012 жылы 22 тамыздан ба-
стап енді. 

Осылайша, 2015 жылы көптен күткен арманымызға 
қол жеткізсек те, ұйымдағы экономикалық әлеуеті 
жоғары 161 мемлекетпен иық тіресуге хал-қадіріміз 
жете ме?! Дүниежүзілік сауда ұйымы төрткүл әлемдегі 
сауданың 98 пайызын уысында ұстап отыр. 2015 жылы 
әлемнің барлық елдерінің тауар айналымының көлемі 
37,5 триллион АҚШ долларын құраған. Ал, ұйымға 
мүше мемлекеттердің жалпы тауар айналымы 36,5 
триллион АҚШ долларына жеткен. Ал біз дамыған 
елдердің нарығына қандай тауар ұсынамыз? 

ДСҰ-ға мүшелікке өтіп, талай жылғы келіссөздер 
нәтижесін берген уақытта Елбасы Н.Назарбаев: «ДСҰ-
ға мүше болу – еліміздің жаһандық экономиканың 
бөлінбес бөлшегі ретінде мойындалуының айғағы. 
Біз жаһандық нарық шарттарына сай болу үшін үлкен 
дайындықтан өттік. Отандық өндірушілерге қолдау 

көрсетіп, бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасадық. 
Бірыңғай кедендік және экономикалық кеңістікте 
шыңдалдық. Алдымызда әлі де ауқымды жұмыстар 
күтіп тұр. Бәсеке күшейеді. Оған дайын болуымыз 
керек. Себебі, шетелден келетін тауарларға біз ше-
карамызды ашамыз. Сол кезде біздің тауар өндіретін 
кәсіпорындар жұмысының тоқтап қалу қаупі бар. 
Барлық бизнесмендерге талайдан бері бәсекеге сай 
болу керек деп айтып келе жатқаным сондықтан» 
деп, мәселенің маңыздылығын атап көрсеткен бола-
тын. Өйткені ДСҰ-ның талабы бойынша көп тауарға 
баж салығы төмендейді, кейбіріне тіпті салық са-
лынбайды. Еуразия экономикалық одағы шеңберінде 
қолданылып отырған бірыңғай импорттық баждан да 
төмен болады. Яғни, импорттық тауарлардың құны 
бұрыңнғысынан арзандайды.

Ең бастысы, ДСҰ-ға мүше болған сәтте әлемнің 
екінші экономикасы саналатын көрші Қытайдың 
жүздеген кәсіпорны бәсекеге төтеп бере алмаған бола-
тын. Жапонияның жылына 200-ге жуық корпорация-
сы банкрот болды. Демек, ДСҰ нарығында әр ел өзінің 
орнын табуы тиіс. 

Енді ДСҰ-ның артықшылықтарына келсек, 
2015 жылғы желтоқсаннан бастап 2016 жылдың 1 
желтоқсанына дейін 1397 тауардың мөлшерлемесі 
төмендетілді. Бұл тізімге: ет, кондитерлік өнімдер, 
ауыл шаруашылығы тауарлары, көлік және өзгелер 
кіреді. ДСҰ-ға мүше болу Қазақстанға көптарапты сау -
да келіссөздеріне қатысу арқылы стратегиялық сауда-
экономикалық мүдделерді пайдалануға қосымша 
мүмкіндіктер беріп, ДСҰ-ның өзге мүшелеріне осы 

елдердің ішкі көлік тарифтері бойынша тауарларды 
экспорттау шарасын ұсынды. Сондай-ақ, бірлескен 
кәсіпорындар құру, зияткерлік меншік нысандарын 
алмастыру, экономиканың түрлі салаларына жаңа 
технологиялар мен инвестициялар тарту үшін зор 
мүмкіндіктер ашады. Сонымен бірге, шетелден кел-
ген инвесторлар қызметін көрсететін компаниялар 
үшін тікелей филиал ашуға рұқсат берілмейді. ДСҰ-
ға өткен бес жылдан кейін ғана шетелдік банктер мен 
сақтандыру компаниялары филиалдарын аша алады. 
Және де Еуразиялық Одақ пен Еуропа Одағы елдері 
арасында визалық режим жеңілдетіледі. 

Халықаралық беделі зор ұйым біріншіден, сауда 
дауларын дәйекті шешуге септігін тигізеді. Екіншіден, 
ойын ережелері айқын, үшіншіден, бағалар төмендейді. 
Сауда саясатын ырықтандыру және протекционистік 
кедергілерді қысқарту нәтижесінде тауарлардың еркін 
саудасы тауарларды импорттауды елеулі көбейтеді. 
Бұл жердегі ең бастысы импортталған тауарлар 
бағасының төмен болуы ішкі рыноктағы тауарлар 
бағасының да төмендеуіне ықпал етеді. Міне, еркін 
сауданың халықаралық деңгейде осылайша күшеюі 
бүкіл әлем бойынша тұтынушылардың шығындарын 
қысқартуға мүмкіндік береді. Төртіншіден, жаңа тех-
нологиялар келеді. Ішкі рыноктағы тауар өндіруші 
импорттық бағасы арзан, сапасы жоғары тауарлар-
мен күресіп, оларды ығыстыру үшін өз өндірісін 
жаңартуға, оларды неғұрлым жаңа технологиялар-
мен жабдықтауға, мамандардың біліктілігін көтеруге 
мәжбүр болады. Бесіншіден, экономиканы ынталан-
дыру артады. импорттың көлемін көбейту тек қана 

жаңа технологиялардың келуін қамтамасыз етеді және 
тауарлар мен қызметтерді таңдауға мүмкіндік береді. 
Алтыншыдан, өнеркәсіптік кооперацияны дамы-
ту, ДСҰ шеңберінде біріккен кәсіпорындарды құру, 
біріккен зерттеулерді өткізу, зияткерлік меншіктің 
объектілерін басқа мемлекеттермен алмастыру 
мүмкіндігі аса пайдалы болады. Жетіншіден, іскерлік 
белсенділік жоғарылайды. ДСҰ шеңберінде қосымша 
инвестицияларды тарту мүмкіндігі пайда болады. 
Батыстың қаржы корпорацияларының келуімен арзан 
және ұзақ несиелерді алу көздері ашылады. 

Әлбетте, Қазақстан ДСҰ-ға мүше мемлекет 
ретінде бәріне есігін айқара аша бастайды. Шетел-
ден тауар ағылып жатқанда алпауыт елдердің банктері 
де нарыққа енетіні сөзсіз. Ал сол кезде тек несие бе-
румен күн көріп жатқан екінші деңгейлі банктер не 
істемек? Олар қалыптасқан нарыққа икемделеді неме-
се банкротқа кетеді.

Парламент Мәжілісінің депутаты Нұртай Са-
бильянов Қазақстан Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кірсе де шешуін таппаған мәселелер әлі көп деп 
есептейді. «Әсіресе, ауыл шаруашылығы бұл салаға 
дайын емес. Біздің ауылшаруашылық өнімдеріміз 
әлі бәсекеге қабілетті өнімдер емес. Сондықтан да, 
бірінші кезекте біз ауыл шаруашылығына қолдау 
көрсетіп, шикізат өнімдерін өңдейтін, бәсекеге 
қабілетті тауар шығаратын кәсіпорындарды құрып, 
сол арқылы әлеуетімізді жақсартуымыз керек. 
Өзімізден шығарылатын тауарлардың сапасын және 
өнімдердің талапқа сай, бәсекеге қабілеттілігі деңгейін 
қарастырғанымыз жөн», – дейді ол. 

Сауда ұйымының ережесі бойынша банк сек-
торында менеджменттің сапасына үлкен талап 
қойылады. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі, «Батыс Еу-
ропа – Батыс Қытай» халықаралық дәлізінің іске 
қосылуы Қазақстанның транзиттік әлеуетін артты-
рып, экономикасын күшейтеді. Сайып келгенде, бізде 
осындай артықшылықтар да бар.

ж.ақсақалов.

дсҰ жӘне қазақстан
ОЛ бізге Не беРеДі?



Орта Азия аймағына ислам дінін жеткізіп, таратушы болып араб елдерінен 
келген діни ғұламалардың үлкен тобы – Әбдірахым баб, Ысқақ баба (Баба ата) 
және Әбдіжәлел бабтың (Хорасан ата) есімдері ерекше аталады.

Пайғамбарымыздың күйеу баласы, әрі немере інісі Әзірет Әлінің сегізінші 
ұрпағы саналатын Ысқақ баб пен Әбдіжәлел бабтың әкесі Әбдірахман баб 
Шам шаһарының (Дамаск қаласының) патшасы болған. Ол дүниеден өткен соң 
тағына мұрагер деп үлкен ұлы Ысқақ баб отырғызылды. Ал, Әбдіжәлел баб – 
Бағдаттың патшасы еді. Дін жолында тақтан бас тартып, Алатаумен түйісетін 
қарт Қаратау өңірі ме Сыр бойын жағалап, Өзгент, Баршынкент, Жалтірсек, Жар-
кент қалаларын аралап, Сейхун дарияның сол жағалауы – Қызылқұм өңірінде 
Тотықұс аралына (қазіргі Жаңақорған ауданы аймағы) келіп мекендейді.

Ысқақ баба – Қаратау өңірі, Созақ аймағында өмір сүрген. Ол Қожа Ах-
мет Иассауидің он үшінші атасы. Мұхаммед ибн аль-Ханафия әулетінен, 
пайғамбарымыздың қызы Фатимадан туған ұл – Әл Хусейіннен тарайтын діни 
қайраткер. 

Осылайша, Әбдіжәлел баб (Хорасан Ата) Сыр бойында ислам дінінің туын 
тіктеп қадады. Пайғамбарымыздың өсиетін орындап, айналасындағы жұрт-
шылықты дінге үгіттеп, оны ұстанушылар қатарына кіргізіп, оның насихатшысы-
на әрі атақты абызына айналды. Ислам дінінің білгір әулиесі деңгейіне көтеріледі, 
мойындаған «баб» деген аса жоғары діни атақты иемденіп, жұртшылыққа 
теңдесі жоқ данышпан ғұлама ретінде танылады.

