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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «АРАЛ-2017» ФОРУМЫ ҚАРСАҢЫНДА

Құрметті оқырмандар!
2017 жылдың екінші жартыжылдығына  «Сыр медиа» 

ЖШС-на қарасты ба сылымдарға («Сыр бойы», «Кызылор-
динские вести», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», 
«Толқын», «Қазалы», «Қармақшы таңы», «Жалағаш жаршы-
сы», «Тіршілік тынысы», «Өскен өңір», «Жаңақорған тыны-
сы») жазылу науқаны басталғанын хабарлаймыз.

Анықтама телефондары:
8 (7242) 40-03-93, 40-05-81, 70-14-08.
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«ЕЛДІҢ РИЗАШЫЛЫҒЫ 
РЕЙТИНГТЕН ЖОҒАРЫ»
Аймақ басшысы екі жарым сағат ішінде тікелей эфир 

арқылы көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарға жауап берді. Он-
лайн желі мен Call орталығына барлығы 319 сұрақ түскен. 
Оның басым бөлігі баспана, жұмыспен қамту, әлеуметтік 
қамсыздандыру, коммуналдық мәселелер жайында болды. Ме-
дицина, білім, мәдениет, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және 
тағы басқа салалардағы түйткілдер сұхбаттың арқауына айнал-
ды. Экономикалық белсенділікті арттырудан гөрі әлеуметтік ша-
ралар алға шығып кететінін айтқан аймақ басшысы Елбасының 
еңбек қоғамын құру туралы мақаласы елге серпін бергенін 
сеніммен жеткізді. Бірақ жастардың масылдық көзқарастан ары-
ла алмағанын сынады. 

– Барлық жағдай жасалғанымен. іскерлік белсенділігіміз 
артқан жоқ. Мүмкіндік бар, қаржы жеткілікті. Ендеше, іс 
бастауға не кедергі? Сол баяғы жалқаулық. Осыдан келіп 
шағын бизнесті дамытуды жоғарыдан төменге қарай жүргізуге 
мәжбүрміз. Негізі, бұл керісінше болуы керек, – деді облыс әкімі 
Қ.Көшербаев. 

Сыр өңірінің әлеуметтік-экономикалық жайы қозғалып, 
сан түрлі саладағы жұмыстың жайы айтылды. Соның ішінде 
аймақ басшысын алаңдататыны – ауыл мен қала мектептерінің 
арасындағы алшақтық. 

– Ал Қазақстанда халықтың 60 пайызы ауылда тұрады. 
Сондықтан осындағы шағын жинақты мектептердің 
материалдық базасын нығайтып, инновациялық технологиялар-
мен қамтуға, мұғалімдердің біліктілігін арттыруға баса мән беру 
керек, – деді облыс әкімі. 

2013-2015 жылдар аралығында апатты жағдайдағы 25 мек-
теп жаңаланды. Қалған 12 мектептің 8-і бірер күнде ашылады. 
Тағы 4-нің құрылысы тамыз айында аяқталмақ. Аймақ басшы-
сы бала күнінде физика, математика, тарих пен әдебиет пәндерін 
сүйіп оқығанын айтты. 

– Армандарым орындалды деуге болады. Елбасының 
қолдауымен Отанға қызмет етуге мүмкіндік алу – мен үшін 
үлкен бақыт. Одан артық не керек?! – деді облыс әкімі. 

Тікелей эфирде өрбіген әкіммен сұхбаттың толық нұсқасын 
газетіміздің сенбілік нөмірінен оқи аласыздар.

Назерке САНИЯЗОВА.

Елбасы өзінің жыл сайынғы 
халыққа Жолдауында шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту, өнім өндіру, өңдеу 
ісін қарқындатуды  назардан қалыс 
қалдырмайтыны белгілі. Соған  орай, 
әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына 
кіру бағытында ерекше маңызға ие 
«Ұлт Жоспары – 100 нақты қадам» бағ-
дарламасында кәсіпкерлік саласына 
байланысты бірқатар нақты тапсырма-
лар берілген болатын. Елбасы тапсыр-
масын орындау мақсатында облыстың 
солтүстіктегі аудандарында да толағай 
тірліктер тындырылуда.  

Сөзіміз нақты болуы үшін дерек-

ке жүгінсек. Осы кезеңде Арал өңірінде 
жылдық қуаттылығы 16400 мың тонна-
дан астам 8 балық зауыты жұмыс жа-
сайды. Бүгінде олардың төртеуі «Арал 
балық өңдеу зауыты», «Арал СДО» 
ЖШС, «Камбала балық БӨО» ЖШС, 
«СДО Қарашалаң» ЖШС  балықты 
терең өңдеумен айналысатын болса, 
қалған екеуі «Бөген СДО» ЖШС мен 
«Қуаныш» ЖШС  шағын балық өңдеу 
зауыттары ретінде балықты қатыру, 
мұздату және ыстау сияқты жеңіл 
өңдеумен шұғылданады. Ауданда Еуро-
па нарығына шығуға мүмкіндік беретін 
«Еврокод» белгісі  бар кәсіпорындар яғни 

«Арал сервистік дайындау орталығы» 
ЖШС-гі балық өңдеу зауытында бар 
дейді қолдағы құжатта.

Аудан бойынша өткен жылы 
2653 тонна балық өнімі экспортқа 
шығарылған. Таратып айтсақ, Польша, 
Грузия, Әзербайжанға 967 тонна, Ресей 
Федерациясына 1686 тонна балық өнімі 
жіберілген. Теңіз төскейіндегі  негізгі 
экспорттаушы кәсіпорындар «Арал 
СДО», «Камбала балық», «Қарашалаң 
СДО», «Бөген СДО», «Қуаныш» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 
мен «Ақбасты»,  «Жамбыл» өндірістік 
кооперативтері болып табылады.

– Елбасының тікелей тапсырмасымен 
жүзеге асқан, ел ішінде ғасыр жобасы 
атанып кеткен «САРАТС» жобасының 
алғашқы кезеңі Арал өңіріне ерекше нәр 
берді. Теңіздің оралуымен атакәсіп – 
балық шаруашылығы қайта жанданды. 
Солардың қатарында өзім еңбек  ететін 
«Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС да 
бар. Өңдеу цехында балықтың көптеген 
түрлерінен өнім дайындалады. Өнімдер  
Ресей, Грузия, Украина, Әзербайжан, 
Дания, Польша, тағы басқа мемлекет-
терге экспортқа шығарылады. Таяуда 
«САРАТС-2» жобасы басталады деген 
жағымды жаңалықты  тұтас жұртшылық  
шаттықпен қабылдады. Ғаламат 
жобаның екінші кезеңінде жүзеге асы-
рылатын шаруа мол екеніне сеніміміз 
зор, – дейді ІІІ дәрежелі «Еңбек даңқы» 
орденінің иегері, «Арал балық өңдеу за-
уыты» ЖШС өнім шығару бөлімінің аға 
шебері Күлмариям Кемалова. 

Қазалыдағы «Т.Игіліков» шаруа 
қожалығы  балық аулау өндірісін да-
мытуды қолға алған. Ұжымда Арал 
теңізінен ауланған балық  өнімдері  
тоңазыту қоймаларында қатырылып, ар-
найы қаптамаларға салынып, еліміз бен  
Ресейге  мұздатылған күйде сатылу-
да. Жергілікті кәсіпкер өткен жылы 100 
тоннаға жуық балық өңделіп, экспорт-
талды.

Жеке кәсіпкер Төребек Игіліков  

«Балық өнімдерін өңдеу цехын іске асы-
ру жобасы» бойынша «Банк центр кре-
дит» АҚ облыстық филиалы арқылы 
несие  алып,  балық өңдеу, сақтау 
ғимараттарының құрылысы салы-
нып, тоңазытқыштар мен қосымша 
қондырғылар орнатылған. Балық өңдеу 
цехы  балық өнімдерін тазалайтын, 
тұздайтын, жұмысшыларға арналған  
бөлмелермен жабдықталған. Балық 
аулауға, тасымалдауға арнайы көліктер 
және құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген. Зауыттың жобалық қуаттылығы 
тәулігіне 5 тоннаға дейін балық сүбесін 
өндіруге есептелген. Аталған өнімдерді 
экспорттау мақсатында «Еврокод» алу 
бағытында жұмыстар жүргізілуде.

«СПК Қызылорда Балық» ЖШС-
ның  индустриалды-инновациялық жо-
баларды дамыту бойынша  «Қызылорда» 
ӘКК» АҚ-мен бірлескен жобасы 
іске асырылды. Жоба аясында балық 
өнімдерінен сүбе (филе) дайындайтын 
цех  пайдалануға берілді. Серіктестік 
«Бақыт» шаруа қожалығымен бірлесіп  
кіші Арал теңізінің №8 учаскесінен 
және Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданына 
қарасты «Байтақ» көлінен, Қазалыдағы  
«Қашқан су» көлінен балық аулап келеді. 
Өндірілген өнімді экспортқа шығару 
үшін  сапа сертификаты бар. «СПК 
Қызылорда балық» ЖШС-да 40 адам 
жұмыспен қамтылған. Балық өңдеу цехы  
балық өнімдерін тазалайтын, тоңазытып 
сақтайтын бөлмелер, сыйымдылығы 750 
тонналық балық сақтау қоймасымен 
жабдықталған. Балық аулау, тасымалдау 
үшін арнайы көліктер мен құрал-жаб-
дықтармен толық қамтамасыз етілген. 
Еуропаға өнімді экспорттау мақсатында 
«Еврокод» алынып, Дания, Германия, 
Австрия және т.б. елдерге экспортталу-
да. 2017 жылдың қаңтар-сәуір айларын-
да серіктестікте 478,32 (214,0 млн теңге) 
тонна балық өңделді. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал, Қазалы ауданы.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ
Қазақстан Президенті Біріккен Араб Әмірліктерінің Сыртқы 

істер министрі шейх Абдалла бен Заид Әл Нахаянмен кездесті.
Мемлекет басшысы БАӘ сыртқы істер министріне сәттілік тілеп, 

елдеріміз арасындағы байланыстардың қарқынды дамып келе жатқанын атап 
өтті. 

– Сіз біздің елге ресми сапармен Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері 
арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл толуы-
на орай келіп отырсыз. Бүгін Астанада бірлескен бизнес-форум өтіп жатыр. 
Биыл мен Араб Әмірліктерінде екі рет болдым. Шейх Мұхаммед бен Заид Әл 
Нахаянмен соңғы кездесуімізде көптеген мәселелер бойынша уағдаластыққа 
қол жеткіздік, – деді Қазақстан Президенті.

Абдалла бен Заид Әл Нахаян екіжақты өзара іс-қимыл барысына көңілі 
толатынын, оны жаңа деңгейде нығайта түсу қажеттігін атап өтті.

Сондай-ақ, БАӘ сыртқы істер министрі Сауд Арабиясы Корольдігінде 
өткен саммиттің табысты болғанын айтып, соның аясында Қазақстан 
Президентінің Абу-Дабидің тақ мұрагері, шейх Мұхаммед бен Заид Әл Наха-
янмен әңгімелескенін еске салды.

«Елге қызмет етуден артық бақыт жоқ. Елдің бата-
сы мен ризашылығы рейтингтен жоғары». «Қазақстан-
Қызылорда» телеарнасының сейсенбі күнгі «Әкім сағаты» 
бағдарламасында облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
әкімдер рейтингіне қатысты осылай пікір білдірді.

ӘКІМ САҒАТЫ

“САРАТС”
ЖОБАСЫНЫҢ СЫЙЫ

– Мен барлық деңгейдегі әкімдерге 
салық базасын ұлғайту, тұрақты жұмыс 
орындарын құру және қоғамдық-саяси 
ахуал ды жақсарту сияқты алдымыздағы 
негізгі үш міндет туралы осыған дейін 
айтқан болатынмын. Аталған міндеттерді 
түпкілікті шешудің негізгі жолы жергілікті 
жерде жаппай кәсіпкерлікті дамыту бо-
лып табылады. Облысымызда жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту үшін ағымдағы жылы 
бірыңғай жол картасы әзірленіп, наурыз ай-
ында барлық аудандарда актив жиында-
ры өткізілді. Ол жиындарда жол картасы 
түгелдей ауыл әкімдеріне таныс тырылып, 
шағын несие алу үшін де қажетті ақпараттар 
таратылды. Сонымен қатар, аймақтың 
барлық ауылдық округінде жұмыс жасайтын 
кәсіпкерлік субъектілер саны анықталып, 
олардың экономиканың қай саласында 
жұмыс жасайтыны, жұмыссыз жүрген аза-
маттар саны, қай ауылдың қанша несие 
алып жатқаны, мемлекеттік және үкіметтік 
бағдарламалардың қатысу үлесі туралы 
мәліметтер облыстың ахуалдық орталығына 
енгізілді. Бұл бағыттағы жұмыстар алда ғы 
уақытта да өз жалғасын табады. Нәтиже-
сінде, әрбір әкімнің кәсіпкерлікті дамыту 
бағыты бойынша қалай жұмыс жасап отыр-
ғанын және кәсіпкерліктің өсу динамикасы-
на көз жеткіземіз, – деді облыс басшысы.