Осыдан бір мың бір жүз он сегіз жыл (1118 жыл) бері  Хора сан ата рухы-
на тағзым жасалып, өнегелі, игілікті істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 
келеді. Жаңақорған аумағында баба кесенесінде жыл сайын Наурыз 
мерекесінің екінші күнінде, яғни, 23 наурыз бабаны ұлықтаған күн 
болып белгіленген. Әр өңірдегі баба ұрпақтарының белгілі бөлігі, 
құран бағыштап ас береді.

Биыл Отырар ауданындағы Көксарай ауылындағы ағайындар 
арнайы ұйымшылдық көрсетті. 

Бұл киелі мекенге аптасына жүздеген зиратшылар келеді. 
Туристік-зиратшылар Арыстанбаб – Қожа Ахмет Иассауи – 
Әбдіжәлел Баб – Хорасан Ата – тарихи орындарына – Отырар – 
Түркістан – Жаңақорған бағыттарында автобустар қатынайды. 
Туризм бағытында да жұмыстар қолға алынуда.  

Мұнда белгілі тұлғалар отырғызған ағаш аллеясы бар. Бұл 
күнде қоғам қайраткерлері Сейілбек Шаухаманов, жазушы 
Қасым Қайсенов, ақын Қадыр Мырза Әлі, Әділхан Нұршайықов, 
Мұрат Жұрынов, Мұрат Әуезов, Бердібек Сапарбаев, Қырымбек 
Көшербаев, Мұхтар Құл-Мұхаммед, Дархан Мыңбай, Әлихан 
Байменов, Ержан Уәйіс, Руслан Рүстемов, Досхан Жолжақсынов, 
Көпен Әмірбек, Шәмші Пәттеев, Роза Әлқожа, сенаторлар Мұрат 
Бақтиярұлы, Бекмырза Еламанов,  Зинабдин Шермағамбетов, т.б. ек-
кен ағаштар көгеріп, бүршік жаруда. 

Биылғы басқосуға Өзбекстан, Қарақалпақстан, Орынбор, Омбы, 
Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Павлодар, Ақтөбе, Семей, Тараз, Шым-
кент, Түркістан, Жетісай, Шардара, Отырар және Қызылорда қалалары мен 
аудандарынан екі жарым мыңнан астам қонақ, баба ұрпақтары қатысты. 

«Әбдіжәлел баб – Хорасан ата» қоғамдық қорының прези денті, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Ержан Уәйіс биылғы бас қосудың маңыздылығы, қазақ дала-
сында Ислам дінінің қалыптасып, өркен жаюы туралы баяндады. Хорасан Атаның тарихтағы 
орны жайында әңгімені өрбітті.

Қоғам қайраткері Сейілбек Шаухаманов,  Парламент 
Сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлы, Қорқыт 
ата атындағы университет профессоры Қазыбай 
Құдайбергенов, дінтанушы профессор Мұхидин Иса, 
жазушы Көпен Әмірбек, Құдияр Біләл, Есенғали Ра-
ушанов, Аманхан Әлім, ақтөбелік кәсіпкер Төрехан 
Жәдігеров, Мұхит Исмайлов, шымкенттік Әнуар Сейт-
жанов, Жаңақорған ауданы әкімінің орынбасары Серқожа 
Ыдырысов, абыз ақсақал Ибадулла Байғожин сөз сөйледі.

Ұлттық Ғылым академиясы президенті Мұрат Жұрынов, 
қоғам қайраткерлері Мұрат Әуезов, Әлихан  Байменов, 

Қызылорда қаласының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтан келген 
құттықтау жедел хаты оқылды. «Ысқақ баб» қоғамдық қорының 

президенті Молдахмет Әшімов баба кесенесі салынған картина-
ны табыстады.
Дін ғұламалары исламның ролі туралы келелі әңгімелер айтты. 

Баба кесенесі электр жарығымен жарықтанған. 30 шақырым жерге ас-
фальт жол төселді. 

Журналист Ержан Уәйістің құрастыруымен жарыққа шыққан «Қазақ даласында 
Ислам дінінің қалыптасып, өркен жаюы» тақырыбында кітапша таратылды. 
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тарих

Бала күнімде кеудесі орденге толы, 
шашын артына қайырып, көбіне ақшыл 
түсті костюм киетін, мұрынды  жарып 
тұратын хош иісі аңқыған атама қызыға 
қарайтынмын. Ол кісі өте балажан бо-
латын. Үйге қонаққа келгенде сона-
дайдан состиып тұрған бізді бауыры-
на басып, маңдайымыздан иіскеуші 
еді. Оның елжірей жақсы көргенін 
сезген соң асыр салып айналасынан 
шықпаушы едік. 

Тұла бойы мұнтаздай тап-таза, 
өте мәдениетті. Үй алдындағы бау-
бақшасы жеміс ағаштарына толы бо-
латын. Ерте көктемнен есігінің алды-
на түрлі көшеттер отырғызып баптап, 
бәдірен, қызанақ, қауын, қарбызын 
егіп, жайнатып қоюшы еді. Сосын бақша қашан пісіп, жемісін бер-
генше көзінің қарашығындай қорғаштап отыратын. Бағбан адам жұрт 
жесін деп салады. Шілденің орта тұсынан бастап әлі пісе қоймаған 
жемістерді атамыз демалған уақытында «ұрлап»  жейтінбіз. Сондай 
«ұрлықтың» бірінде ара ұясына тап болып, бет-аузымыз күп боп іссе, 
екіншісінде атамызға ұсталып «ұрыс» естігеніміз есімде. «Мен сендер 
үшін ектім осы жемісті, тек сәл піскенін неге күтпейсіңдер?» дейтін 
атам кейіп. Сосын өзі күбірлеп жүріп, уылжып піскендерін ыдысқа са-
лып, оны әбден жуып алдымызға қоятын. Тазалық пен адалдықты жаны 
сүйетін. Өтірік айтып, жалған сөйлеген адамды жақтырмаушы еді.

Қолы қалт еткенде бізден оқыған көркем шығарманың мазмұны 
туралы сұрайды. Қайсысын оқу қажеттігін ескертіп, сөйлем талда-
тып, ереже сұрап әбден састыратын. Нағашы атамыз келе жатқанда 
қазақ тілі мен әдебиетінен оқығанымызды еске түсіре алмай әлек бо-
лушы едік. Машрап атаның даусы сондай күмбірлеп естілетін. Анық 
әрі нық сөйлейтін. Ұстаздық болмысқа қажетті барлық құндылық оның 
бойынан табылатын. Бала тәрбиесіне ерекше мән беретін. Тіпті әр 
немересінің қандай мамандық таңдауына дейін кеңес беріп, бірқатарын 
жетектеп оқуға өзі апарып түсірген.

Бижігітұлы Машрапты Шиелі ауданында танымайтындар кемде-
кем. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің білгір маманы дайындаған 
шәкірт тердің алды қазіргі таңда бірі – ғылым докторы, бірі – жазу-
шы, бірі білікті басшы қызметінде. Сол  шәкірттерінің бірі – тарих 
ғылымдарының докторы, профессор Д.Сәтбай: «Машрап ағайдың 
білімділігі мен мұғалімдік қасиетін ерекше бағалаймын. Әттең, ол кісі 
туралы жазылмай, есімінің ескерілмей қалғаны ойлантады», – деген еді. 
Қазақ тілі пәні бойынша білікті ұстаз, ғалым Б.Боранбай: «Мұғалімдік 
мамандықтың ең ардақты кезі болатын ол кезең. Бижігітұлы Машрап – 
ауданға белгілі абыройлы ұстаз. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша онда 
озық ұстаздар ол кезде тым тапшы еді», – деп еске алады. Ұстаз ретінде 
оқушыларына үнемі қамқорлық көрсетіп, ана тілдің қадір-қасиетін 
 бойына сіңіре білген Машрап Ағайдар Ысымовқа мектепте жүргенде-ақ 
үйірмемен жұмыс істеуді үйретіпті. «Ұйымдастырушылық жұмыстарға 
деген қабілетімді сол кезден бастап қалаған ағайыма алғысым шексіз», 
– дейді шәкірті. 

Белгілі ғалым Р.Бердібай «Әр адам өз қабілет-қажырына, икеміне 
қарай белгілі істер атқарып, қоғамнан өз орнын алуға ұмтылады. 
«Алуан-алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады» деген нақыл бекер 
айтылмаған. Құс та қанатының талмай жеткен жеріне дейін ұшып ба-
рып қонады. Адамның да шырқап шығатын өз биігі болады. Бірақ алған 
білімі мен мамандығынан өзге әр кісіде азаматтық қасиет болғанға 
не жетсін?! Бұл өзі оқу-тоқумен, жаттығумен немесе мансаптың ірі-
ұсақтығымен бойға тарайтын бақ емес, әркімде бола бермейтін сирек 
дарын – азаматтық дарын», - деп жазыпты  досы Т.Кәкішұлына арнаған 
мақаласында. Машрап Бижігітұлы да өзінің еңбекқорлығы мен ты-
нымсыз тірлігінің арқасында ұрпақ тәрбиесіне өлшеусіз үлес қосқан 
азамат. Ақырын жүріп, анық басуды өмірлік кредосына айналдырған 
ол  ауыл мектебінде мұғалім болып жүріп-ақ талай санаға сәуле сый-
лады. Ұстаздық атқа әбден лайық жанның  ерекше қасиетінің бірі – 
турашылдығы. Тек шынайы сөйлеп, әдептен озбайтын атамыз өзінің 
мінезімен-ақ айналасына ізгіліктің дәнін екті. 

Атамның балалық шағы кеңестік биліктің орныға бастаған 
кезеңімен тұспа-тұс келеді. Сонау кеңестік билік орнаған 1921 жылы 
дүниеге келіп, ес білгенде Ташкентте білім алған Машрап Бижігітұлы 
ұжымдастыру науқаны тұсында ауылда еңбек етеді. 1940 жылы комсо-
мол қатарына қабылданып, ауыл шаруашылығы жұмыстарына белсе-
не атсалысады. 1942 жылы 15 қаңтарда соғысқа аттанып, 114-батальон-
да қатардағы жауынгер болады. Минометші Машрап атамыз сұрапыл 
соғыс алаңында жүріп, аяғынан жараланады. Ауыр жарақатымен 
елге қайтқан соң білім жолына түсуді мақсат етеді. Сөйтіп, қазіргі 
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық колледжінде білім 
алды. Одан кейін де білім жолындағы ізденісін тоқтатпай, 1947-1953 
жылдары Гоголь атындағы мемлекеттік педагогикалық институтында 
(қазіргі Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті) 
оқиды. Ә.Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдарында» соғыс 
даласынан қайтқан солдаттың жоғары оқу орнына келген кездегі 
бейнесі Машрап атамызға қатты ұқсайды. Аяғының жарақатына 
қарамастан, елге қызмет етуді ойлаған ол алдымен жоғары білім алуды 
көздейді. Жоғары оқу орнын табысты аяқтаған соң бірден ауылдық мек-
тепте мұғалімдік қызмет атқарады. Әр жылдары Шиелі ауданындағы 
бірнеше ауылдық мектептерде, кейін «Алғабас» ауылының №157 орта 
мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс 
істейді. 

Шығыс даналығында «Бір жылдығыңды ойласаң – егін ек, он 
жылдығыңды ойласаң ағаш отырғыз, мың жылдығын ойласаң бала 
тәрбиеле» деген керемет сөз бар. Сол кездегі мұғалімдік мамандықтың 
тапшылығы, оның үстіне елге қызмет етудің бірден-бір жолы деп 
ұстаздықты таңдаған атамыз жемісті еңбек етті.  Шиелі ауданындағы 
Ортақшыл ауылдық мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
мұғалім болып қызмет етеді. Қазақстанның ХХХ жылдығы колхозын-
да директордың орынбасары қызметін атқарады. Мектеп басқару және 
оқу жүйесіндегі олқылықтарды жөнге келтіру оңай шаруа емес. Соның 
бәрінде білек сыбана кірісіп, ағарту саласына өлшеусіз еңбек сіңірді.

Кеудесі толған орден, медальдар Ұлы Отан соғысына қатысқаны, 
соғыста көрсеткен ерлігі үшін берілген. Мәселен, 1946 жылы 3 сәуірде 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Германияны жеңгені үшін медалімен, 
Ұлы Отан соғысының 1-дәрежелі орденімен, 1966 жылы 20 қыркүйекте 
Ұлы Отан соғысының 20 жылдығы, 1975 жылы 24 қарашада Ұлы Отан 
соғысының 30 жылдығы, 1985 жылы 5 мамырда соғыстың 40 жылдығы 
медальдарымен марапатталған. 1983 жылы 20 ақпанда Кеңес Одағы 
Қарулы күштердің 70 жылдығы медалін алса, сондай-ақ Жеңістің 
25 жылдығы қарсаңында Қорғаныс күштерінің запастағы жауынгер  
куәлігін алыпты. 1974 жылы 7 мамырда Коммунистік партия қатарына 
өтіп, куәлігін алған. Кеңестік кезеңде партия қызметкеріне қойылатын 
талап – адалдық пен шынайылық, әділдік болатын. Бижігітұлы Машрап 
осы талаптың барлығын мүлтіксіз орындады.

Бижігітұлы Машрап жары Гүлбаршын Әріпқызы екеуі алты қыз, екі 
ұл тәрбиелеп, олардан тараған немерелерінің қуанышын көрді. Машра-
пиндер әулетінде төрт қызы Роза, Зоя, Райхан, Күлайхандар мұғалімдік 
мамандық таңдаса, Феруза, Жылқыайдар, Тамаралар есеп-қисап сала-
сын меңгерді. Кенже ұлы Жанайдар – «НАК Казатомпром-Демеуде» 
білікті мамандардың бірі. 

Бүгінде мәуелі бәйтерекке айналған Машрап Бижігітұлынан 
тараған ұрпақтың басым көпшілігі педагогика саласында еңбек етуде. 
Ата жолының жалғасы деп осыны айтса керек. Саналы ғұмырын ұрпақ 
тәрбиесіне арнаған Машрап Бижігітұлының ұстаздық тәлімі, өнегелі 
ісі жастар үшін үлгі болары сөзсіз. Сондықтан да ұлағатты майдангер-
ұстаздың есімі ұлықталып, туған ауылынан арнайы көше атауын берсе, 
нұр үстіне нұр болар еді.   

Гүлмира ӘШІРБЕКОВА,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің аға оқытушысы, ф.ғ.к.

БӘЙТЕРЕКТІҢ 
САЯСЫ

Алты Алаштың анасы атанған Сыр 
өңірінің ел шежіресіндегі орны бөлек. Өткен 
ғасырлардағы сан алуан оқиғалар тасқынында  
ұлтымыздың сақталып қалуында орасан орны 
бар Сыр жері халыққа пана да болды, қорған 
да болды. Қасиетті топырақтың қадірін білген 
ұрпақ мұны өнеге етіп айтудан жаңылысқан 
емес. Сөз басындағы ел Президентінің ата-
лы сөзі сол үлкен ұғымды бір ауыз сөзге 
сыйдырып тұр. Отанды сүю, елге, жер-
ге деген мейірім туған түтінді, кіндік қаны 
тамған топырақты қадірлеуден, мәртебесін 
биіктетуден басталса керек. Адам жанының 
қатпарындағы осы қасиет ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасып жатса, еліміздің іргесінің бекем бо-
лары анық. Байырғы заманнан іргесі қаланып, 
бүгінде еңселі ауылға айналған Шиелі 
ауданындағы Жөлек елді мекенінің тарихы 
ертеден бастау аларын көне тарих шежіресі 
қазіргі уақытқа да жеткізді.  

Аудан орталығынан солтүстік-батысқа 
қарай 34 шақырым қашықтықта орналасқан 
ауылдың тарихы жайлы сөз еткенде тарих-
шылар алдымен бұл өлкеде кезінде үлкен 
бекініс болғанын атап көрсетеді. Тоғыз 
жолдың торабында орналасқан бекіністе 
Ұлы Жібек жолының бойындағы үлкен 
базардың бірі орналасқан екен. Шиелі мен 
Жаңақорған аудандарының шекарасындағы 
тарихтан сыр шертетін Сығанақ қаласы бір 
кездері Қыпшақ мемлекетінің үлкен сауда-
саттық және саяси орталығы болған. Сығанақ 
арқылы Ұлы Жібек жолының керуеншілері 
Түркістан, Отырар, Сайрамға тауар жеткізіп, 
сауда-саттықпен айналысқан. Сырдария 
мен Қаратау аңғарындағы Созақ, Құмкент, 
Жаңакент секілді қалалар мен қыстақтардың 
да бір жерге шоғырланатын қолайлы 
орталықтары болған. Сол маңдағы ең үлкен 
«Хан базары» Жөлекте орналасыпты. Кейін 
бұл аймақты да керуеншілер мен сол кездегі 
билік басындағылар арнайы орталық ретінде 
пайдаланған. Тіпті, Жөлек арқылы сонау 
Бұхараға дейін алып баратын хан жолы өткен. 
Ханның жолы болғасын керуеншілерге де, 
басқалай сауда-саттықпен де айналысатын 
үшін ең тиімді әрі қауіпсіз жолдардың сана-
тына жатқан. Сол себепті жолдың жағасында 
арнайы керуен сарайы болған деседі. Мұнда 
үш жүздің басын қосып, бар қазақтың арма-
нын бір арнаға тоғыстырған, елдің ертеңі үшін 
жұмылдырып, жаумен күресу үшін біріктіре 

білген Абылай ханның әскері кідірген. Хан 
базары болған соң қазақтың тәуелсіздігі үшін 
өмір бойы патшалы Ресейге қарсы күрес 
жүргізген, тіпті, сол жолда жанын қиған Кене-
сары ханның да әскері келген. Осыған қарап-
ақ Жөлектің тарихы тым тереңде жатқанын 
түсінуге болады. Жөлек – Сырдария өзенінің 
бойын мекен еткен қыпшақтардың ата 
қонысы. Жөлек маңындағы Оқшы Ата қо-
рымында мәңгілік байыз тапқан жеті әулие 
– Асан ата, Оқшы ата, Қыш Ата, Ғайып ата, 
Кітап ата, Есабыз әулие, Бала би, Досбол би 
және басқалардың көне мазарлары Жөлектің 
тарихын тым әріден тартады.

Бүгінде Жөлек – Шиелі ауданының іргелі 
ауылдарының бірі. 6210 га алқапты алып 
жатқан ауыл халқының саны 2 мыңға жуық. 
Мұнда 300-ден астам отбасы тіршілік етеді. 
Ауыл халқы – ежелден ынтымақ пен бірлікті 
сүйеу еткен, берекелі тірлікті тірек еткен, ке-
лер ұрпақтың жарқын болашағы үшін еңбек 
етіп келе жатқан қалың қауым. Ел басына күн 
туған небір зұлматты замандарда да бірлігі 
мен берекесінен айырылған жоқ. Келешек 
үшін жұмыс жасау үрдісінен жаңылған емес.

Ұлы Отан соғысына Жөлектен 224 азамат 
аттанса, соның 132-сі қан майданда мерт бол-
ды. Тек 92 майдангер елге оралып, қайнаған 
еңбектің ортасына түсті. Соғыстан кейінгі 
жылдары тұралап қалған елді көтеру шаруа-
ларына араласты.