Биылдан бастап «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 
бағ дарламасы жүзеге асырылуда. Бағдар-
ла маның «Бастау бизнес» бағыты бойын-
ша ауыл кәсіпкерлері шағын несие алу үшін 
сәуір айынан бастап 1 ай оқудан өтті. Мә-
жі лісте облыс әкімі аталған бағыт бойын-
ша кейбір ауылдарда оқудан өтіп, тәжірибе 
жи наған азаматтардың жоқ екенін атап өтті. 
Cон дай-ақ, бірқатар ауыл әкімдері халықты 
мал шаруашылығына қатысты ғана оқудан 
өт кізсе де, ол өңірлерде «Шаштараз», «Мон-
ша» сияқты дәстүрлі бизнес түрлері бойын-
ша дайындау ескерусіз қалған. Мұнан соң 

жап пай кәсіпкерлікті дамыту бағыты бо йын-
ша атқарылған жұмыстар жөнінде бар лық 
аудандар мен бірқатар ауыл әкімдері се лек-
торлық байланыс арқылы есеп берді. Ал -
дымен Арал өңіріндегі атқарылған жұмыс-
тар жай  лы аудан әкімі Мұхтар Оразбаев ба-
яндады.

Жалпы Арал ауданы бойынша ағымдағы 
жылдың мамыр айына дейін 3816 шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркеліп, 
нәтижесінде 5710 адам жұмыспен қам тылған. 
Оның ішінде кәсіпкерліктің 39 пайы зын кент 
және ауылдық округтер құрайды. Жоғарыда 
аталған бағдарлама аясында кәсіпкерлер 
палатасының аудандық филиалынан 211 
адамды «Бастау бизнес» және 50 адам-
ды «Бизнес кеңесі» жобасы бойынша оқыту 
жоспарланып отыр. Жоба аясында оқып 
шыққан 30 үміткердің 22-сі бизнес жоспарла-
рын қорғады. Комиссия тарапынан қаралған 
жобалардың жалпы құны 117,7 млн теңгені 
құрап отыр. 

Наурыз-сәуір айларында Арал қаласынан 
– 41, елді мекендерден 36 шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектісі тіркеліп, 97 жаңа 
жұмыс орны ашылды. Биылдың өзінде жал-
пы құны 950 млн теңгені құрайтын 2 жоба 
ұсынылып отыр. Аталған жоба жүзеге ас қан 
жағдайда өңірде мал бордақылау алаңы мен 
балық қабылдау және өңдеу цехы ашыла-
ды. Сондай-ақ, мұнан бөлек 4 жоба бойын-
ша 68,5 млн теңге несие бе рілді. Ал грант тық 
бағдарлама аясында 2 жоба иесі қайтарымсыз 
несиеге қол жеткізген. Мұхтар Оразбаев атал-
ған жұмыстардан бөлек бас қа да мемлекеттік 
бағдарламалар аясында жасалып жатқан 
ілкімді істерге кеңінен тоқ талды. 

Аймақ басшысы балық қабылдау мен 
өңдеу цехы және пластикалық қайық 
шығару жобасы облыстағы өңірлік үйлестіру 
кеңесінде мақұлданғанын атап өтті. Соны-
мен бірге аудан әкіміне екі ауқымды 
жоба ның жер телімі мәселесін тезірек 
шешуді тапсырды. 

МӘЖІЛІС

АУЫЛ КӘСІПКЕРЛІГІНЕ 
ҚАРҚЫН ҚАЖЕТ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту мәселесі бойынша қала мен барлық аудан әкімдерінің 
есебін тыңдауға арналған мәжіліс өтті. Басқосуда аймақ басшысы жиынның  
маңыздылығына тоқталып, жаппай кәсіпкерлікті дамытудың тиімділігін атап өтті. 

Жиынның алғысөзінде облыс әкімінің орынбасары Рус-
лан Рүстемов осы жылдың ұстаздар мен білім алушылар 
үшін жаңалыққа толы болғанын жеткізді. Атап айтқанда, 
ҰБТ-ның жаңа форматы енгізіліп жатыр, қорытынды аттес-
тациялау жаңаланды, «Баршаға арналған тегін кәсіптік-
техникалық білім» жобасы басталды. Е.Сағадиев Елбасы 
Жолдауынан туындайтын мәселелер мен білім жүйесіндегі 
өзгерістерге кеңінен тоқталды. 

Алдағы 3 жылда балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен 
100 пайыз қамтамасыз ету міндеттеліп отыр. Ал балабақша 
ашуда мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамы-
ту маңызды. Былтыр республикада 800-ден астам жаңа 
балабақша мен шағын орталық ашылды. Соның 600-дейі 
немесе 80 пайызы – бизнес пен мемлекет байланысының 
жемісі. Нәтижесінде 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды 
балабақшамен қамту көрсеткіші 85 пайызға жетті. Қалған 

бөлігі келер 2 жылда балабақшаға баруы тиіс. 
Қазіргі күні балабақшаларға арналған жаңа санитарлық 

нормалар мен ережелер қабылданды. Кезек реттілігі де 
күн тәртібінде тұр. Астана, Қостанай, Шымкент, Алматы 
қалалары осыған байланысты бағдарлама әзірледі. Ендігі 
жерде бүкіл балабақша кезегі бірыңғай республикалық ке-
зекке біріктіріледі. Жолдама электронды үкімет арқылы 
беріледі. Осылайша ата-аналар мемлекеттік болсын, 
жекеменшік болсын, таңдаулы мекемені таңдай алады. 

Өткен жылы тәрбиешілердің біліктілігін көтерудің 
бірыңғай бағдарламасы жаңартылды. 2019 жылға қарай мек-
тепке дейінгі білім мен тәрбие беру саласына даярлық сыны-
бы қатар енгізілмек. 

– Даярлық сыныбы – онекіжылдық жүйенің алғашқы 
баспалдағы. Қазіргі күні балалардың 85 пайызы 1 сыныпқа 
қабылданбай тұрып әріп таниды, оқи алады. Әйткенмен, 

мұғалімдерге оңай емес. Көпшілікті «Әліппенің» қайда 
кеткені мазалайды. «Әліппе» даярлық сыныбынан бастап 
оқытылады, – деді министр. 

Орта білім беру жүйесіндегі басты өзгеріс – жаңартылған 
мазмұнға көшу. Еліміздің бас педагогы Қазақстанның 
бұл бастамаға кештеу ілескенін жеткізді. Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымының құрамындағы 35 мем-
лекет 15 жыл бұрын бастап кеткен. Өйткені олар заман та-
лабын, нақтырақ айтқанда, әр 2 жыл сайын ақпараттың екі 
еселенетінін, ал 5 жылда кейбір мамандықтардың жойылып 
кететінін түсінді. Жаңартылған мазмұнға көшу жағдайында 
функционалды сауаттылыққа ерекше мән беріледі. 

– Өткен жылы 1 сынып оқушылары жаңартылған 
мазмұнмен оқи бастады. Биыл 2, 5, 7 сынып балаларын 
көшіру көзделіп отыр. Осылайша 2019 жылы аяқтаймыз. 
Жаңа бағдарламаны игеру үшін 2016 жылдың жазында 74 
мың мұғалім кәсіби біліктілігін арттырды. Педагогтармен 
жұмыс істеу жыл бойы жалғасып келеді. Биыл тағы 
75 мың мұғалім оқытылады, – деді Е.Сағадиев. 

БІЛІМ САЛАСЫНДА ЖАҢҒЫРҒАН ЖҮЙЕ ЖЕТЕРЛІК

Аймаққа жұмыс сапары кезінде ҚР Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев білім 
саласының қызметкерлерімен, жоғары оқу орындарының ғалымдарымен кездесті.
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ҚОҒАМ

– Бисмиллаһи рахман рахим, қасиетті айдың 
сәресінде Алла Тағаланың құлдарына шақыруы 
болады. Онда Алла пендесінен не қалайтынын 
сұрайды, оған ырызық та, шипа да береді. Бұл айда 
әрбір адам жақсылық жасауға ұмтылуы керек. 
Рамазан – жақсы амалдар сауабының мың есеге 
артатын айы.

Алла әр пендеге ғабылдықта қалмай, жайын 
жұмақтан дайындауды нәсіп етсін. 

– Аумин, сізге алғашқы сұрақты осы сәреге 
қатысты қойсақ.   

Мәселен, Оразада сәресіне ұйықтап қалған 
адам не істейді? Ауыз бекітпесе ораза бұзылмай 
ма?

– Бұзылмайды. Сәресіне тұрмаған кісі сол күнгі 
оразасына ниет етіп, ештеңе жеместен ауыз бекітеді. 
Себебі, Пайғамбарымыз «ашура күні» жаршыға 
былай жария етуді бұйырды: «Кім бір нәрсе жеп 
қойған болса, аузын күннің соңына дейін берік 
етіп тәмамдасын. Ал ештеме жемеген адам, сол 
күйінше жемесін!» Бұл хадистен түсінетіміз, ораза 
кезінде сәресіге тұрмай таң атырған кісі де сол күнгі 
оразасын ұстайды.   

– Сілекей не түкірік жұтса, немес беттен 
сүйсе ораза бұзыла ма?

– Аузы берік кісі сілекейін не түкірігін жұтса, 
оразасы бұзылмайды.  Сондай-ақ кісінің беттен сүюі 
де оразаны бұзбайды. Себебі, Пайғамбарымыздың 
ауызы берік бола тұра әйелдерін сүйетіндігі Айша 
анамыздан жеткен.

– Оразада  өзен-көлге түсуге бола ма? 
– Ораза кезінде салқындау, жеңілдеу мақса-

тын да өзен-көлге, т.б. жерлерге шомылуға неме -
се ғұсылдануға болады. Тек, ауыздан не мұрын нан 
ішке су кетіп қалмауын байқау керек. Әбу Дәуіт-
тің сүнанында риуаят етілген хадисте Пай ғам-
барымыздың аузы берік бола тұра ыстық та ған дықтан 
немесе қатты шөлдегендіктен басына су құйғандығы 
айтылады. Шомылу барысында құла ғына кірген су да 
оразаны бұзбайды дейді ғалымдарымыз.

– Сағыз шайнауға, дәрі ектіруге, система 
салдыруға бола ма? Тіс жұлдыруға ше?

– Кей жағдайларда табиғи жолдармен 
қоректене алмайтын кісілерге денені азықтандыру 
үшін инъекция жасалып жатады. Қазіргі таңдағы 

ғалымдарымыз мұндай ине салу немесе 
система алу оразаны бұзады дейді. Ал, одан 
өзгелері азық болмағандықтан әрі табиғи 
жолдармен асқазанға түспегендіктен 
оразаны бұзбайды деп отыр. Ендеше, ем 
үшін салғызатын ине салу мен система 
алу оразаңызды бұзбайды. Алайда, 
оразадан әлсіреген денеге қуат беретін 
дәрі егуге аузы берік кісіге рұқсат жоқ. Ондай дәріні 
тек ауыз ашқаннан кейін ғана егуге болады.

Сағыздың дәмінен ауызда тәтті сұйықтық пайда 
болып, ол асқазанға түсетіндіктен, ораза бұзылады. 
Әрі бұл азық қатарына жататындықтан, бұған 
кәфәрат қазасын өтеуіңізге тура келеді. Яғни, сағыз 
шайнап, тәтті сұйықтықты жұтқан адам Рамазан 
айынан кейін екі ай үзбестен ораза ұстайды. Бұл жаңа 
сағыз үшін. Ал, бұған дейін шайналған, тәтті дәмі 
қалмаған ескі сағызды шайнауға келетін болсақ, бұл 
мәкрүк болып саналады.