Бұл ауылдан  алтыннан алқа тағып, елдің 
алғысын жамылған 86 алтын құрсақты Ба-
тыр Ана шықты. Тәуелсіз Қазақстанның бір 
пұшпағындағы елді мекеннің бүгінгі тыныс-
тіршілігіне атсалысып, аянбай еңбек етіп 
жүргендер де сол аяулы ата-аналарымыздың 
перзенттері. Кейінгі жастарымыздың  ұлық 
істі жалғастырып, киелі мекеннің келешегі 

үшін тер төгіп жүргендігі қуантады. 
Өткен ғасырдың 50-жылдары іргесін 

көтеріп, 90-жылдарға дейін ел экономикасына 
елеулі  үлес  қосқан «Сырдария» совхозының 
дария жағасында гектарлап өсірген егіні мен 
бау-бақшасы, төрт түлікті қатар өргізгендігі 
бүгінгі ұрпақ үшін ертегі секілді көрінгенімен, 
шындығы сол. Шаруашылықтың орталығы 
да осы елді мекен болған-ды. Нақты кезеңде 
Жөлекке Бегімтай Сатаев басшылық жасаса, 
облыстық мәслихат депутаты, Шиелі ауда-

нында жеті бірдей мешіт үйінің бой көтеріп, 
пайдалануға берілуін ұйымдастырған, қайы-
рым дылығымен жерлестерінің зор құрметіне 
ие Тілеуберген Шәутай әрдайым қамқорлық 
танытып, ел еңсесі көтерілуіне өзіндік үлесін 
қосып келеді. 

Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесі 
қарсаңында Жөлек ауылында Елбасының 
«Мәдени мұра» бағдарламасына сай тар-
тымды да өнегелі шара өткізілді. Ұлы Жібек 
жолы бойындағы ежелгі қоныстың маңызына 
мән берілумен қатар, кейінгі ұрпаққа өнеге 
боларлық, жастардың отансүйгіштік, аза-
маттық рухта тәрбиеленуіне тірек боларлық 
қажетті жиын еді. Өйткені тарихын білген 
ұрпақ өткенді бағалап, алдағы өмірге сенім 
артады. Қасиетті жерінің қадірін біліп өскен 
азаматтың мемлекеттің болашағы үшін аян-
бай тер төгері де анық. 

«Көркейе бер, туған жер!» акциясы ая-
сында қонақтар мен ауыл азаматтары арнайы 
алаңға ағаш көшеттерін отырғызды. Мәдениет 
үйінің фойесіндегі түрлі көрмелердің келу-
шілерге көрсетері мен қызғылықты жақтары 
да мол болды. Олардың арасында Астана 
қаласына жолдама алған қазақы киіз үйдің 
жабдықтарын жасайтын шеберлер де болды. 
Сонан соң ежелгі өлке Жөлек туралы осындағы 
мектеп оқушылары тартымды көріністер 
көрсетті. Қойылымның сценарийін жазып, 
сахналаған осы ауылдың тумасы, талантты ре-
жиссер Зульфия Шалабаева. «Тағылымы мол 
тарихи өлке»  атты ғылыми-танымдық конфе-
ренция аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаевтың 
кіріспе сөзімен басталды. Жиын барысында 
тарих ғылымының докторы, профессор Да-
станбек Сәтбай, Әл  Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің оқытушысы Тәттігүл 
Қартбаева, тарих ғылымының кандидаты 
Әмина Ахантаева Жөлек ауылының тарихы 
өткен кезеңдердегі Сыр бойы қазақтарының 
тыныс-тіршілігі туралы баяндамалар жаса-
ды. Тарих пәнінің мұғалімі, №45 қазақ орта 
мектебінің ұстазы Гүлшара Дүйсенбиева 
лебізін білдірді. 

Шара барысында «Сырдың  сырлы 
Жөлегі» атты тарихи-танымдық кітап оқыр-
ман қолына тиді. Жинақты баспаға дайын-
дап, оқырмандарына ұсынған ауыл бас-
шысы Бегімтай Сатаев екендігі көпшілікті 
сүйсіндірді. Үздік ауыл мектебінің үздік 
оқушыларына ауыл әкімі тағайындаған сти-
пендия мен арнайы сыйлықтар табысталды. 
«Ардагерлер» және «Әжелер» ансамбльдері 
өнер көрсетіп, көркемөнерпаздар мүшелері 
ән мен биден шашу шашып, келушілерді 
шаттыққа бөледі. «Оқшы ата» кесенесінде 
аруақтарға арналып ас берілді, бата қайы-
рылды. 

Үлгілі шара басқа да елді мекен тұр-
ғындарына ой салып, ынтымақ пен бірлікті 
бекемдей түсті. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы, Жөлек ауылы. 

жібек жолы 
бойындағы жөлек

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамын 
Шиелі жұртшылығы аудандық Мұстафа Шоқай 
атындағы орталық алаңда думандатып қарсы 
алды. 
Жыл бастауына арналған мерекелік шара тал көшет-

терін отырғызудан басталып, аудан өнерпаздарының 
мерекелік концерттік бағдарламасына ұласты. Шарада сөз 
алған аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев жұртшылықты 
Наурыз мерекесімен құттықтап, ынтымақ пен береке 
тіледі. Мемлекет басшысының жүргізіп жатқан саяса-
тын онан әрі өрістетудегі аудан халқының қажыры мен 
бірлігіне сенім білдірді.  

Әр ауылдың жанында «Әжелер ансамблі» ән шыр қап, 
көрмелер мен салт дәстүрлер  орындалды.  Сонымен бірге 
ұлттық спорт түрлерінен сайыстар ұйым дастырылып, 
ұлттық құндылықтарымыз дәріптелді. 

 «Шиелінің қайырымды жандары» еріктілер тобы да 
өз алдарына дастархан жайып, тұрмысы төмен отбасы-
ларды жайылған дастарқанға шақырды. 

Жаңақорғанда Наурыз мерекесі кең көлемде 
аталып өтілді. Аудан орталығындағы алаңдағы 
сән-салтанат тіптен жарасымды болды. Шапан 
киген ақсақалдар мен кимешек киген әжелер 
жастарға бата беріп, ертеңгі күндеріне сәттілік 
тілеп жатты. Аудан әкімі Ғалым Әміреев жұртшы-
лық алдында құттықтау сөз сөйледі. 
Аталған шара барысында Ержан Уәйіс және Тұр-

сынхан Құрманбековке «Жаңақорған ауданының құр-
метті азаматы» атағы тапсырылып, басқа да түрлі сала 
үздіктері марапатталды. Осы шара аясында Қыраш және 
Манап ауылдық округінің әкімдеріне қызметтік көліктің 
кілті де берілді.  

Орталық алаңда бірнеше ұлттық спорт түрлерінен 
жарыстар өткізілді.  Сондай-ақ, «Жігіттер квартетінің» 
Жаңақорғанға келіп, Наурыз мерекесімен аудан халқын 
құттықтауы әсерлі болды. Танымал ұжым өз өнерлерімен 
аудан халқына керемет қуаныш сыйлады.

Н.НАзыМхАНҰЛы. 
Шиелі, Жаңақорған аудандары. 

жаңа күннің жылуы

ҰлағаТ жолы



«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
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Хабарландыру
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлік 

негіздері бойынша «бизнес-Кеңесші» 2 күндік АҚЫСЫЗ 
курсынан өтуге шақы рады. Курс төмендегі кесте бойынша 
Кәсіпкерлерді қолдау орта лықтарында жүргізіледі:

1. 05-06 сәуір 
2017 ж.

- Қызылорда қ.,Әйтеке би к-сі №28, 
тел.: 8/7242/400202

2. 12-13 сәуір 
2017 ж.

- Тереңөзек кенті, Қонаев к-сі №12, 
тел.: 8/72436/79179

3. 19-20 сәуір 
2017 ж.

- Әйтеке-би кенті, Әйтеке би к-сі №19,
 тел.: 8/72438/79243

4. 19-20 сәуір 
2017 ж.

- Қызылорда қ., Әйтеке би к-сі №28,
 тел.: 8/7242/400202

5. 03-04 мамыр 
2017 ж.

- Қызылорда қ., Әйтеке би к-сі  №28,
тел.: 8/7242/400202

6. 11-12 мамыр 
2017 ж.

- Жалағаш кенті, Сәрке батыр к-сі №8, 
тел.: 8/72431/7919

7. 16-17 мамыр 
2017 ж.

- Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі №46,
 тел.: 8/72433/79199

8. 07-08 маусым 
2017ж.

- Қызылорда қ., Әйтеке би көшесі 
№28,
тел.: 8/7242/400202

9. 12-13 маусым 
2017ж.

- Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі №5,
 тел.: 8/72432/79255

10. 14-15 маусым 
2017ж.

- Жаңақорған кенті, Аманкелді к-сі 
№40, тел.: 8/72432/79255

Қосымша ақпарат беру мен тіркелу келесі мекен-жайда өтеді: 
Қызылорда қ., Әйтеке би к-сі, 28, тел.: 40-02-02

Қазақстан республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі Комитетінің 

Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясы басшылығының азаматтарды 

жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

Т.а.Ә. лауазымы Қабылдау 
күні, 

уақыты

Орналасқан 
жері

байланыс 
телефоны

Орақбаев 
Ғалымжан 
Жәдігерұлы

Инспекция 
басшысы

Сәрсенбі, 
сағат 

16.00-18.00

Қызылорда 
қаласы, Абай 
даңғылы 60А 

23-19-66  

Абдразахов 
Исатай 
Өмірзақұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары  

Бейсенбі, 
сағат 

10.00-12.00

Қызылорда 
қаласы, Абай 
даңғылы 60А

23-89-60

Нұрмағамбетов 
Марат 
Жалпақбайұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары

Жұма, сағат 
11.00-13.00

Қызылорда 
қаласы, Абай 
даңғылы 60А 

23-55-20

СЕнІМ ТЕлЕФОны
ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V «Мемлекеттік қызмет туралы», 

ҚР 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» заңдары, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2015 
жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекiтiлген ҚР «Мемлекеттік 
қызметшілерінің әдеп кодексі» талаптарының бұзылуына жол бермеу 
мақсатында «Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ-де  23-19-66  «Сенім телефоны» 
жұмыс жасайды.

назар

Қызылорда облысының әкімдігі, облыстық мәслихат және «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы «Сыр медиа» ЖШС бас директоры Аманжол 
Сақыпұлы Оңғарбаевқа анасы 

Манаш аймағанбетқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

* * *
Облыстық қоғамдық кеңесі және облыстық ішкі саясат басқармасының 

ұжымы «Сыр медиа» ЖШС бас директоры Аманжол Сақыпұлы Оңғарбаевқа 
анасы  

Манаш аймағанбетқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Қазақстан» РТРК» АҚ Қызылорда облыстық филиалы ұжымы («Қазақстан-

Қызылорда» телеарнасы) «Сыр медиа» ЖШС бас директоры Аманжол 
Оңғарбаевқа анасы 

Манаш аймағанбетқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы серіктестіктің бас директоры, Қазақстан 

Журналистер одағы облыстық филиалының төрағасы Аманжол Сақыпұлы 
Оңғарбаевқа анасы  

Манаш аймағанбетқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысының Статистика департаментінің ұжымы департаменттің 

баға басқармасының басшысы Оңғарбаева Айкенже Сақыпқызына анасы
Оңғарбаева Манаш аймағанбетқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысының Статистика департаментінің ұжымы департаменттің 

сауда басқармасының бас маманы Сералиева Майра Орынбайқызына әкесі
Сералиев Орынбай Серәліұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖараМСыз дЕп ЕСЕпТЕлСІн
Байтуреев Ергазы Уринбасаровичтің  атына Жаңақорған аудандық агро-

колледжін  27.06.1991 жылы бітіргені  жөнінде  берілген КТД №0028866  
 дипломы  жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Хабарландыру
2017 жылдың 5 сәуір күні  сағат 11:00-де «Нұр Отан» партиясы Қызыл орда 

облыстық филиалының ғимаратында «Қызылорда облысының мемлекеттік са-
тып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  басшысы Ерсейітова Жанзира 
Қазиқызы жұмыстар, тауарлар және көрсетілетен қыз меттерді мемлекеттік са-
тып алу саласы бойынша қоғамдық қабылдау жүргізеді.

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
ақпараттық- маркетингтік жүйесі арқылы күнде-
лікті негізгі азық-түлік өнімдерінің бағаларына мо-
ни торинг жүргізіліп отыр. Мониторингтің нәти-
жесінде бүгінгі күні ең арзан өнімдерді облыс аудан-
дары мен Қызылорда қаласының төмендегі сауда 
үйлері мен базарларынан алуға болатындығын ха-
барлаймыз.

Қызылорда. «дәмді» әлеуметтік дүкендерінде 
күріш – 135, нан – 50, қант – 235, тұз – 45, сары май 
– 450, өсімдік майы – 365, картоп – 90, сәбіз – 85, пияз – 
75, 1 сұрыпты ұн – 85, сиыр еті 1200 теңгеден сатылуда.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 90-110, пияз – 60-65, сәбіз – 80-85, 
қырыққабат – 80-85, қызылша 120 теңгеден. 

арал. Арал қаласының жеке кәсіпкері С.Саяновтың 
«Әлеуметтік», «Қуантқан» дүкендерінде картоп – 90-
100, пияз – 80, сәбіз – 110-120, қырыққабат – 90, қант 
– 235, күріш – 135,  «Алтай» базарының жанындағы 
жеке кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік майы 
– 340-350, макарон өнімдері – 115-125, қант 210-220 
теңгеден.

Қазалы. «Әлеуметтік сауда дүкені» қант – 230, 
сиыр еті – 1250, қой еті – 1250, күріш – 145, пияз – 80, 
картоп – 100, сәбіз – 90, жұмыртқа – 27, қарақұмық 
жармасы 330 теңгеден сатылуда. «Фея перизат» сауда 
үйінде қант – 230, қырыққабат – 90, пияз – 80, картоп 

–100, сәбіз – 90, қызылша 100 теңгеден. 
«нұр-дәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 сұрыпты ұн 

– 86, күріш – 120, өсімдік майы – 330, қант – 220, «Пи-
ала» шайы 250 гр – 530, макарон өнімдері – 135, ұнтақ 
жармасы – 120, қарақұмық жармасы – 310, жұмыртқа 
– 27-25, картоп – 80, жуа – 70, картоп – 90, сәбіз – 80, 
қырыққабат – 80, сары май 380-450 теңгеден. 

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» 
көтерме сауда орталығы және «Жандос» дүкендерінде 
картоп – 110-130, сәбіз – 100, жуа – 60, жұмыртқа 
– 26-28, 1 сұрыпты ұн – 86-96, нан – 60, тауық еті – 
540,  өсімдік майы 310-380 теңгеден. «Таңсықбай», 
«Бибінұр» базарларында картоп – 100-120, жуа – 100, 
сәбіз – 100, қырыққабат 100 теңгеден.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында 
өсімдік майы – 350, картоп – 110, сәбіз – 90, пияз – 80, 
ет – 1400, жұмыртқа – 25, қырыққабат – 80, «Ақниет», 
«Айдана» және «Қаракөз» дүкендерінен І сұрыпты би-
дай ұны –  87-100, нан – 53, жұмыртқа – 25, өсімдік 
майы – 350, пияз – 55, сәбіз – 90, картоп  – 110,  тауық 
еті – 550, қырыққабат – 90 теңге.

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде 
нан – 55, өсімдік майы – 360-380, қант –  240, картоп – 
100, сәбіз – 90-100, пияз – 60-70, қырыққабат – 80, тауық 
еті – 520-550, жұмыртқа – 260-280, «Бақытжан», «Нұр» 
дүкендерінде жұмыртқа – 300-310, өсімдік майы – 400, 
қант 250 теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» базарын-
да нан – 55, өсімдік майы – 400,  қант – 250, жұмыртқа 
– 25, бірінші сұрыпты бидай ұны – 85 теңге.  

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 100, пияз 
– 80, сәбіз – 100, қырыққабат – 100, өсімдік майы – 350-
390, қант – 240, жұмыртқа – 25, тауық еті – 550, ет – 
1200-1300, тұз 45 теңгеден. Сонымен қатар, І сұрыпты 
бидай ұны 98-100  теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде 
1 сұрыпты ұн – 88-96, нан –  50-65, өсімдік майы – 
310-370, картоп  – 100, пияз – 70-75, сәбіз – 90-110, 
қырыққабат – 90-100, тауық еті – 480-540, жұмыртқа – 
210-220, ет – 1200-1250, «Нұр» базарында  1 сұрыпты 
ұн – 96-100,  өсімдік майы – 310-380, жұмыртқа – 18-21, 
тауық еті – 500-530,  ет –  1200-1250, жуа  – 80, сәбіз – 
90-100, қырыққабат – 110, картоп   120 теңгеден саты-
луда. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Қызылорда облысында әлеуметтік жобаларды ірік-
теу 2017 жылдың наурыз айынан бастап маусым айы 
аралығындағы кезеңінде жүргізіледі.

Әлеуметтік жобалардың авторлары қызметі халықтың 
әлеуметтік осал топтарының, оның ішінде өмірлік қиын 
жағдайға тап болған мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
өмір сүру деңгейін көтеруге бағытталған қоғамдық 
бірлестіктер, мүгедектер ұйымдары, өзге де мекемелер 
және ведомстволар, жеке тұлғалар және басқа да үкіметтік 
емес ұйымдар бола алады (бұдан әрі – қатысушылар). 

Көрмеге қатысуға ұсынылатын материалдарға қойы-
латын талаптар:

1) ұсынылған құжаттарды, презентация материал-
дарын ресімдеудің сапасы;

2) жобалардың слайдтар, роликтер түріндегі презен-
тациялау ұзақтығы 3-5 минут болатын презентациялық 
материалдарын құрастыру;

3) өткен жылғы республикалық Көрмеге ұсынылған 
жобалар қайталап қаралмайды.  

Іріктеу турына қатысуға өтінім қосымшадағы нысан 
бойынша (№1 қосымша) аудандық/қалалық деңгейде 
өткізілетін іріктеу турының басталған уақытынан бастап 
ұсыныла алады. 

Комиссия іріктеп алған жобалар материалдары 
ағымдағы жылдың шілде айында ҚР Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігіне  республикалық Көрмеге 
жолданады.

Ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу кезінде туындаған 
барлық сұрақтар бойынша аудандық/қалалық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдеріне немесе 
облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының көрсетілген телефонына 
26-38-14 (Абдикалыкова Г.Б.) және электрондық мекен-
жайына g.abdikaykova@korda.gov.kz хабарласуға болады.

«Қазақстанда іске асырылатын 
үздік әлеуметтік жобаларды» 

іріктеу бойынша іс-шараларды 
өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарға 
1-қосымша

Әлеуметтік жобаларды іріктеу бойынша 
іс-шараға қатысу үшін өтінім

1. Әлеуметтік жобаның авторы
2. Әлеуметтік жобаның атауы
3. Жобалардың өңірлерде іске 

асырылған кезеңі
4. Жобаның әлеуметтік 

маңыздылығы
5. Қысқаша аннотациясы
6. Жобамен қамтылған адамдар 

санаты және саны
7. Қаржыландыру көздері

(мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс, тартылған 
қаражат)

8. Қол жеткізілген нәтижелер 
(оңалтудан өткен, 
жұмысқа орналастырылған, 
қамтылғандардың және  т.б. 
саны)

9. Презентациялық материал 
(жобаның логотипі, слайдтар 
және DVD форматтағы 
роликтер)

10. Қосымша ақпарат (телефон, 
факс, e-mail және т.б.)

«ҚазаҚСТанда ІСКЕ аСырылаТын үздІК ӘлЕуМЕТТІК 
ЖОбалар» бОйынШа ІрІКТЕудІ өТКІзу Туралы

Егер Сізді немесе Сіздің жақындарыңызды түсініксіз діни ойларды 
қабыл дауға мәжбүрлеген болса, діни тақырыпта күдікті адам үгіт жүргізгісі 
келсе, діни жоралар мен іс-шараларға қатысуды ұсынған болса, күдікті 
адамдардың не діни бағыттағы ұйымдардың ықпалына түскен болса, 
діни мәселелерге байланысты қиын жағдайларға ұшыраған болса,  
дін саласындағы мамандардың кеңесі мен көмегін қажет ететін болса, онда 
Қызыл орда облыстық ішкі саясат басқармасының дін мәселелерін зерттеу 
орталығының 40-00-34 сенім телефонына аптаның дүйсенбі-жұма күндері 
сағат 9.00-18.30-ға дейін немесе ҚР Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігі Дін істері комитетінің 114 «Қауырт желі»-не хабарласуыңызды 
сұраймыз.