Егер сағызды ораза кезінде ауыздағы жағымсыз 
иісті кетіру мақсатында шайнағыңыз келсе, бұдан 
басқа тәсілдерге жүгінуге кеңес береміз. Атап 
айтсақ, сағыздың орнына мисуак немесе тіс пастасын 
қолдансаңыз болады. Тек тіс пастасының көбігін 
жұтып қоймауды қатаң қадағалау керек. Ал егер 
байқаусызда ішке кетіп қалған болса, онда сол күнгі 
оразаның қазасын ғана өтейсіз. Кәфәрат керек емес. 
Себебі, тіс пастасы азыққа саналмайды. 

Тіс жұлдыру да оразаны бұзбайды. Тіс 
жұлынғанда салынатын ине де ішке «табиғи емес» 
жолдармен енетіндіктен, бүгінгі ғұламаларымыз ол 
да оразаны бұзбайды деген.  

– Әйелдер көпшілік жерге баратын болса, 
бетіне опа-далап, крем жағады. Бұл оразаны 
бұзбай ма?

– Терідегі ұсақ тесіктер арқылы ет пен терінің 
арасына сіңетін заттар оразаны бұзбайды. Мысалы, 
крем жағу, май жағу, судың ішінде ұзақ тұру, 
жараның бетіне дәрі таңу, т.б. Тек крем не майды 
жаққан кезде тым қалыңдатпаған жөн. Себебі, қалың 
жағылған крем не май дәрет алғанда суды теріге 
жеткізбеуі мүмкін. Ал теріге су тимеген соң дәрет 
дұрыс болмайды.  

– Жүкті әйелге ораза ұстау керек пе?
– Шариғатта құрсақтағы немесе емізулі балаға 

зияны тиеді деп қауіптенген анаға 
Рамазан оразасын  тұтпай, кейінге 
қалдыруына рұқсат.  Сахаба Әнәс 
бин Мәликтен риуаят етілген хадисте 
Пайғамбарымыз: «...Күмәнсіз Алла 

тағала сапардағы адамға намазды 
қыс қартып, ал ора-
заны жолаушыға жә-
не жүкті әйел мен 
емізулі әйелге мін-
деттемеді...», – деді.

– Намазы жоқ-
тың оразасы қабыл 
ма?

– Намаз оқы-
май тын кісі ораза ұс-
таса, ұстаған ора за-
сының сауабын алады. 
Алайда, күнәдан да 
құ тылмайды. Өйт ке-

ні, намаз – мұсыл ман   дығымыздың бел  гісі. Ардақты 
Пай    ғамбарымыз бұл жа йында: «Шын ды ғында, 
мұсылман мен кәпір және мүш рик тердің  ара жігін 
айырар белгі – намаз оқу», – дейді. Сондықтан 
да,  оразамен қатар намазды да бастағаны жөн.

– Жұмысы ауыр кісіге ораза ұстамауына бола 
ма?

– Оразаның өзінде нәпсімізге қиын келетін 
тұсы бар. Ораза мәнінің бір қыры да нәпсімізді 
басып, ноқталап, құлқынымыздың ашкөздігін 
Алла ризашылығы үшін тәрбилеуде жатыр десек, 
қателеспеспіз. Ендеше, жұмыс барысында ораза 
ұстау өлімге алып келетіндей қауіп тудырмаса немесе 
денсаулығымызға айтарлықтай нұқсан келтірмейтін 
болса, яки бас айналып, құлап қалатындай күйге 
түспесеңіз, аздап қиналатынымыз үшін Алланың 
бұйрығынан бет бұрғанымыз жөн болмас. Алла 
Тағала құдси хадистің бірінде: «Адам баласының 
барлық амалы өзі үшін жазылады. Алайда, оразаның 
жөні бөлек. Оның қарымын тек Мен беремін. 
Өйткені, ол тек менің разылығым үшін ішіп-жеуден 
бас тартты. Ораза ұстаған адамның екі қуанышты 
сәті бар: біреуі – ауызашар уақыты, екіншісі – Алла 
Тағаламен қауышар сәті. Ораза ұстаған адамның 
аузынан шыққан иіс Мен үшін жұпар иісті мисктен 
артық», – деген.

– Рамазанда қан алдыру қалай болады?
– Қан алдыру оразаны бұзбайды. Өйткені, 

ардақты Пайғамбарымыз аузы берік бола тұра қан 
алдыртатын болған. 

Әйтсе де, аузы берік адам қан алдыртқанда 
әлсіреп, ораза тұтуы қиындап кететініне көзі жететін 
болса, оған қан алдыру мәкрүк болып саналады.  

– Ұшақтағы адам ауызашар уақытын қалай 
анықтайды, жалпы жолаушы міндетті түрде 
ауыз ашуы керек пе?

– Ұшақтағы адам жергілікті ораза кестесін емес, 
күннің батуын негізге алады. Мысалы, жергілікті 
кестеде «сағат осыншада ауызашар» дегенімен, 
ұшақтағы адамға күн әлі батпаса, ол кісі кестедегі 
уақытқа емес, күннің батуына қарайды. Кесте уақыты 
жердегі ораза ұстаушылар үшін арналған. Өйткені, 
Құранда айтылғандай, сәресіні ішуді тоқтату уақыты 
таң қылаң бере бастауымен, ауызашар уақыты күннің 
батуымен білінеді. Бұл жолаушы кезде оразасын 
бұзғысы келмегендер үшін. Ал, жалпы дініміз 
сапарда ауыз ашуға рұқсат етеді.

Жаратушы Иеміз ораза кезінде пенделеріне 
кейбір жағдайда ораза ұстамауға рұқсат еткен. Сол 
рұқсаттардың бірі – жол жүргенде ораза ұстамау. 
Ауызы берік адам өзінің тұрақты жерінен ең кемі 
85-90 шақырым ұзақтықтағы жерге жолға ниеттеніп 
шықса, ол кісіге ораза ұстамауына рұқсат етіледі. 
Бірақ – міндет емес. Яғни, кімде кімнің жолаушы 
кезінде оразаға қауқары жетсе, аузын ашқаннан гөрі 
оразасын жалғастыра бергені абзал.

– Құсса, ораза бұзыла ма?
– Ораза кезінде аузы берік кісі «еріксіз» құсса, 

ораза бұзылмайды. Ал ауызды толтыра әдейі құсу 
оразаны бұзады. Ондай жағдайда Рамазан айынан 
кейін сол күнді қайта тұту керек. Кәфарат қазасы 
керек емес. Ауыз толы болмаса бұзылмайды.

Бұл жайында имам Тирмизиден жеткен 
хадисте Пайғамбарымыз: «Еріксіз құсық келген кісі 
(оразасын) қазасын өтемейді. Ал әдейі құсқан болса 
(сол күнгі оразаның) қазасын өтесін» – дейді.

– Тарауих намазын тек ораза ұстағандар ғана 
оқи ма?

–Тарауих намазы ораза айында оқылатын 
құлшылық түрі. Пайғамбарымыз оразада бұл 
намазды үнемі оқығандықтан үкімі «бекітілген 
сүннет». Аталған намазды оразаны тұтқан да, 
тұтпаған да оқыса сауапқа кенеледі.

Тарауих намазын оқудың сауабы жайында 
Алланың Елшісі: «Кімде кім, Рамазанда сауабын үміт 
ете отырып, Алла разылығы үшін Тарауих намазын 
оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі», – деген.

– Ораза ұстауға шын мәнінде шамасы 
жетпейтіндер болады. Олар не істейді?

– Шариғатта ауруларының айығуы үміт етілмеген 
жандар мен ораза ұстауға шамасы жетпейтін  қарт 
кісілер Рамазанның әрбір күні үшін бір кедейді 
тамақтандырады. Бұны «фидия» дейді. Фидияны 
ақшалай да беруге болады.   Бір кедейді отыз күн 
таңда және кешке тамақтандыру немесе алпыс 
кедейді бір күн таңертең яки кешке тамақтандыру 
жеткілікті. Фидия беруге шамасы келмесе Алладан 
кешірім тілейді. 

– Алла разы болсын сізге.

Сұқбаттасқан:
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

АЙЛАРДЫҢ СҰЛТАНЫ РАМАЗАН

КҮШТЕП 
КӨШІРІЛГЕН КӨШ

Қызылорда облысына
Ұлы Отан соғысы жылдарында 

қоныс аударылған ұлттар
(Жалғасы. Басы өткен санда).

Солтүстік Кавказ халықтарының ішінде алдыңғылардың бірі болып 
депортацияға ұшыраған қарашай халқы болды. Көптеген деректе қарашай 
халқының репрессияға ұшырауының себебі ретінде немістер өңірді басып 
алғанда қарашайдың бір князі немістерге, Гитлерге атап «бізді большевиктерден 
азат еткені үшін» – деп ат сыйлаған делінген. Алайда бұны куәландыратын 
құжатты біз еш жерден тапқан жоқпыз. Негізгі себеп осы ма, басқа ма 1943 
жылдың 12 қазанында Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Жоғарғы 
Кеңесінің қаулысымен Қарашай автономиялық облысы жойылып, 14 қазанда 
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Халық Комиссарлар Кеңесі 
қарашайлықтарды тұрғылықты жерінен көшіру туралы жасырын қаулысы 
қабылданды. Автономиялық облыстан 14774 жанұя, 69267 адам көшірілді. 
Қазақстанның Жамбыл және Оңтүстік  Қазақстан облыстарына олардың 
11711 жанұясы, 45529 адамы жайғастырылды. 23300 адамы – Қырғызстанға, 
353 адамы Өзбекстанға қоныстандырылды. Қарашайлар Қазақстанға келе 
бастағанда Қазақстан Большевиктері Коммунистік партиясының Орталық 
Кеңесі және Халық Комиссарлар Кеңесі Солтүстік Кавказдан көшіп 
келушілерді еліміздің оңтүстік өңірлерінде орналастыру туралы қаулысын 
қабылдады. Бұл қаулыға сәйкес қарашайлар Жамбыл облысының 7 ауданында 
және Оңтүстік Қазақстанның 8 ауданында орналастырылатын болды.

Кесте 2. Қарашайлардың Қазақстанда орналасуы (жанұя саны)

Жамбыл облысы бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
1 Жамбыл ауданы 1000 1 Киров ауданы 2000 
2 Свердлов ауданы 900 2 Пахта-Арал ауданы 1200
3 Талас ауданы 300 3 Қызылқұм ауданы 400
4 Луговой ауданы 400 4 Арыс ауданы 400
5 Мерке ауданы 700 5 Сары-Ағаш ауданы 500
6 Қордай ауданы 700 6 Сайрам ауданы 800
7 Шу ауданы 1000 7 Шәуілдір ауданы 100

8 Қалас ауданы 600
Барлығы 5000 жанұя Барлығы 6000 жанұя

Қазақ жеріне қоныстанушы қарашайлар мүмкіндігінше бір қарашай 
колхозы болып, толығымен бір қазақ колхозына, я совхозына қосылып 
отырды. Оларға бос колхоз ғимараттары берілді, немесе қазақтардың үйіне 
кіргізілді.

Үйлерді жөндеу, келгендерге үй салу, тіпті Солтүстік Кавказдан өткізіп 
келген үй, малы мен құсының орнына басқасын беру жергілікті жердегі 
басшыларға тапсырылды. Бұл дегеніміз үкімет көшіп келушілер мәселесін 
толығымен сол кезде негізінен ауыл халқын құраған қазақтардың басына 
салды дегеніміз. Алайда жергілікті колхоз бен совхоздарға бұның қиын 
болатындығын түсінген болуы керек, үкімет көшіп келушілерге 7 жылға 5000 
сомнан несие беруге шешім қабылдады. Бұл қаржы үй салуға, я сатып алуға 
бөлінді.

Сталиндік зұлмат жылдары тағдырдың ауыр тәлкегі тиген келесі бір 
халық қалмақтар болды. 1943 жылғы 28 қазандағы Кеңестік Социалистік 
Республикалар Одағы Жоғарғы Кеңесі мен Кеңестік Социалистік 
Республикалар Одағы Халық Комиссарлар Кеңесі қаулысына сәйкес 99252 
қалмақ ұлтының өкілі Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының 
шығыс, солтүстік аудандарына қоныс аударылды. Олардың 2268 адамы 
республиканың орталық мұрағатының деректеріне сай Қызылорда облысына 
қоныстандырылды. 