Сондай-ақ,  азаматтардың діни салаға қатысты барлық мәселелері бойын-
ша Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының дін мәселелерін зерт-
теу орталығының директоры мен орынбасары төмендегі кесте бойынша 
қабылдайды.

№ аты-жөні лауазымы Қабылдайтын күні, уақыты
1 Камалов Бақытжан 

Жарылқасынұлы
Мекеме 
директоры

Әр аптаның сейсенбі күні 
сағат 15.00-17.00

2 Мусаев Маралбек 
Бахтиярұлы

Директордың 
орынбасары

Әр аптаның бейсенбі күні 
сағат 15.00-17.00

– азаматтығы жоқ адамдарға медициналық көмек қалай көрсетіледі?
– «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 2-бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының 
азаматтарымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі 
құқықтарды тең дәрежеде пайдаланады және міндеттерді атқарады.

МӘМС туралы заңның 26-бабының 1-тармағына сәйкес Мемлекеттің 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналары Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдарға 12 әлеуметтік тұрғыдан қауқарсыз санат тобының адамдары-
на төленбейді. Сонымен қатар, министрлік «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау және әлеуметтік-еңбек са-
ласы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
ҚР заңының жобасында Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты 
тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың 12 әлеуметтік 
тұрғыдан әлсіз санаты үшін Қорға жарналарды мемлекет жүзеге асыр-
сын деп ұсынылуда. Аталған ұсыныс мемлекеттік органдарда қаралуда. 
Бұл ретте, Заңның 3-бабының 2-тармағына сәйкес, егер Қазақстан Респу-
бликасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан 
өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары 
қолданылатынын атап өту керек.

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға ТМККК ұсынуға 
қатысты, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР 
Кодексінің 88-бабының 5-тармағына сәйкес, егер Қазақстан Республика-
сы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан 
Республикасының аумағында жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың айналасындағыларға қауіп төндіретін қатты аурулары болған кез-
де уәкілетті орган айқындайтын тізбеге сәйкес тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемін алуға құқығы бар. «Шетелдiктердiң құқықтық 
жағдайы туралы» ҚР Заңының 8-бабына сәйкес Қазақстан Республика-
сында тұрақты тұрып жатқан шетелдiктер әлеуметтiк және зейнетақымен 
қамсыздандыру мәселесiнде  Қазақстан Республикасы азаматтарының 
құқықтарын пайдаланады және солар сияқты мiндеткерлiкте болады. 
Осыған байланысты, ҚР аумағында тұрақты тұрып жатқан шетелдіктер 
мен азаматтығы жоқ адамдардың ҚР азаматтарымен әлеуметтiк және 
зейнетақымен қамсыздандыру мәселесiндегі теңдігін ескере отырып, 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау 
және әлеуметтік-еңбек саласындағы мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасының 
тұжырымдамасында ҚР азаматтарымен қатар оларға ТМККК алуда тең құқық 
беру ұсынылады.

Сақтандыру бойынша көрсетілетін медициналық көмекке екпелер 
жатады ма?

– Профилактикалық екпелер елдің барлық азаматтарына арналған мем-
лекет кепілдік берген медициналық қызметтердің базалық пакетіне кіреді 
(ТМККК). 

– Жұмыссыздарға медициналық сақтандыру алу үшін жұмыссыз де-
ген статус алу қажет дейді. бірақ, егер ауылда жұмыс болмаса және ЖК 
ашуға да табыс жетпесе, табысымыз тек 2-3 сиыр мен бақша ғана жететін, 
онда қалай болғаны? Яғни, ертең бізге медициналық көмек көрсетуден 
бас тартылады ма?

– Сізге көмек беруден бас тартылмайды, өйткені барлық азаматтар үшін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бар. Бұл жедел медициналық 
көмек және санитариялық авиация; әлеуметтік мәні бар аурулар және ке-
зек күттірмейтін жағдайдағы медициналық көмек; профилактикалық екпе-
лер; амбулаториялық деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілетін амбула-
ториялық-емханалық көмек (2020 жылға дейін). 

Одан басқа, Сіз медициналық сақтандыру қорына жарналарды ауылдық 
елді мекендерде «Қазпошта» арқылы, екінші деңгейдегі банктер арқылы АЖ   
2 пайызы мөлшерінде аудара аласыз.

– Емдеуге жатқызуға ақы қалай төленеді?
– Стационарда емделіп шыққан жағдайға ақы төлеу сақтандырылған 

адамға қор қаражатынан, көрсетілген медициналық көмектің сапасына 
жүргізілген сараптама нәтижелері ескеріле отырып, денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігі белгілеген тарифтер бойынша жүргізіледі.

Қабылдау КЕСТЕСІ



          ұлттың дара өнері ойтүрткі

     жәдігер
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Қонақтамыз. Үйлену тойы. Ет желініп, шай ішіліп 
болды. Бас табақ иелерінің бата беретін реті. Жасы 
алпыстың о жақ-бұ жағындағы төрт-бес кісі бір-біріне 
ысырып сала берді. Сол жерде «сен айт» та, «сен айт» 
болды. Біреуін ақыры көндірді-ау. Қонақтар қолдарын 
жайып күтіп отыр. Әлгі атамыз «ал мына екі жас 
бақытты болсын!» деп бастап, аяғында інісінің үрім-
бұтағын түгендеп кетпесі бар ма?! Жұрт жалықты ғой 
деймін, әбден тыпыршы-
ды. Қатарда қалжыңбас 
жігіт ағасы бар екен, сол 
«мынаның әумині қай 
жерінде?» деп қойып қал-
ды. Абыржып қалған ас 
қайырушы ата бата  соңын 
қысқа қайырып, отыр ған-
дар «үһ» десті. 

Өткен жолы қалада 
салтанатты рәсімде есімін 
көпшілік білетін ағамыз 
бата беруі тиіс-ті. Тәп-
тәуір бастап келе жат-
ты да саясаттан әңгімені 
соқты. Пәлен жыл бастық 
болған кісі батаны баян-
дамаға айналдырып жібе-
ріп, неге алақан жайып 
тұрғанымызды ұмытып 
қала жаздағанымыз бар. 
Мұндай келеңсіз жағдайлар ара-тұра кездеседі. Бата 
– баяндамаға, тілек тостқа айналған кезде «әй, ағалар-
ай!» дегеннен басқа сөз таппайсың. 

Қызылорда қаласында тұратын батагөй ақсақал 
Абызбай Махамбетов ізгі тілектен, игі ниеттен туған 
сөз-мұраның мән-мағынасы мен қадір-қасиетіне терең 
бойлай бермейтін қатарластарын көргенде қынжы-
латынын айтады. Жасы 80-нен асқан Абызбай ата – 
облыстық мәдениет басқармасы және ардагерлер кеңесі 

ұйымдастырған «Ақ бата» байқауының жеңімпазы. 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі. 

– Кеңес өкіметі кезінде көптеген салт-дәстүрімізге 
тыйым салынып, олармен тек тәуелсіздік алған соң 
ғана қауыштық. Соның бірі – бата. Кейде үлкендерден 
бата сұрасаң, аузына сөз түспей, жан-жағына жалтақтай 
береді. Адам өмірінің қарттық кезеңі зор салмақ пен 
жауапкершілік жүктейді. Барған жерінде «үлкен 

екенмін» деп кеудесін ке-
ріп, төсін ұрып, не бол-
са соны айта беру дұрыс 
емес. Аузына ата сақалы 
түссе де кей замандаста-
рымыз батаның қадір-
қасиетін, мән-мағынасына 
терең бой лай бермейді. 
«Парасатсыз кәріден сақ-
тасын, Дұшпанның кәрі-
нен сақ тасын!» деген осы-
дан шық са керек, – дейді 
бата гөй ақсақал. 

Әдебиет зерттеушісі 
Серік Негимов  батаны 
Құранның «Фатиха» сүре-
сімен  байланыстырады. 
Араб тіліндегі  «фатеке» 
сөзі ақ тілек, ақ ниет біл-
діру деген мағынаны 
білдіреді екен. Бата беру-

дің өз жөні мен жолы бар. Қонақтар арасында оны 
үлкен адам немесе көптің рұқсатымен жас та бол-
са бас боларлық адам береді. Ер адам отырғанда әйел 
ас қайырмайды. Мерейіңді өсіретін осынау аталы сөз 
қазақ үшін құнды. Соны ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін 
алдыңғы буын парасат биігінен түспесе екен. Әйтпесе, 
«енді не дейміз?!» деп қалбалақтап тұрған қариядан не 
қайыр?

Назерке САНИЯЗОВА.

БАТА – БАЯНДАМА, 
ТІЛЕК ТОСТ ЕМЕС

Биыл – Бөгеннен ұшқан бұлбұл ақын, жазушы Зейнолла Шүкіровтің 
дүниеге келгеніне 90 жыл. Өз заманында жұртым деп ақ парағы мен қара 
сиясын жанына серік еткен, ғылымның сан арнасынан хабардар болған 
Зейнолла Шүкіров – тек Сыр елінің ғана емес, барша қазақ жұртының 
мақтанышы. Ол 1927 жылы Арал ауданы, Бөген ауылында туған. Бала 
кезінен шығармашылыққа жақын өскен оның алғашқы жинағы 1955 
жылы «Менің достарым» деген атпен оқырманға жол тартты. Одан 
кейін адамгершілікті, адал махаббат пен шынайы сезімді суреттейтін 
«Теңіз жырлары», «Арал дәптері», «Сағыныш» атты өлең кітаптары, 
сондай-ақ, Арал балықшыларының ауыр тіршілігін, өмірін бейнелейтін 
«Тоғысқан тағдырлар», бүгінгі замандастар келбетін ашатын «Сырлы 
дүние хикаялары», «Ізгілік іздері», «Қиын түйін» повестері мен «Отты 
өткелдер» атты романы жарық көрді. Сонымен бірге, ақынның өлеңдері 
мен поэмалары 1977 жылы «Таңдамалы шығармалар» деген атпен 
жарыққа шықты. Мұнан бөлек, ол көркем аудармамен де айналыс ты. 
Орыс ақыны Ф.И.Тютчевтің «Жартас пен теңіз» атты жыр жинағын 
қазақша сөйлетті. 