Алайда республикалық мұрағат деректері көп жағдайда облыстық 
мұрағат деректерімен сай келмей жатады. Себебі кей облыстарда вогондарды 
ашқанда ішінен көп өлік шыққан жағдайлар ол кездері әсіресе шешен-
ингуштар, қалмақтар көшірілген қыс айларында көп болған, кей жағдайларда 
жолай транспорттың жағдайына сай адамдарды түсіріп кеткен, я басқа поезд 
құрамына қосқан жағдайлар болып тұрған. Осындай жағдайларға байланысты 
жер-жерден келген мәліметтер кейбір жағдайда әртүрлі болған. Қызылордаға 
көшірілген қалмақтарға байланысты мәліметте осылай әртүрлі санды көрсетіп 
тұр. Қызылордаға әкелінген қалмақтардың 1160 жанұясы 3861 адам тұтастай 
Арал ауданына жайғастырылды. Біздің ойымызша, 1160 қалмақ жанұясы 
облысқа орналастырылды деген облыстан алынған мәлімет шындыққа 
жанасады деп ойлаймыз. 

Сол кездің өзінде 8000 қалмақ азаматы Ұлы Отан соғысы майдандарында 
орден, медальдармен, 21-і Кеңес Одағының батыры атағымен марапатталған 
болатын. Әйел, бала-шағаны қосқанда әрбір 5000 қалмақтың біреуі Кеңес 
Одағының батыры атағын алған. Қай Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағы халқында бұндай көрсеткіш болды? Бірақ бұған қарамастан, қалмақ 
халқы айдауға жіберілді. Әскердегі командирлер қалмақтардың жақсы 
жауынгер екенін біліп ұлтын өзгертіп, бұларды алып қалуға тырысты. Соғыс 
соңында Кеңес әскері қатарында соғысып жүрген төрт мыңдай қалмақ болған 
екен. Қалмақтар негізінен Алтай, Красноярск өлкелеріне және Омск, Новосібір 
облыстарына қоныстандырылды. Бірақ бұлардың ішінде жанұяларынан, 
туысқандарынан бөлініп, Қызылордаға дейін бір-бірін іздегендері болды. 
Қалмақтар арасында бір жерден бір жерге көшкендер көп болғанына 
байланысты көшуді тоқтату үшін КОКП ОК арнайы шешімін қабылдаған 
болатын.

Соғыс кезінде тағдыр тауқыметін тартқан келесі халықтар шешен мен 
ингуштар болды. Ұлы Отан соғысы басталғанда шешендерден атты әскер 
дивизиясы жасақталып, майданға жіберілген болатын. Алғашқы шайқастарда 
оларды неміс танкілеріне қарсы қойды. Қылыштарымен танкілерге қарсы олар 
не істесін, командирлердің сауатсыздығы мен қатыгездігіне қарсы еш шара 
болмай көптеген шешен тарапынан майданнан үйлеріне қашу фактілері көп 
болды. Бұған қоса немістер Шешенстанды басып алғанда олармен бірлесе 
жұмыс істеген шешендер де шықты. Осы сатқындарды аулап, жазалау орнына 
Берия проблеманы бүкіл шешен-ингуш халқын жер аудару арқылы шешуге 
тырысты.

1944 жылдың 31 қаңтарындағы Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің ше ші-
міне сәйкес шешендер мен ингуштарды Қазақ және Қырғыз Кеңестік Со циа-
листік Республикасына көшіруге шешім қабылданды. Әрбір жанұяға өзімен 
бірге 500 кг зат алуға рұқсат етілді. Шындығына келгенде халықты асық-
тырып, қарсылық, наразылық білдіргендерін аяқ астында атып тастап отырды. 
24-29 ақпан арасында жүргізілген көшіру операциясы барысында 478479 адам, 
оның ішінде 91250 ингуш поездарға тиеліп жіберілді. 29 ақпанда 157 эшелон 
тиеліп жіберілсе, 20 эшелон қосымша тиеліп жолға шығуға дайын болды.

Бірінші эшелондар Қазақстанға 1944 жылдың наурыз айының ортасында 
келді.

Қазақстанға жіберуге жоспарланған 344589 адамның бөлінісі төмендегідей 
болды.

Жамбыл облысына – 16565 адам
Алматы облысына – 29089
Шығыс Қазақстан облысына – 34157
Оңтүстік Қазақстан облысына – 20808
Солтүстік Қазақстан облысына – 39542
Ақтөбе облысына – 20309
Семей облысына – 31236
Павлодар облысына – 41230
Қарағанды облысына – 37938
Бұған қоса майдандағы шешен және ингуш халқының ер азаматтары 

туыстары тұрып жатқан аудандарға жіберілді. 1944 жылы Қазақстан Халық 
Комиссарлар Кеңесінің төрағасы Н.Ондасыновтың БКП (б) хатшысы 
Г.М.Маленковқа жіберген хатында Қазақстанда 420 мың шешен мен ингуш 
бар делінген.

Қызылорда облысына шешендер мен ингуштарды қоныстандыру жоспар 
бойынша белгіленбесе де, іс жүзінде керісінше болды.

Қызылорда облысы бойынша арнайы қоныс аударылғандарды 
шаруашылықтарға жайғастыруға жауапты бөлім басшысы Хвораттың 
мәліметіне сәйкес 1944 жылдың ақпан-наурыз айларында Қызылорда 
облысына 6191 шешен мен ингуштың жанұясы 26 924 адам төмендегі кестеге 
сай қоныстандырылды. 

Кесте 3. Шешен мен ингуштардың Қызылорда облысы аудандарына 
орналастырылуы

Қоныстанған 
ауданы

Жанұя 
саны

Адам 
саны

Жұмысқа тартылғандар саны
Ерлер Әйелдер Жасөспірімдер

Арал ауданы 323 1381 296 173
Қазалы ауданы 790 3932 724 863 261
Қармақшы ауданы 852 3863 1626 728 125
Жалағаш ауданы 785 3885 656 128
Тереңөзек ауданы 751 3684 735 671 717
Сырдария ауданы 868 2867 519 833 313
Шиелі ауданы 1076 4182 714 744 463
Жаңақорған ауданы 746 3130 659 784 89

6191 26924

Бұл 26 924 адамның 5311 ер азаматы, 4865 әйелі және1524 жасөспірімі 
еңбекке жарамды деп танылып жұмысқа тартылды.

Айтжан ОРАЗБАҚОВ,
ҚР Педагогика ғылымдар академиясының 

корреспондент мүшесі,
тарих ғылымдарының кандидаты.

Жаратушының пендесіне берген сыйын санап тауыса алмайсыз. Дүниедегі жанды, 
жансыздың бәрі адамның несібесі үшін жаралған. 

Рамазан – Алланың құлдарына берген осы несібелері үшін шүкіршілік ету айы. Сабыр 
айы. Тозақ отынан қалқалайтын, жәннаттың кілтіне айналатын қасиеті ұлық болған ай. Бұл 
айда дені сау әрбір пендеге ораза ұстау парыз етілген. Біз сол парызымызды қалай өтеп жүрміз? 
Білместікпен шариғаттың шарттарына қайшы келіп, оразамызды тәрк қылып жүрген жоқпыз 
ба? 

Осыған қатысты сұрақтарға ҚМДБ-ның облыстағы өкілі, «Ақмешіт-Сырдария» мешітінің 
бас имамы Талғат Омаров жауап берді.

ОРАЗА ҚАБЫЛ БОЛСЫН!

2017 жылдың 29 маусым мен 29 шілде аралығында Халықаралық ЭКСПО-2017 
мамандандырылған көрмесі аясында «Қорқыт Ата балалар көзімен» тақырыбында облыс бойынша 
балалар шығармашылығы көрмесі өтеді. 

Көрмеге 3-11 сынып оқушылары қатыса алады. Орындау техникасы: акварель, гуашь, пас-
тель (майлы бояу) А3 форматында (30х42) орындалады. Дайындалған картинаның артқы бетінде 
автордың аты-жөні, шығарманың тақырыбы қара қаламмен жазылу керек. Шығармаларды іріктеу 
жұмыстары 2017 жылдың 9 маусым күні сағат 14.00-де Көркемсурет галереясында өткізіледі 
(Мекен-жайы: И.Тоқтыбаев көшесі, 2/1 үй, ескі базар маңындағы бұрынғы әскери комиссариаты 
ғимараты). Іріктелген картиналар ұйымдастыру комитетінің демеушілігімен алынған графикалық 
багеттерге салынады. Көрменің ашылу қарсаңында қатысушылардың жұмыстарынан каталог 
шығарылады. 

Ұйымдастыру комитеті:
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалы,
Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы,
ҚР Көркем Академиясы,
ҚР Суретшілер одағы.
Суреттерді іріктеу комитеті:
И.Құттықожаев – төрағасы, Б.Бекмамбетова, Қ.Закиров, Ш.Сәменов, А.Кененбаев.
Байланыс телефоны: 87772806343.

«ҚОРҚЫТ АТА БАЛАЛАР КӨЗІМЕН»

Облыс әкімі ауданда өткен актив жи-
ынында бірқатар елді мекен әкімдеріне 
сын-ескертпелер айтылғанын еске салып, 
өңірлерде жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бойынша атқарылған жұмыстардың көңіл 
көншітпейтінін жеткізді. Мәселен, Арал 
ауданының Бекбауыл ауылдық округінде 
ешқандай кәсіпкерлік субъектісі тіркелмесе, 
Жіңішкеқұм елді мекенінде 1 ғана кәсіпкер 
бар екен. Облыс әкімі бүгінгі жиында да 
ауылдық округ әкімдерінің бұл бағыттағы 
жұмысы әлі де төмен деңгейде екенін сынға 
алды.

Мұнан соң Қазалы, Жалағаш, Қармақшы, 
Сырдария, Шиелі және Жаңақорған 
ауданының әкімдері жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту бойынша жасалып жатқан жұмыстар 
жайын баяндады. Мәжілісте облыс әкімі 
Жалағаш ауданының Мәдениет, Аққұм 
және Жаңадария ауылдарында атқарылған 
жұмыстардың төмендігін, жұмыс жасап 
тұрған кәсіпкерлік субъектілері саны бой-
ынша Қазалы ауданының соңғы орындардан 
бой көрсеткенін ескертіп, аудан әкімдеріне 
тиісті тапсырмалар берді. 

Қазалы ауданы бойынша «Индустриялық-
инновациялық даму» бағдарламасының 
екінші бесжылдығы бойынша ешқандай 
жоба ұсынылмаған. Ал, Сырдария ауданында 
«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында небәрі 2 жоба қолдау тауып отыр. 
Аймақ басшысы осы бағыттағы жұмыстардың 
жүйелі жүруін аудан әкімдеріне қадағалауды 
тапсырды. С.Сейфуллин, Қалжан ахун және 
Іңкәрдария елді мекендері жұмыс жасап 
тұрған кәсіпкерлік субъектілер бойынша ең 

соңғы орында екеніне назар аударды. 
Айта кетейік, жаппай кәсіпкерлікті 

дамыту бағытында атқарылған жұ-

мыстар бойынша Жаңақорған ауданы көш ба-
стап тұр. Жиында аймақ басшысы аудан әкімі 
Ғалым Әміреевтің бұл бағыттағы ілкімді 
істерін жоғары бағалап, бірқатар мәселелер 
бойынша тиісті тапсырмалар берді. Аудан 
бойынша мамыр айына дейін 3071 шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелсе, 
бүгінде оның 2900-ы жұмыс жасап тұр. Об-
лыс әкімі жұмыс жасап тұрған кәсіпкерлік 
субъектілері бойынша облыста Жаңақорған 
ауданының бірінші орында екенін атап 
өтті. Дегенмен, Көктөбе, Екпінді және Ма-
нап ауылдарында әлі де болса атқарылатын 
жұмыстардың бар екеніне тоқталды.

Жалпы басқосуда кәсіппен айналыса-
мын деушілерге мемлекет тарапынан барлық 
жағдай жасалып отырғаны айтылып, оларға 
барынша қолдау көрсетуіміз керектігі сөз бол-
ды. Жиында облыс әкімі барлық деңгейдегі 
әкімдерге елді мекендерде жұмыссыздық 
деңгейін барынша төмендетуді тапсыр-
ды. Мәжіліс соңында қала әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев жаппай кәсіпкерлік саласын дамы-
ту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар 
жөнінде баяндама жасады. Аймақ басшысы 
қала әкіміне шаһардың барлық аудандарға 
үлгі болу керектігін жеткізіп, қалаға 
қарасты 9 ауылдық округте осы бағыттағы 
атқарылатын жұмыстар бойынша тиісті тап-
сырмалар берді. 

Мәжілісті қорытындылаған облыс әкімі 
Қ.Көшербаев жаппай кәсіпкерлікті дамы-
ту арқылы экономиканы нығайтумен қатар 
салықтық базаны қалыптастыруға қол 
жеткізетінімізді  атап өтіп, барлық деңгейдегі 
әкімдерге осы бағыттағы жұмыстардың сапа-
лы әрі нәтижелі жүргізілуін міндеттеді. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

АУЫЛ КӘСІПКЕРЛІГІНЕ 
ҚАРҚЫН ҚАЖЕТ

Қызылордаға көптен бері ат ізін 
салмаған адам ең алдымен аймақтағы 
құрылыс қарқынына, жаңа ғимараттардың 
сәулетіне таңданыстарын жасыра ал-
майды. Бұрын күл-қоқыс пен ыза судың 
орны болған жерде пайда болған тұтас 
шағын аудандарды, қала келбетіндегі 
елеулі өзгерістерді бірден байқайды. 
Қазір басқа құрылыстарды айтпағанның 
өзінде, тек қана баспана құрылысы бой-
ынша Қызылорда облысы Астанадан кейін 
екінші орында тұр.

Құрылыс осындай қарқынмен 
дамыған кезде ортақ игілікке жастар өз 
үлестерін қосуды парыз санайды. Жас 
құрылысышылардың жаңа еңбек мау-
сымы алдағы айдан бастап қыза түспек. 
Өйткені, студенттер мен оқушылар жазғы 
демалысқа шықты. Үш ай бойғы бос 
уақытты тиімді пайдаланып, еңбек етеді. 
Бір жағынан өзі еңбекпен ширайды, бір 
жағынан ата-анасына көмектеседі. 

Соңғы жылдары жұмысы қарқын алған 
«Жас құрылысшылар» еңбек жасағы жас-
тарды еңбекке баули отырып, жалақы алу-
ын қамтамасыз етеді.  Жасақ құрамында 
жасы 16-29-дағы кез келген адам жұмыс 
жасай алады.  Мұндай мүмкіндік барда 
«жастар жұмыссыз жүр» деген сылтаудың 
реті жоқ. Тек 16-18 аралығындағы жастарға 
ата-анасы заңды рұқсат беруі керек. 

Жас тар әктеу, сырлау, шебер көмекшісі 
қызметтерін атқарады. Бұл жоба 2013 жыл-
дан бері жүзеге асып келеді. Осы уақытқа 
дейін 1100-ге жуық жас облыс көлеміндегі 
әлеуметтік құрылыс нысандарында еңбек 
етті. Олардың 150-ге жуығы тұрақты 
жұмысқа орналасты. Жұмыс көлеміне 
қарай 50 мыңнан 70 мың теңгеге дейін 
жалақы алады.

Мәселен, өткен жылы жасақ құрамында 
21 мекемеде 340 қыз-жігіт жұмыс атқарып,  
олардың 66-сы тұрақты жұмысқа орналас-
ты.  Жасақ сарбаздарының қатарын ауыл-
дардан келген жұмыссыз жастар, студент-
тер, жазасын шартты негізде өтеушілер 
мен жазасын өтеп шыққан жастар, Балалар 
үйінің түлектері құрап отыр. 

Құрылыс жасағының сарбаздары Жап-
пасбай батыр көшесіндегі,  «Нұрорда» 
шағын ауданындағы тұрғын үйлерде,  
күрделі жөндеуден өткен нысандарда 
жұмыс жасады. Жұмыс беруші мекеме-
лер арасында «ТехоснасткаРемСервис», 
«Астана Сервис», «Асар құрылыс», «Бақ 
Береке-2030», «Сапақ», «Ахат ГС», «Ин-
тегрострой» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктері бар. Жұмыс беруші меке-
мелер есебінен жасақ сарбаздарына 30 млн 
теңгеге жуық жалақы төленген. 

М.МЕРЕЙ.

ЖАС ҚҰРЫЛЫСШЫЛАРДЫҢ
ЖАҢА ЕҢБЕК МАУСЫМЫ

ЕҢ
Б

ЕК
 Ж

А
С

А
ҒЫ

Министр үштілділік, оның ішінде мемлекеттік тіл жай-
ына тоқталды. Айтуынша, биыл ҰБТ-ны қазақстандық 
түлектердің 80 пайызы, сырбойылық бітірушілердің 98 пай-
ызы қазақ тілінде тапсыруға ниетті. Ендігі мәселе – он бір 
жыл бойы оқыса да, орыс мектептеріндегі балалар бір ауыз 
қазақша білмей шығады. Оның себебін министр әдістеме 
сапасының төмендігіне әкеп тіреді. Министрлік орыс 
тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілін оқытудың 
ғылыми негізделген, коммуникативті әдіске сүйенген 
деңгейлі бағдарламасын әзірледі. Бұл әдістеме биыл же-
келеген мектептерде пилоттық жоба ретінде қолданысқа 
енгізіледі. Қазақстанда бірінші рет ауызекі сөйлеуді 
дамытуға арналған жиілік сөздік шығарылды. Мұнда 
бұрынғыдай оқып, мәтін аудару деген болмайды. 

Ағылшын тілін білу – заман талабы. Биыл 
ағылшын тілінде сабақ беретін 5 000 мұғалімді 9 айға 
дейін тереңдетілген курстарда оқыту жоспарланған 

болатын. Оның орнына физика, химия, IT және биология 
пәндерінен сабақ беретін 12 000 адам жазылып, қосымша 
қаржыландыру мәселесі шешілді. Келесі жылы тағы 12 000 
мұғалім білімін шыңдайды. Пәндерді ағылшын тілінде оқу 
ерікті түрде жүреді, ол үшін ата-ананың жазбаша рұқсаты 
керек. Е.Сағадиев осы жылы көп сұрақтың жауабы табы-
латынын, атап айтқанда, дайындық уақыты, оқыту сапасы, 
мұғалімдер мен балалардың дайындығы сынды мәсе лелер 
шешілетінін айтты. Өйткені аталған жұмыстың қоры-
тындысына сай жоғары сыныпта 4 пәнді ағылшын тілінде 
оқыту кестесіне көшу 2018 жылдың аяғында аяқталады. 

Бұл өзгерістерден бөлек, министр еліміздегі мек-
теп оқушыларына берілетін үй тапсырмасының көлеміне 
қатысты мәселені көтерді. Балалардың үй тапсырмасын 
орындауға жұмсайтын уақыты жөнінен Қазақстан 65 елдің 
ішінде 4-орында. Ал халықаралық зерттеу нәтижелері 
үй жұмысының көлемі мен білім саласындағы табыстың 

арасында тікелей байланыс жоқ екенін көрсетеді. Бұл 
мәселені ұстаздар мен сала мамандары кеңінен талқылап, 
қорытындысында үй жұмысын жеңілдетудің екі нұсқасын 
ұсынды. Біріншісі бойынша үй жұмысы барлық пәннің, 
екіншісі бойынша жекелеген пәндер есебінен қысқаруы 
тиіс. Екі нұсқа бойынша да үй тапсырмасын орындау 
уақыты орта есеппен күніне бір сағатқа кемиді.

Министрліктің мектеп мұғалімдерін оқу процесінен 
тыс жұмыс пен жүктемеден босату үшін тиісті шаралар 
қабылдау туралы қадамын кездесуге жиналған ұстаздар 
қауымы қуана қолдады. 

Кездесуде Е.Сағадиев сала өкілдерінің сұрақтарына жа-
уап берді. Ал сапардың екінші күнінде министрдің Арал, 
Қазалы, Қармақшы аудандарындағы апатты мектептердің 
орнына жаңадан салынған білім ошақтарының ашылу және 
соңғы қоңырау салтанатына қатысуы жоспарланған. 

Назерке САНИЯЗОВА.

БІЛІМ САЛАСЫНДА ЖАҢҒЫРҒАН ЖҮЙЕ ЖЕТЕРЛІК

(Жалғасы бар).



Әр адамның өз тағдыры бар
Қалай дегенде де адал еңбек 

етіп, шын тер төккен пендесіне де-
ген Алланың шапағаты бөлек бола-
ры анық.

Адам баласы өзі көрген, түйсін
ген нәрседен әсер алады. Жақсы 
әсер де, жаман әсер де сол адамның 
ойында қалуы мүмкін. Кейде сол 
жақсы әсерің кейінгі әсерлерден 
биік теу тұрады екен.

Өмір дегенің қиындығы мен 
қызығы, қуанышы мен қайғысы, 
ұтқаны мен ұтылғаны, жеңісі мен 
жерге қарағаны бірінбірі алмасты-
рып, сапырылысып жатқан дүние 
емес пе?!

Тоқсаныншы жылдар біреуге 
қатты, біреуге тәтті тиген сындар-
лы шақты.

Оңаша ой кешу. «Жастықта 
бейнетіңді, қартайғанда зейнетіңді 
бер» деп тілейді екен ілгерілер. 
Құдайы салған пенде осы мақсатына 
жететін көрінеді. Аллаға шүкір деп 
айтамын, өзіңнен төменді көріп 
тәубеге келесің, тәубе, жасаған ием, 
тәубе. Бүкіл өміріңде жар жағалап, 
қанша адам зарығумен өтті. О да 
құдайдың пендесі емес пе еді? 

Өмір қазатойсыз болмайды, ол 
төрт мезгілді таңдап келмейді, бұ
йыр ған мерзімде басыңнан өткі зе
сің.

Өмірде оқтай түзу жол қайда,  
табаныңның асты ойлықырлы, 
баш  пайдан іліп қалатын томарто
маша көп.

Елдің, тілдің, жердің қадірін тү
сін гісі келген қазақ шет елдің дида-
рын бір көріп қайтса, артық емес. Әр 
нәрсеге қасында тұрып қарағаннан 
гөрі тау басынан көз салған дұрыс. 
Айналшықтап қасыңнан шық па
ған  дүние, өмір адамды шатас ты
рады. «XVII ғасырда өмір сүрген 
фран цуздың ұлы ойшылы  Француа 
де Лорошфуко «Дүниеқұмарлық 
ақылды адамды – ақымақ,  ақы мақ
ты ақылды етеді» деп біліп айт қан. 
Адамдардың қоғамдағы рөлі де, 
орны да ауысып кетеді. Адам «Ба
қыттымын» деп өзөзін қанша ал
да ғанмен, бақытсыз екенін жүрегі 
сезеді. Содан ғой Демокриттің: 
«Бақыт дегенің – қанағатшылдық» 
дейтіні. Бұл туралы да түсінік әр та-
рапты. Біреу қоғамның әділеттігін, 
екіншісі байлығын, үшіншісі лауа-
зымын бақыт деп санайды. Түсі нік 
сан тарапқа қашқан сайын қо ғам
дағы ішкі рухани алауыздық күшейе 
түседі.

Кейбіреулер ұлттың өсіпөр кен
де генінен бұрын өз жағдайын ой-
лайды. «Дүние қызыл түлкі қырдан 
қашқан» демекші, әркімнің өз қу ған 
жолы бар. Бежірей болатыны, ке кі
рей болатыны сондықтан.

Экономикалық тауар айналымы 
арқылы ақша біздің тағдырымызды 
шешеді. Атақ та, абырой да байдың 
қолында. Аюға кәмпит берсең, би 
билеп бермей ме? Тіліміз алашұбар 
болатыны – ол сатылып кеткен.

Үлкейген адамнан көп нәрсе 
қашады. Біріншісі – тамаққа де-
ген тәбеті қашады, екіншісі – ұйқы 
қашады. Ол екеуі қашқасын адам-
нан маза кетеді.

Адам жақсы өткізген 
әр күнін алтынға балайды

Қайтаруға болмайды, ұмыту 
мүм  кін емес. Тек өмірдің әр сәті та
ғы лымға, өнгеге, тәлімге толы еке
нін естен шығармаңыз.

"Мен ырзықнесібемді ғы лым
нан, ұстаздық қызметтен тердім, 
білігімді, тәжірибемді кейінгі ұрпақ 
тәрбиесіне жұмсадым". 

"Білгеніңді, өмірден түйгеніңді, 
өмірден алған сабағыңды кейін гі
лерге бермесең, оларға жеткізбесең 
оның несі құнды?"

Мына тірлік дегеннің тіні үй
ре ну мен үйретуден тұрады екен, 
яғни бірі –  ұстаздық та, екіншісі  
шәкірттік. Бізде ұстаз деген сөзге 
қатысты тек мұғалім деген ұғым 
бар. Ал, шындығында, өмірдің өзі 
– ұстаз, атаанаң – ұстаз, ортаң, 
достарың – ұстаз, мектепте, оқу
орнында мұғалім – ұстаз, қойшы, 
әйтеуір, мына жалғанды білуіңе, 
өмірді тануыңа, өнер, ғылым, білім 
үйренуіңе және т.б. кім тырнақтай 
болса да үлес қосса, соның барлығы 
ұстаз екені даусыз.