Жазушы ел аралап, жер шарлап, емін-еркін жүре алмаса да, Сыр 
бойының тұнған тарихын үйде жатып-ақ  зерттеп, зерделеп, жинақтай 
білді. Көп жылғы еңбегінің нәтижесін «Сыр бойы» атты ел тари-
хын толғаған әңгімесінен көреміз. Осылардың барлығын тізбектесек, 
Бөгеннен ұшқан бұлбұл ақын З.Шүкіров қалың оқырманға отызға жуық 
кітап ұсынған екен. Бүгінде ақынның өлеңдерін жастар жатқа айтып, 
сахна төрінде жырға қосып жүр.

Оның туындыларын ұрпаққа дәріптеу мақсатында А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет үйінде «Бір жұлдыз болып жанам мен...» атты 
облыстық жазба ақындар мүшәйрасы өтті. 

Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мен 
мәдени-продюсерлік орталығы, «Халық шығармашылығын дамы-
ту» бөлімінің ұйымдастыруымен өткен мүшәйраға облыс бойынша 
18-40 жас аралығындағы 16 ақын қатысты. Онда талапкерлер Зейнол-
ла ақынның шығармашылығынан үзінді оқып және бұрын еш жерде 
жарияланбаған (өз таңдауы бойынша) жаңа өлеңдерін ұсынды. 

Үміткерлердің өнерін бағалау кезінде ақынның өлең мағынасының 
тереңдігі, сөз тапқырлығы, шумақ ұйқасының күрделілігі, тақырыптың 
ашылуы, идеялық мазмұны, ой мен қиялдың ұшқырлығы, көркем 
ой табуға ұмтылуы және өлеңін жатқа айтуына баса назар ауда-
рылды. Қазылар алқасының шешімімен мүшәйраның бас жүлдесін 
қызылордалық ақын Биболат Сәтжанов жеңіп алды. Сыр бойының жас 
ақыны Ұлықбек Тәңірбергенов І орынды иеленді. Ал Шиелі ауданының 
жас ақыны Ержігіт Бекжан, Қармақшы өңірінің тумасы Айбану Қалиева 
мен Сырдария ауданынан келген Ақтөре Ибрагимұлы келесі жүлделі 
орындарды өзара бөлісті. Мұнан бөлек, көрермендерге татымды жыр-
дан шашу шашқан басқа да ақындар түрлі номинация бойынша мара-
патталды. Шара соңында ұйымдастырушылар жеңімпаздарға диплом-
дар табыстап, бағалы сыйлықтар үлестірді.

– Қазақ поэзиясының дамуына мол үлес қосқан ақынды еске алуға 
арналған шаралар осымен толастамайды. Алдағы уақытта ақынның 
туған жері – Арал өңірінде ақындар айтысын өткізу жоспарда бар. 
«Бір жұлдыз болып жанам мен, бір жұлдыз болып қалам мен!» – деп, 
ақынның өзі айтқандай, әр келген жаңа ұрпақ қайсар ақынды оқи 
 отырып, оны жаңа қырынан таниды, оның өлеңдеріне, өмір жолы-
на басқа көзбен үңіледі. Қорыта айтқанда, қазақ әдебиеті тарихында 
З.Шүкіровтің ақындық рухы ұрпағымен мәңгі жасай бермек, – дейді 
Халық шығармашылығын дамыту бөлімінің меңгерушісі Гүлжан 
Байзақова. 

Нұрсұлтан қАЗбекОВ.

Сексенжылдық  тарихы бар, 
өңірі міздегі іргелі оқу орында-
ры ның бірі Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ-дың ғылыми-техникалық 
кі тап  ханасының өзіндік ерекше-
ліктері бар. Бүгінгі күні мұнда 2 
мил лионға жуық кітап қоры бар. 
Ғылыми кітапхана студенттер мен 
ғалымдарға, оқырмандарына зама-
науи талаптарға сай етіп, ақпараттық 
технология, пайдаланушыларға тех-
ника үрдістерін шебер қолданып, 
пайдаланушыларға қызмет көрсе-
туде. Бір қызығы, мұнда сирек 
кездесетін қолжазбаларды алып, 
қажетіңізге жаратуыңызға бола-
ды. Бұл кітаптар жөнінде  ғылыми-
техникалық кітапханасының бөлім 
меңгерушісі Рахила Доспаева былай 
дейді: «1988 жылы КСРО Жоғары 
оқу орындары министрлігінің 
№50 бұйрығы негізінде кітапхана 
қорынан құрылған сирек кездесетін 
әдебиеттер бөлімі – біздің мақтаны-
шымыз. Бұл қорда 1760-1947 жыл-
дары жарық көрген ескі славян, 
орыс, кәріс, неміс, ағылшын, ла-
тын тілдеріндегі жалпы саны 5000-
ға жуық әдебиеттер сақталған.  
«Ең ескі» және ерекше кітаптар 
қатарына 1760 жылы жарық көрген 
«Древняя история об египтянах, 
карфагенянах....» шығармасын, 
екін шісі Екатерина ықпалымен 1894 
жылы Санкт-Петербургтен шыққан 
2 томдық таңдамалы шығарма және 
«Словарь писателей среднего и но-
вого периода русской литературы  
XVII-XIX (1700-1825 гг)» және т.б 
жатады.

Аталған кітапхана өткен жылдың 
қараша айында Астана қаласында 

өткен  «Eurasian Book Fair – 2016» 
атты Еуразиялық халықаралық 
кітап көрме-жәрмеңкесіне қатысып, 
кітап қорының ерекшелігін тағы 
бір дәлелдеді. «Кітап – ғасырлар 
куәсі» тақырыбымен өткізілген 
кі тап көрмесіне  «Казахстаника» 
бойынша топталған жинақтар; 
ұлт тық салт-дәстүр, Сыр елінің 
ақын-жыршыларының араб тілінд-
гі қолжазбалары және этнограф, 
саяхатшы В.Бартольдтің XIX ға-
сырда Сыр бойына жасаған зерт-
теу жұмыстары, XVII-XVIII ға-
сыр да жарыққа шыққан қытай 
иеро глифімен таңбаланған корей 
халқының тарихы, әдебиеті және 
өнерін баяндайтын шығармалар, 
1914 жылы шыққан «Азиатская 
Россия» деп аталатын 3 томдық 
альбоммен және т.б. тарихи құнды 
кітаптарға шет ел  қонақтары мен 
сонда жиналған көрменің көрер-
мендер легінің басым бөлігі біздің 
қазыналарымызды қолына ұстап 
таңданыстарын жасыра  алмады. 

Қазіргі таңда Сыр өңірінің ақын-
жырауларының төте жазуымен жа-
зылған қолжазбалары қазақ тіліне 
аударылып жатыр. Бұл еңбек 
алда баспа бетін көріп, оқырман 
қолдарына тиер кітаптардың баста-
масы болмақ.

Әрине,  сирек кездесетін асыл 
мұ рамызды келер ұрпаққа жет-
кізу, насихаттау – біздің асыл 
мұратымыз.

Маржан ӘШІРАПбАЙ,
қМУ-дың ІІ курс студенті.

СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН КІТАПТың 
СыРы ДА КөП

Сыр елінде жылқыға деген құрмет 
жоғары. Оны ат спортымен айналысушы-
лар бойынан да аңғарамыз. Ал, ат спорты 
ұлттық түрлерінің облыстық федерациясы 
қоғамдық бірлестігінің президенті Айтбай 
көшербаевтың төрағалығымен өткен есепті 
жиналыста жылқы жайлы пікір алғаусыз 
айтылды. Сондай-ақ, қатысушылар 
қалалық ипподром мен бәйге жарысының 
ережесін талқылады. 
Айта кетейік, қаңтар айында Астана ҚР ат 

спорты ұлттық түрлерінің есепті жиналысы өткен 
болатын. Жауапты жиында еліміздің бірқатар 
аймағында республикалық федерация ықпалымен 
өтетін іс-шаралар ережесі ұсынылды. А.Көшербаев 
өз баяндамасында Сыр халқының ұлттық спортқа 
деген қызығушылығының жоғары екенін атап 
өтіп, аймақта атқарылатын жұмыстарға кеңінен 
тоқталды.

– Сыр бойы тұрғындарының басым көпшілігі 
қазақ болғандықтан біздің өңір үшін ұлттық ат 
спортының маңызы жоғары. Аталған спорт түріне 
бұған дейін әртүрлі себептермен көңіл бөлінбей 
келген болатын. Біз осы мәселені ескере оты-
рып, 2015 жылдан бастап ауқымды жұмыстарды 
қолға алып жатырмыз. Облыс орталығында жаңа 
ипподром пайдалануға беріліп, ол жерде үлкен 
деңгейдегі додаларды ұйымдастыру мүмкіндігіне 
ие болдық. Осының өзінен аймақта ұлттық ат 
спорты түрлеріне деген үлкен қолдау барына көз 
жеткізуге болады. Түрлі додаларда топ жарып 
жүрген спортшыларымыздың да қарқыны жоғары 
деңгейде. Сыр көкпаршылары республика бойын-
ша екінші орында келеді. Биылғы жылы Астана-
да ЭКСПО – 2017 көрмесі аясында дүниежүзілік 
ат спорты олимпиадасы өтеді. Дүбірлі додаға 
Қызылорда облысы да белсене атсалысады, – деді 
бірлестік президенті. 

Соңғы жылдары елімізде, оның ішінде 
Сыр өңірінде ұлттық спорт түрлеріне қолдау 
көрсетіліп келеді. Оның дәлелі 2015 жылы қалалық 
ипподромның құрылысы аяқталып, пайдалануға 
берілген болатын. Аталған нысан мемлекеттік 
жекеменшіктің әріптестігі аясында «ҚазГерМұнай» 
ЖШС-ның демеушілігімен бой көтерді. Бүгінде 
қалалық ипподромда республикалық деңгейдегі 
жарыстар ұйымдастырылып келеді. Нысан 
пайдалануға берілген жылы республикалық «Ат 
спорты» фестивалі өтті. Сонымен қатар, өткен 
жылы «Алтын дән» мерекесі қарсаңында жүлде 
қоры 5 млн теңгені құрайтын атсейістер сайысы 
ұйымдастырылды. Алдағы уақытта облыстық ат 
спорты ұлттық түрлері федедерациясының қызмет 
ауқымы кеңейеді. Себебі, облыстық федерацияның 
қала мен барлық аудандардан өкілдіктерін ашу жо-
спарлануда. А.Көшербаев бұл жұмыстар жүзеге 
асса, ұлттық спортқа қызығушылығы басым ауыл 
жастарына үлкен көмек болатынын айтты. Сондай-

ақ, қатысушылар да ұтымды ұсынысты бірауыздан 
қолдады. Жиында жанкүйерлер аймақта атсейіс 
болып жүрген азаматтардың және ұлттық спортқа 
еңбегі сіңген өңір тұрғындарының еңбегі еленіп, 
марапатқа ұсынылса деген тілектерін жеткізді. 
Сондай-ақ, Жаңақорған ауданында «Көкпар» ойы-
нын ұйымдастыруға арналған ипподром салынса 
деген ойларын жеткізді. 

Биыл Тараз қаласында ат спорты ұлттық 
түрлерінен бірнеше сайыс өтеді. Дүбірлі додада 
аймақ намысын қорғауға Сыр спортшылары да дай-
ындалуда. Облыс спортшыларының жетістіктеріне 
тоқталған қалалық спорт мек тебінің директо-
ры Ғабит Мақатаев алдағы аламан додаларда да 
олардың топ жаратынына сенім артатынын айтты. 
Жиын соңында А.Көшербаев басқосуда көтерілген 
ұсыныстарға байланысты алдағы уақытта тиісті 
жұмыстар атқарылатынын жеткізді.

кенжетай қАЙРАқбАеВ.

Зейнолла Шүкіров – 90

қала орталығындағы 
«Мұз айдыны» спорт кешенінде 

2001-2002 және 2003-2004 жылдары туыл ған 
қыздар арасында волейболдан ел чемпионаты басталды. 

Жарысқа Астана мен Алматы қалаларынан және Ақтөбе, Ақмола, 
Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, Оңтүстік, Шығыс, 
Солтүстік және Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстарынан  барлығы 36 
команда қатысуда. Олар сегіз топқа бөлініп, өнер көрсетуде. 

Айта кетейік, алғашқы ойында облыс командасы солтүстіктерді  
айқын басымдықпен ұтты. Бұл қыздар арасындағы ҚР чемпионатының 
жеңімпаздары 28 наурыз күні белгілі болады. 

Н.АЛПЫСбАЙҰЛЫ.

ЕЛ ЧЕМПИОНАТы 
өТУДЕ

«ЭКОПАТРУЛЬ» КОНКУРСы
Қазіргі таңда кез келген өңірдің экологиялық жағдайы ең өзекті 

және ерекше назар қоюды талап ететін мәселелердің бірі. Осыған орай, 
Қызылорда облысының табиғат қорғау прокуратурасымен барлық облыс 
тұрғындарына «Экопатруль» атты конкурс жарияланады.

Аталған конкурс облыс тұрғындарының назарын аймақтың өзекті 
қоршаған орта мәселелеріне аударуға көмектесетіні сөзсіз.

Конкурстың тәртібіне сәйкес, қатысушылар өздерін толғандырып 
жүрген экологиялық ахуалды зерттеп, оларды шешудің игі жолдарын 
ұсынып, нақты идеяларды табыстау қажет.

Осыған орай, егер өңіріміздің экологиялық жағдайына немқұрайлылық 
таңытпасаңыз, аталған конкурсқа қатысуыңызға болады.

Қатысам деушілерге құжаттарды қабылдау 10.04.2017 жылға дейін со-
зылады. Ең қызықты әрі негізді деп танылған жоба авторлары конкурстың 
екінші кезеңіне өткізіледі. Екінші кезеңнің нәтижесі бойынша ең үздік деп 
танылған 3 жоба авторлары Қызылорда облысының табиғат қорғау проку-
рорымен арнайы сертификаттармен, медальдармен және сыйлықтармен ма-
рапатталады.

Аталған конкурс бойынша сұрақтар туындаған жағдайда, +7-747-
174-45-11 ұялы телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады.

ОбЛЫС тҰРғЫНдАРЫНЫң НАЗАРЫНА!
Балық ресурстары мен басқа да су жануарлары ның уылдырық шашу және 

көбеюi кезеңiнде Арал теңізіне құяр сағадан Оңтүстiк Қазақстан облысының 
әкiмшiлiк шекарасына дейiнгi Сырдария өзенiнде 1 сәуiр мен 30 мамырды 
қоса ал ған дағы аралықта, Кiшi Арал теңiзiнiң (Кіші Арал теңізіндегі Бутако-
ва және Сарышығанақ қой  наулары, оларды суландыратын өзектерде көк  темгі 
мұз кетуінен бастап) су айлағында 1 ма мыр дан 10 маусымды қоса алғандағы 
аралықта, Қызылорда облысының шегiндегi су айдындарында 20 сәуiрден 
10 маусымды қоса алғандағы аралықта балық аулауға тыйым салынады. Со-
нымен қатар Артемияның көбеюi кезеңiнде Өзбекстан Республикасының 
мемлекеттiк шекарасына дейiн Қазақстан Республикасының аумағы шегiнде 
Тұщыбас, Чернышева шығанақтарын қоса алғанда, Үлкен Арал теңiзiнде 
1 сәуiрден 31 шiлденi қоса ал ған дағы аралықта артемия жұмыртқаларын 
жинауға және дайындауға тыйым салынатындығын хабарлаймыз.

Облыстағы табиғат пайдаланушылардың назарына, балық шаруашылығын 
жүргізу келісім-шартына сәйкес жоғарыда көрсетілген кезеңдерде бекітіліп 
берілген балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде 
балық ресурстарының қорғалуын қамтамасыз етуді  ескертеміз. 

Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану-
ды реттеу басқармасы, облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясы, байланыс телефондары:23-19-66, 30-78-03.

Ақбөбек Алтынбекқызы – Қазалы  ауданы, 
Бірлік ауылы №102 орта мектебінің 9-сынып 
оқушысы. Ақбөбек – озық ойлы ізденімпаз 
оқушы.

Оның қазақ тілі, физика, тарих пәндеріне 
бейімі бар. Сонымен қатар, спортты да жақсы 
көреді. Мектеп жанынан құрылған футболдан 
«Бірлік» қыздар командасының құрамында 
өте жақсы ойыншы.

Ақбөбек Орынбасар аудандық, облыстық 
пән олимпиадаларына қатысып, бірнеше рет 
озықтар қатарынан көрініп, жүлделі І, ІІ, ІІІ 
орындарды иеленіп келеді. Мәселен, 2016-
2017 оқу жылында республикалық интел-
лектуалдық марафонында жоғары балл жи-
нап,  жүлделі І орынды иеленіп, мектеп абы-
ройын асқақтатты.

Қазақстан Республикасы білім және ғы-
лым министрлігі «Дарын» республикалық 
ғылыми-практикалық орталығы еліміз бой-
ынша 14 облыстан ең жоғары балл жинаған 
8,9-сынып оқушылары арасынан 14 оқушыға 
Ресей мемлекетінің Санкт-Петербург қала-
сына мәдени-танымдық саяхатқа жолдама 
берді.

Жақында Ақбөбек Орынбасар өз білімінің 
арқасында 14 оқушының бірі болып, Санкт-
Петербург қаласында болып қайтты.

Біз Ақбөбекке биік белестерден көріне 
бер деп тілей отырып, мектеп абыройын ас-
қақ тататынына үлкен үміт артамыз.

Мәншүк САдеНОВА,
Қазалы ауданы, Бірлік ауылы, 

№102 орта мектебінің мұғалімі. 

Ақбөбектің асулары

Сырбойылық білімпаз жастар Ақмола облысы бурабай ауданының Щу-
чинск қаласында өткен 1-7 сынып оқушыларының зерттеу жұмыстары мен 
шығармашылық жобаларының ХІІ республикалық «Зерде» конкурсында 
түгелдей дерлік жеңіс тұғырынан көрінді.
І орын иеленгендер қатарында Алмаз Әбілбеков, Кәусар Қабылбек, Әбілмансұр 

Әкімшаев, Аяжан Тоқтарова және Данияр Алпамыс бар. Ал Гүлвира Ұзақбаева,  Айнара 
Бекмырзақызы, Ұлпан Бекмаханова, Бибінұр Темірбек – ІІ орын, Дильназ Айтбаева, 
 София Әбибулла, Шапағат Балтабай, Ерасыл Сапарбеков ІІІ орынға лайық деп танылды. 
Ербол Сайфуллаев, Асыл Ысқақ, Жасмин Бақытбек, Жібек Шәріпбай алғыс хатпен мара-
патталды. 

Білім бәйгесінде оқ бойы озық көрінген олар ХІІ республикалық «Зерде» конкурсы-
ның облыстық кезеңінен сүрінбей өткен болатын. 

Н.қАЗЫбАЙқЫЗЫ.

«ЗЕРДЕДЕГІ» ЗЕРЕКТІК

АРғыМАқ АТТА
СыН бОЛМАС...

     спорт

бІР ЖҰЛДыЗ бОЛыП 
ЖАНАМ МЕН...