Білімді де, медальді де алып 
жатқан, жеңіл ді гін де пайдалана-
тын біз, ал жанын салып ұрпақ 
үшін қызмет жасаған ұстаздарға не 
қалды? Абырой ма, ол да уақытша 
нәрсе, қазір сол кісілердің  есімдерін 
бізден басқа кім біледі? Бірақ ізінде 
өшпестей қылып адамгершіліктің 
өнегесін қал ды рады ғой. Адами, 
азаматтық қатынас деген осы емес 
пе?! Бұл екінің бірінің қолынан 
келетін нәрсе емес.

Ғылымның мехнатын 
шынайы ғалым ғана біледі

Ана тілден кейін әлемнің барлық 
тілін неге үйренбейді?

Ана тілің тұрғанда өзге тілде 
сөйлеу – рухқа  қорлық,  дейді Ха-
сен Оралтай. Міне, ұлтыңа адалдық, 
міне, намыстылық!

Құдайға шүкір делік, 
о баста армансыз оқу еді

Біздегі байлық – жер көлемі. 
Бұл факторды молынан пайдалана 
түсуіміз керек. Өз топырағымызда 
өндірілген азықтүлікке не жетеді?! 
Бәрін шет елден әкеліп, толтырып 
қоюдың қажеті не? Ұлтымызды 
таза, табиғи өніммен қамтамасыз 
етуге мүмкіндігіміз  жоқ па? Ұлан
байтақ жеріміз, өзенкөліміз бар, 
мал бағып, егін егіп, баубақша 
өсіруге тарлық етіп жүр ме? Он алты 
миллион халық екенбіз, соны молы-
нан асырайтындай хал бар бізде, 
бірақ қолда барды үлгірту, ұсақтау 
кемшін. Ойланайықшы...

Ал тәрбие басы атаана екені 
тағы да шындық. Атаана дұрыс бол-
са, тәрбие дұрыс болса, ел көшінің 
бағыты да дұрыс болатыны сөзсіз.

Баласын дұрыс жолға, оң іс
тер ге бағыттай алмаған, дұрыс 
тәр бие беріп, нағыз адам ретінде 
қалыптасуына үлес қоса алмаған, 
сәби кезеңненақ баласының нені 
қалайтынын, неге бейім екенін 
біл мейтін атаананы баласының, 
ұрпағының келешегіне бас ауыр-
майтын адам деп тануымыз керек.

Адамның көзін жеткізіп ұғын
дыру – ұрпақ тәрбиесіндегі ең негізгі 
әдістің бірі.  Жалпы, басқа әдістердің 
барлығы да осыған негізделуі тиіс. 
Олай болатыны ол баланың сана
сезімін қалыптастырады.

Менің ойымша, ең алдымен 
имам молдалардың, яғни дін қыз

мет   керлерінің діни білім алуына 
ғана емес, тәрбиесіне де назар ау
дарған жөн. 

"Дүмше молда ел бұзар" демей 
ме қазақ? Сол сияқты дін жолына 
түсем деген талапкердің атаанасы 
да өз мойнына үлкен жауапкершілік 
алу қажет. Имам мен молдалар – ел 
адамы.

Әке мен бала арасындағы ішкі 
үндестік, ішкі ұғысу болса ғана от-
басы берекесі, ұрпақ жалғастығы, 
әулет дәстүрі дегендер мәңгі жа-
сайды екен. Ал бұл дегенің ұлт, ел 
келешегі емес пе?!

Баланы бала дегенмен, ол бар
лығын да біледі, түсінеді. "Олай 
істеме, былай істе" деп мың мәрте 
айтқанмен, бала атаана сы ның 
сол айтқанды өздері қалай атқа ра
тынына қарайды. Атаана балаға 
"Жақсы бол" деп сан рет айтқанмен, 
өзі төңірегіне жамандық істеп отыр-
са, әлгі әңгіменің не құны қалады, 
атаанада не бедел болады?

Көпшілік алдында сөйлей, өзіңді 
ұстай білуің, ойыңды дұрыс жет
кі зіп, көпшілік көңілінен шығуың 
адамдардың қоғамдағы қарымқа
ты насы деген мәселенің түп қазығы 
деп айтуға болады. Бұған үлкен 
ынта, қажымас жігер керек, оның 
сенде барына күмән жоқ. 

Адам баласының қоғамдағы 
орны деген аса маңызды мәселе 
бар. Ешкім саған "Мінеки, мынау 
сенің орның" деп дайындап тұр 
масы белгілі. Міне, атаананың 
тәрбиесі, мектепте алған үлгің, өне
гең, білімің көрінетін тұс – сенің қо
ғам дық жұмыстарға араласуың.

Жалпы әдеп деп отыр ға ны
мыз дың өзі мәдениеттің, этика мен 
эстетиканың қайнар бастауы емес 
пе?! Ал осы әдеп ұлттық болмыспен, 
ұлттық ерекшелікпен әдіптелсе, біз
дің ел салауатты өмір салтын тез ор
нықтырар еді.

Ал, қазіргі кездегі мансап құ
мар лық ше? Бұл бұрын да болған 
шығар, алайда қазіргінің беталысы 
сұмдық, қолынан келе ме, келмей 
ме, шаруалары жоқ, тек орынтаққа 
ұмтылу деген белең алып барады. 
Мұны да ойланған жөн, жас буын!

Өмірде кәсіби және руха-
ни білім деген бар. Бұл сөздің ма
ғы насы «адамға кәсіп үйретсең, 
адамгершілігін қоса үйрет» де-
ген. Дүниеге кәсіптік көзқарас апат 
әкеледі.

Адами қарымқатынас – ру-
хани байлық. Жаттан – жақын, 
жақыннан туыс болу осылай баста-
лады. Адамгершіліктің өзара тарты-
лыс күші болады. 

Мемлекеттің тірегі отбасы дей
тін болсақ, бұл мәселенің аса ма
ңызды екені бесенеден белгілі. 
Ұрпақ тәрбиелеп отырған әрбір 
адам ойланатынақ дүние. Жалпы 
қазақ үшін ең негізгі капитал – қазақ 
баласы емес пе?!

Балаларға тілек: Еліміздің еге
мендігін жантәндеріңмен, алпыс екі 
тамырларыңмен терең сезінсеңдер 
екен. Тәуелсіздікті сақтап қалу – 
киелі атабабалар рухын сақтап 
қалу екенін ұмытпауларың керек. 
Кейбір жастардың үстірт мінезді 
өкілдері рухсыздық науқасымен 
сырқаттанып жүр. Олар өз тари-
хын білгісі келмейді, өз атабаба ла
рының тірлігін мақтаныш етпейді, 
өз анасының тілін ұнатпайды, өз 
ақындарының жырларын оқымайды, 
өз сазгерлерінің күйін тыңдай бер
мейді, өз ұлтының өнеріне там-
санбайды. Мұндай «жарты адам»  
күнін кешпеу керек. Бұл рухани 
мүгедектікті білдіреді.

Мен балаларымды бай болыңдар 
деп емес, адам, азамат болыңдар деп 
тәрбиеледім.

Қазақ халқының қастерлейтін 
тағы бір ұлттық қасиеті ол – 
үлкендік. Қай заманда да қазақ 
үлкенін сыйлаған.

Адамның ғұмыры өлшеулі 
екені, сағаты соққанда бұл дү
ниемен қош айтысары қашаннан 
белгілі. Өйткені, бұл – өмір заңы. 
Осы тірліктегі ең құнды сезім 
адамдығыңның белгісі, өміріңнің 
босқа өтпегенінің куәсі, тіпті кім 
екеніңнің, кім болғаныңның өлшеуі 
де достық деген құдірет сияқты 
маған.

Менің пайымымша, достық – 
құдірет, сөйте тұра гүлдей аялау
ды қажет ететін өте нәзік сезім. 
Мұның жауы – кісілік, кісімсу, өсек, 
өтірік және т.с.с. Шын достықты, 
жоғарыда айтқанымдай, Алла 
береді, ал осымен дос болайыншы 
деу, ар жағында есеп беру – шын 
достықтың ауылынан алыс нәрсе.

Достық көңіл – рух. Ол – дүние, 
қазына, не алтын, күміс емес. Одан 
қабаттап үй салуға, жинақтап ма-
шина сатып алуға, жібектен көйлек 
киюге болмайды. Достық күннің 
сәулесінен де мейірімді, одан 
әлдеқайда шуақты, шапағатты бо-
лып келеді. Сондықтан да кемеңгер 
деген данышпанның өзі «досың бар 
ма?» дегенде, «Жоқ» деп мойын-
дапты. Оның құдіреті кез келгеннің 
маңдайына жазылмаған. Достық 
ұялас қасқырдың бірлескен жауыз
дығы емес, мұнда да бірлік сипа-
ты бар. Ұжымдасып жұлыпжеуден 
гөрі достық қарымқатынаста болу 
өте қиын. Бұл – қасиетті ұғым, оған 
қасиетті адамдардың ғана қолы 
жетеді.

***
Түйген ойыңыз, алған тәліміңіз 

тек адамдар арасындағы достық 
қарым-қатынастыққа, татулыққа, 
бір  лікке жұмсалса екен деп тілей-
мін. 

Дайындаған
Наурызбай 

БАЙҚАДАМОВ,
тарих ғылымдарының 

кандидаты.
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Мезгіл Мәселесі

Ағымдағы жылдың 1 шілде сі нен бас тап 
қазақ стан дықтар мін детті әлеуметтік ме ди ци
налық сақ тан дыру қорына жарна төлей бастай-
ды. Осы орайда республика көлемінде, оның 
ішінде біздің өңірімізде де 5 сәуір мен 31 мау-
сым аралығында «Емханаға тіркел де, МӘМС 
жүйесіндегі өз мәртебеңді анықта!» ұранымен 
ем ха наларға тіркеу науқаны жүріп жат қаны 
белгілі. 

№1 емхана – қаламыздағы ал ғаш қы ме ди
циналықсани та рия лық көмек көр се те тін іргелі 
ме ди циналық ұйымның бірі. Мұнда аталған нау
қан белсенді жүр гі зілуде. Емхана қыз мет керлері 
келуші лерге ғана емес, сонымен бірге көпшілік 
орындарына шы ғып, тұрғындарға жаңа жүйе 
жайында ақпараттандырып, оның ма ңыздылығы 
туралы түсіндіру жұ мыстарын жүргізуде.

– Емхана – ол кез келген ме дициналық 
көмек алу үшін «кіре бе ріс қақпа». Шын мәнінде 
қайда тіркелгеніңізді тексеру сіз үшін ма ңыз
ды. Себебі, аза мат тардың басқа қалада, ауданда 
тұрып, өзге өңірлерде тіркелетін жағ дайлары жиі 
кездеседі. Мұн дай да медициналық қызмет көр
сету бойынша қиындықтар туындауы мүмкін. 
Оған қоса, алдағы 2018 жылдан бастап елімізде 
мін детті әлеуметтік медициналық сақ тан дыру 
жүйесі жұмыс жасайды. Бұл кезде сақтандыру 
қорына әрбір азамат жарна төлеуі тиіс, егер 
жарна төлемеген жағдайда ол адамның қажетті 
меди ци налық көмек алу мүмкіндігі де аз болады. 
Осыған байланысты, әрбір тұрғын өз мәртебесін 
анықтауы керек. Яғни, тұрғын өзінің қай санатқа 
жататынын (ол үшін жарнаны кім төлейді, мем-
лекет пе, жұмыс беруші ме, әлде өзі ме?) білуі 
тиіс, – дейді №1 емхана бас дәрігері Рахима Се-
ралиева.

Жалпы, міндетті әле уметтік ме ди  циналық 
сақ тан  дыру жүйесі – бұл ха лық тың денсаулығын 
сақтау саласындағы мүд де лерді әлеуметтік 
қорғаудың мемлекеттік жүйесі. МӘМС жүйесі 

қатысушыларына уа қытылы, қол жетімді, са-
палы ме ди ци на лық және дәрідәрмектік көмек 
ұсынуды қам тамасыз етеді. 

– МӘМС енгізудің қажеттілігі неде де-
ген сұраққа келсек, әлемде ин фекциялық 
емес аурулардың өсуіне, жаңа медициналық 
техно логияларды енгізуге және егде жас тағы 
адамдардың көбеюіне байланысты өзгерістер 
жүріп жатыр, бұл денсаулық сақтауға арналған 
шы ғыстардың ұлғаюына әкеледі. Халықаралық 
тәжірибеде МӘМС енгізу осы айтылған сындарға 
жауап береді және денсаулық сақтау жүйесінің 
қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 
Қазіргі қазақ стан дық денсаулық сақтау жүйесі 
осындай сындарға дайын болуы және жүріп 
жатқан өзгерістерге дер кезінде жауап беруі тиіс. 
ЭЫДҰ елдерінің көпшілігі аз мұқтаждықтан 
к ө бі рек мұқтаждыққа қара жатты қайта бөлуге 
мүмкіндік бе ре тін МӘМСті таңдады. Мұндай 
тәсіл мемлекеттің, жұмыс берушінің және аза
мат тардың арасында денсаулық сақтау үшін 
жауапкершілікті бөлуді талап етеді.  МӘМС 
енгізу әмбебаптық, әлеуметтік әділдік және ортақ 
болу қағидаларын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді, – дейді Рахима Аяғанқызы. 

МӘМС жүйесінде мемлекет ке пілдік бер-
ген тегін медициналық кө мектің көлемі 
шеңберінде жедел жәрдем және санитарлық 
авиация, әлеуметтік мәні бар аурулар кезіндегі 
медициналық көмек, шұғыл жағ дай лар кезін дегі 
медициналық көмек пен про  фи лактикалық екпе-
лер секілді қыз мет тер жүргізілетін болады. Бұл 
пакет еліміздің барлық азаматтарына қолжетімді 
болмақ. Сонымен бірге, амбулаториялықемха
налық, стационарлық және стационарды алма-
стыратын көмек көрсету кезінде тұрғындарды 
дәрілік заттармен қамтамасыз ету болжамдала-
ды.

Бас дәрігердің айтуынша, бі рін ші кезекте 
барлық медицина қыз меткерлері МӘМС жай-
лы оқы тыл ған. Облыс көлемінде ұжым дарда, 
халық көп жиналатын жерлерде, үй аралау 
кезінде жалпыға ортақ жүйе жайында түсіндірме 
жұмыстары кеңінен жүргізілуде. 

Атап айтқанда, №1 емхана мамандары 
Халыққа қызмет көр сету орталығында, «Жайна», 
«Ақжан», «Жібек жолы» сауда орталықтарында, 
облыстық прокуратурада бірнеше рет тұрғын
дармен, жұмыс берушілермен, жұмыс кер лермен 
кездесіп, МӘМС кезінде меди циналық қызмет 
ерек шеліктері жайлы кең көлемде тал қылады. 

– Ал, 1517 мамыр аралығында об лыс тық 
денсаулық сақтау бас қар масы бас шы сының тап-
сырмасымен Жаңақорған ау данының 11 шалғай 
елді мекенінде болып, ауыл тұрғындарымен 
кездестік. Кездесуде ауыл әкімдері мен тұрғын
дары белсенділік танытып, сұрақтарын қойып, 
ойларын ортаға салды. Емханаға қарасты айтсақ, 
бү гін де тұрғындардың 70 пайыздан ас та мы өз 
мәртебесін анықтады. Ақ па рат тан дыру, түсін
дірме жұмыстары әрі қарай да жал ғасын табады, 
– дейді №1 емхана бас дәрігері Рахима Сералие-
ва бізбен әңгімесінде. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ – ӘЛЕУМЕТТІК ӘДІЛДІК НЕГІЗІ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
резиденттердің репатриация талаптарын орындау-
ын қамтамасыз ету мақсатында резиденттердің экс-
порт пен импорт бойынша келісімшарттардың есепті 
нөмірлерін алуының бірыңғай ережелері мен шарт-
тарын және экспортимпорт валюталық бақылауын 
жүзеге асырудың тәртібін белгілейді, сондайақ 
мәміленің сомасынан асып кеткен кезде келісім
шарттың есептік нөмірін алу талап етілетін оған 
қатысты шекті мәнді белгілейді.

Ұлттық және шетел валютасын репатриация-
лау уәкілетті банктердегі банк шоттарына : 1) тау-
арлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) экспортынан 
ұлттық және шетел валютасындағы түсімдерді; 2) 
резидент емес міндеттемелерін орындамаған неме-
се толық орындамаған жағдайда, резиденттің тауар-
лар (жұмыстар, қызметтер көрсету) импорты бойын-
ша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін резидент 
еместің пайдасына аударған ұлттық және шетел валю-
тасын есептеуді білдіреді.

Резидент ұлттық және шетел валютасын репа-
триациялау талабының репатриациялау мер зі мінде 
орындалуын қам та масыз етуге міндетті. Репатриаци-
ялау мерзімі тараптардың валюталық шарт бойынша 
міндеттемелерін орындау талаптары негізінде және 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік 
құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен резидент 
есептейтін уақыт кезеңі болып табылады.

Резиденттердің валюталық операцияларын жүр
гізетін уәкілетті банктер резиденттен репатриациялау 
мерзімін нақты айқындауды немесе нақтылауды талап 
етуге құқылы.

Қазақстан Республикасында экспорттықим
порт тық валюта лық бақылауды жүзеге асыру және 
резиденттердің экспорт және импорт бойынша ке
лісімшарт тардың есептік нөмірлерін алу қа ғи 
даларын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Бас
қар масының 2012 жылғы 24 ақпандағы №42 Қаулысы:

 Экспортердің немесе им пор тердің банк шотына 
қызмет көрсететін уәкілетті банкте – ақша төлемдері 
және (немесе) аударымдары экспортердің немесе 
импортердің уәкілетті банктегі банк шоттарын пайда-
лана отырып асырылатын келісімшарттар бойынша;

 экспортердің немесе им пор тердің орналасқан 
жері бо йын ша Ұлттық Банктің филиалында – ақша 
төлемдері және (немесе) аударымдары толық 
түрде экспортердің немесе импортердің шетелдік 
банктегі, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
13 маусымдағы №57 Заң ның 12бабы 2тармағының 
4) тар мақ ша сында көзделген шоттарын пайдалана от-
ырып жүзеге асырылатын келісімшарттар бойынша;

 уәкілетті банкте – уәкі лет ті банк экспортер неме-
се импортер болып табылатын ке лі сімшарттар бой-
ынша есептік тіркеледі.

Экспортер немесе импортер келісімшарттың 
есептік нөмірін алуды келісімшарт бойынша ақша 
төлемі және (немесе) аударымы жүргізілгенге дейін 
және (немесе) тауарлар келісімшарт бойынша 
экспортердің немесе импортердің экспорты немесе 
импорты үшін Қазақстан Республикасының шекарасы 
арқылы алып өткізілгенге дейін жүзеге асырады.

Келісімшарттың есептік нөмірі:
1) тауарлар Қазақстан Рес пуб ликасының кедендік 

шекарасы арқылы экспорт немесе импорт үшін, 
оның ішінде жұмыстар орындау, қызметтер көрсету 
келісімшарттары шеңберінде немесе  бір жылдан 
артық мерзімге лизинг келісімшарты бойынша алып 
өткі зіл ген;

2) тауарларды меншіктеу құқы ғының резиденттен 
резидент емеске не резидент еместен резидентке өтуіне 
байланысты бұрын басқа кедендік рәсім арқылы алып 
өткізілген тауарларға қатысты экспорттың кедендік 
рәсіміне арналған кедендік рәсім өзгерген;

3) есептік тіркеу банкі болып табылмайтын 
уәкілетті банк тің қызмет көрсетуіне өткен жағ дайда, 

оның ішінде есептік тіркеу банкінің банктік және 
өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензия-
сын тоқтата тұрған не айырған және келісімшартты 
есептік тіркеуден шығару үшін негіздер болмаған 
жағдайда;

4) осы Қағидалардың 38тар  ма ғында белгіленген 
жағ дай ларда, жет кізілетін тауар лар дың құны келісім
шарт жасау күні баламасы елу мың АҚШ долларынан 
асатын әрбір келісімшарт бойынша жеке беріледі.

Экспортер немесе импортер келісімшарттың 
есептік нөмірін алу үшін:

1) осы Қағидалардың 1қо сым шасында белгіленген 
нысан бойынша өтінішті;

2) келісімшарттың түпнұс қа  сын немесе көшір
месін ұсынады.

Келісімшартты есептік тіркеу банкінің қызметкері 
экспортер немесе импортер құжаттарды берген 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде келісімшартты 
тіркеу журналына тіркейді және келісімшарттың 
түпнұсқасының немесе көшірмесінің бірінші неме-
се соңғы парағында келісімшарттың есептік нөмірін 
және оны берген күнді өз қолымен және келісім
шартты есептік тіркеу банкінің мөрімен (ол болған 
кезде) растай отырып көрсетеді.

Электрондық құжат айналымы кезінде келісім
шарттың есептік тіркеу банкі электрондық цифрлық 
қолтаңбамен растай отырып, келісімшарттың 
электрондық көшірмесіне есептік нөмір береді.

Уәкілетті банк немесе Ұлттық Банктің филиа-
лы: 1) келісімшартта Қазақстан Республикасының 
валюта заңнамасының талаптарына қайшы келетін 
талаптардың болуы, оның ішінде келісімшартта рези-
дент еместің міндеттемелерді орындау мерзімдерінің 
болмауы; 2) осы Қағидаларға 1қосымшада белгі лен
ген нысан бойынша келісімшарттың есептік нөмірін 
алу үшін берілген өтініштегі экспортердің неме-
се импортердің қолының және (немесе) мөрінің (ол 
бол ған кезде) экспортердің немесе импортердің банк 
шоты бойынша қолдарының және мөрінің бедерінің 
үлгісі бар құжаттағы қолы және мөрінің (ол болған 
кезде) үлгісіне сәйкес келмеген жағдайларда келісім
шарттың есептік нөмірін беруден бас тартады.

Келісімшартқа тараптардың келісімшарт бой-
ынша міндет теме лерін орындау мерзімі мен талапта-
рына, келісімшарттың сомасы мен валютасына әсер 
ететін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгі
зілген жағдайда, экспортер немесе импортер есептік 
тіркеу банкіне растау құжаттар болған кезде олар ре-
зидент еместің экспортер немесе импортер алдындағы 
орындалмаған міндеттемелері сомасының балама-
сы елу мың АҚШ долларынан асқан репатриациялау 
мерзімі аяқталатын айдың соңғы күнінен кешіктірмей 
ұсынылады.

Ережемен келісімшартқа есеп тік нөмерін беруді 
талап етпейтін жағдайлар қарастырылған, оның 
бірі: экспорт немесе импорт кезіндегі Қазақстан 
Республикасының шекарасынан аспайтын тауар-
лар қозғалысы бар резидент еместермен жасалған 
келісімшарттар; тауарлар жылжыған кезде ақшалай 
міндеттемелер орын алмаған жағ дайларды.

Валюталық реттеу және валю  талық бақылау 
шеңберінде Қазақ стан Республикасының заң-
дылықтарының сұрақтары бойынша уәкілетті 
банктерге немесе Қазақстан Республикасының 
Ұлт тық Банкі РММ Қызылорда филиалына мына 
мекен-жайы бойынша хабарласуыңызға бола-
ды: 120015 Кызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар 
көшесі, 30 үй, телефон (8 7242) 27-42-72 (валюталық 
операция ларды бақылау бөлімі).

1Қазақстан Республикасында құрылған банктер, валюталық операция 
ларды, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша жүргізілетін 
валюталық операцияларды, банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар, уәкілетті ұйымдар – Қазақстан Республикасының 
заңнамасынасәйкес құрылған, қызметінің айрықша түрі қолмақол шетел валю
тасы мен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды 
тұлғалар

Сыртқы экономикалық қызметпен айналыСатын 
кәСіпкерлік Субъектілерінің назарына: резиденттермен 

келіСім-шарттарға еСептік нөмірін алу тәртібі

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 

№212ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 57бабының 
талаптарына сәйкес «Арысқұм кенішіндегі вахталық қалашықта 
ДЭС орнату» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 28 мау сым
дағы №204ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспар-
лау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде 
көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған 
ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Арысқұм кенішіндегі 
вахталық қалашықта ДЭС орнату» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық 
пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазыбек би 
к., 13 мекенжайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com 
элек тронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.
***

Ағымдағы жылдың 1 мау-
сымында Энергетика министрі 
Қ.А.Бозымбаев өңір лерде бей-
неконференция бай ланысын 
қамтамасыз ету арқылы халық 
алдындағы есеп беру кездесуін 
өткізетіндігін хабарлаймыз. 
Кез десу барысында Энерге-
тика министрі Министрліктің 
қызметі туралы баяндайды және 
сұрақтарға жауап береді. 

Есеп беру кездесуі 2017 
жылғы 1 маусымда сағ.: 
 11-00-де мына мекенжай 
 бойынша өтеді: Астана қ., 
Д.Қонаев даңғылы, 4. «Қазмедиа 
ор та лығы» ғимараты, Кинокон-
церт залы.

Сұрақтар және ұсыныстар 
туындаған жағдайда мына теле-
фон нөмірлері бойынша хабар-
ласуды: 8(7172) 786862, 786884 
немесе оларды zh.baktygali@
ener go.gov.kz, u.akhmetova@
ener  go.gov.kz электрондық ме-
кен жайларына жіберуді сұ рай
мыз. 

Сонымен қатар, проб ле
малық мәселелерді Энерге-
ти ка минис тр лі гінің сайтын-
да жұмыс істейтін «Энергетика  
ми нистрінің халық алдында 
есептік кездесуі форумында» 
талқылауға болатындығын ха-
бар лаймыз: http://www.energo.
gov.kz

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің  2007  жылғы 28 мау сым
дағы №204ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспар-
лау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде 
көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес 
«Арысқұм кенішінде су айдамалау жүйесі. №100, 160 ұңғымаларына 
су айдамалау құбырларын тарту» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық 
пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазыбек 
би к., 13 мекенжайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.
com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

Медетбаев Оразбек Даулетияровичтің атына 
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Ақжарма а/о, 
Ақжарма ауылы, Тұрсын Балапанов көшесі 30/2 үйге 
берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісінің (кадастрлық №10153007643, №0111933), 
техпаспортының түпнұсқалары жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Абжанов Ержан Ералиевичтің атына Қызылорда 

қаласындағы №15 мектепгимназияны 2003 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОБ 0999868 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Тулегенова Назигуль Пирназаровнаның атына 

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Қалғандария 
өңірі, «Сантехник» баубақша серіктестігі, Саяжай,  Б/Н

+ үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісінің (кадастрлық №10:156:076:6417:Б/Н
+) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін. ***

Дүрменбаева Гүлсая Мұратбекқызының аты-
на Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жаңадария 
ауылындағы №203 орта мектепті 2005 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОБ 1489727 аттестаты жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Байменов Актилек Жа саевич тің атына Қызылорда 

облысы, Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы, Тәжібай 
Тышқанбаев көшесі №52 үйге берілген жер учаскесіне 
жеке меншік құқығын беретін актісінің (кадастрлық 
№10153024281) түп нұсқасы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 
ұжымы бөлім басшысы Өмірбаева Майра Ахатқызына анасы 

Өмірбаева Рысалды Жүсіпқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы облыстық «Сыр бойы» газетінің дизайнері 
Гүлмира Өтешоваға анасы

Қалима Нұрғалиқызының
қайтыс болуына орай қайғысына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

***

ҰСТАЗ АМАНАТЫ

ХАБАРЛАНДыРу

Денесі жерде болғанымен, өнегесі елде қалар адамдар қатарынан орын 
алар   профессор Мұстафа Матайұлының қайтыс болғанына 40 күн толуда.

Мұстафа Матайұлы кәсіби философ, ұстаз, аға, әке ретінде  бұл өмірде 
түйгенін уақыт тезінен өткізіп, айтып та, жазып та қалдырды.  Оларда 
оның ұстаздық жолы, ұстаз тұлғасы өмірлік деректер арқылы ашылып, 
тәлімдік, өнегелік, ғибратты   тұжырымдар жасалған.

Мен бүгін шәкірті ретінде марқұм ағамыздың өмірінің ұстанымына 
айналған біршама өмір, білім, тәрбие, дос туралы ой-түйіндерінің бір топ-
тамасын жариялауға ұсынып отырмын.  Бұл бір жағынан ол кісінің көп 
қырларын аз да болса ашуға тиек болар деп ойлаймын.

ЖАРАМсыз Деп есепТеЛсіН
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«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

     спартакиада

Денесіне бал, тұмсығына у жинайтын бұл жәндіктің жұмбағына 
бойлаған ғұлама жоқ. Біздің ғылым бал араларының тек тіршілігін бақы
лап, қалай әрекет ететінін ғана түсіндіре алады. Бармақтай жан иесінің 
құпиясын Құран Кәрімнің «Нахл» сүресі ашып береді.

«Раббым бал арасына: «Таулардан, ағаштардан және адамдардың 
салған күркелерінен ұя жасап ал. Сосын әртүрлі жемістерден же де, 
Раббыңның саған ойластырған жолымен жүр»  деп уахи етті. Араның 
қарнынан адамға шипалы түрлітүсті бал шығады. Әлбетте, мұнда 
ойланған қауым үшін ғибрат бар». Демек, бал араларының сана сәулесімен 
жасалғандай аса дәлдікпен орындалатын ісәрекеттері Ұлы Жаратушының 
қалауымен іске асады.

Мәселен, олардың өз ұяларын алты бұрышты етіп жасауы құрылыс 
инженерлерін таңдай қақтырмай қоймайды. Себебі, алты бұрышты ұяға 
біріншіден аз материал жұмсалады. Егер ара ұясын дөңгелектеп не бес 
бұрыштап жасаса, онда қиюласуында бос орындар қалып қояды. Сон
да  балын ұяларына құйған сәтте бос тесіктерге де құйылып, өнім ысы
рап болар еді. Ал, үшбұрыштап не төртбұрыштап жасаса ше? Мұндай 
сұрақтарға бас қатырған ғалымдар осы геометриялық фигуралардың 
периметрлерінің ең қысқасы алты бұрышта екенін білген. Яғни, басқа 
кескіндерге қарағанда алты бұрышқа құрылыс материалы аз жұмсалады 
және ол ең көп сыйымдылықты қамтамасыз етеді.

Анығырақ айтсақ, егер біз тақтай кесінділерін алты бұрыштап он 
ұяшық салар болсақ, бір қарағанда алпыс кесінді керек деп ойлауымыз 
мүмкін. Бірақ оны біз қырық бір кескіндіден қиюластыра аламыз. Біз 
мұны саналы түрде есептедік. Аралар ше? Олар қалай есептейді? Соны
мен бірге аралар ұя құрылысын әр шеттен бастап, аяқтауында ортадағы 
бір нүктеде  тоғысады. Сөйте тұра біреуі де қателеспей ұя жасауды аса 
дәлдікпен аяқтайды. 

Егер біз екі тас қалаушы үйдің екі бұрышынан бірдей жұмыс бастап, 
дәл ортада кезіксек, бір кемшілік жібергенімізді байқаймыз. Бір кесек сый
май қалады, сосын оны сындырып жартылап, кетігін бітейміз. Араларда 
мұндай кемшілік жібермейді екен. 

«Раббыңның саған ойластырған жолымен жүр»  делінген Құранда. 
Міне, аралардың еш қателеспейтінінің құпиясы осында жатыр. Олардың 
түйсігінде осы сөз жазылған, содан айнымайды. Ал, біз адамдар 
үнемі Алланың бұйырған жолымен жүрмейміз. Әрдайым қателіктерге 
ұшырайтынымыздың себебі сол. Алла тағала күллі он сегіз мың ғалам
дағы жандыжансызды адамға қызмет ету үшін жаратты. Жындар мен 
періштелерге адамға сәжде қыл деп бұйырды. Араға да: «адамдардың 
салған күркелеріне ұя жасап ал» деді. Яғни, «адамнан алыстама, оған 
қызмет ет» деді емес пе? Иә, Құдіреті күштім адамға бас имеймін деп 
тәкаппарсынған Ібілісті малғұн шайтанға айналдырып жіберді.

Баяғыда бала күнімізде аралардың ұясын бұзып, тұра қашушы едік. 
Аралар гу етіп, қуып беретін, жетіп алады. Ертеңіне ерніміз дүрдиіп, 
құлағымыз күмпиіп жүретін. Сол кездегі шалалығымыз еске түскенде 
бетім қызарып, көзім жасаурап кетеді. «Бұрын түк білмегенімнен жылай
тын едім, қазір көп білгенімнен жылайтын болдым» – депті ИранҒайып. 
Сол ақын ағаның сөзін жас ортасына келгенде түсіндік.

Күнге қарап жолын табатын, гүлге қонып ләззатын алатын бал 
арасының ғажабы ғашық етпей қоймайды. Айта берсең сусының қанбайтын 
сұлу сырларына сүңгіп кете бересің...

Енді мен осы әңгімеге қосып бір керек деректерді айтып өтейін.
Бір ұядағы ара саны 10 мыңнан 100 мыңға дейін жетеді.
Бір ұяда 1 ғана аналық болады. Оны жүздеген ара күзетіп, қоршап оған 

қызмет етіп жүреді. Аналық бір мезгілде 2,5 мың жұмыртқа туады. Олар 
жиырма күнде араға айналады. Қызметші аралар аналықтың туатын жерін 
су тасып жуып, қанаттарымен желпіп кептіріп, тазалап отырады.

Аралар басқа жәндіктер секілді қыста клиникалық өлімге ұшырамайды.
Әр араның өзіне бекітілген міндеті бар. Олар өте ауызбіршілікті.
Ара балы мың да бір кеселдің емі. Асқазан, қантамыр аурулары, ішек 

пен өтті айдағанда, бел құяңы мен сүйектің өсуіне де шипа. Араның уын
да да емдік қасиет бар. 

Бүгінгі медицина тек химиялық дәрілерге сеніп кеткен. Олар табиғи 
таза емдомнан әлі де кемшін.

Себебі, кәсіби маман дайындайтын жоғары мектептер Құраннан  дәріс 
оқымайды.

Д. АЯШҰЛЫ.

Табиғат терезесі

Ғажабыңа 
ғашықпын,
бал арасы

Мұнда жатын үй, қыз меттік және дәрі
герлік пункт, 130 орындық асхана үздіксіз 
жұмыс істейді. Себебі, лагерьде қыс бойы 
мектеп бітіруші түлектер Ұлттық бірыңғай 

тестілеуге дайын дығын пысықтаса,  жазда 
нысан тынығу және сауықтыру шаралары
на кіріседі. Демалушыларға ұсынылатын 
тағамдар сани тарлық қауіпсіздік талаптары

на сәйкес қа таң тексеріледі. Сондайақ, бала
лардың денсаулығын нығайту мәселе сі меди
цина қызметкерлерінің бақы лауында болады.

– Терең білімді өрендер мен спортта оза 
шауып, олжа салған оқушылар біздің лагерь
де талабын ұштайды. Жазғы демалыс биыл 
4 бағытты қамтымақ. Пәндік бейімге қарай 
демалуға да мүкіндік бар. Мәселен, алғашқы 
ауысым “Қызықты математика”, екіншісі 
“Ағылшын әлемінде” деп аталады. Ал ұлы 
Абайдың, өткір тілді Махамбет пен жүрек 
тебірентер Мұқағалидың өлеңдерін сүйіп 
оқитындар үшін “Ғұламалар тағылымы” ау
ысымы жұмыс істейді. Мұндағы мақсат – 
балаларға әдемі демалыс сыйлап ғана қоймай, 
оларды шығармашылық тұрғыда дамыту, 
білімін шыңдау, – дейді лагерь директоры 
Мейірімхан Момбаева. 

Айта кетейік, аталған тынығу лагері тип
тік негізде орналастырылған. Бүгінде тынығу 
орнының алаңына толық жөндеу жүргізіліп, 
қауіп сіздігі сақталған жағажай салынды. 
“Еңбек” мекемесінің мердігерлігімен  ауызсу 
және кәріз жүйелері қайта жаңғыртудан 
өткен. “Қымбат және К”, “Шаған жер”, “Жам
был2030” ЖШС секілді демеушілер де  бала
лардың демалысын есте қаларлықтай етіп 
өткізуі үшін барын салып, игілікті істердің 
басықасынан табылуда. Қорыта айтқанда, 
“Жалында” жазғы демалысты тиім ді өткізуге 
болады. Өйткені, нысанның демалушыларды 
қабылдауға деген дайын дығы сақадай сай. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

“ЖАЛЫН” ЛАГЕРІ ЖҰМЫСЫН БАСТАЙДЫ

Жақында облыстық жұмыспен 
қам туды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар бас қармасының ұйым
дастыруымен өткен спар такиаданы 
тамашалап, еңбек пен спорттың егіз 
екеніне көз жеткіздік. Себебі, №2 арна
улы әлеуметтік қызмет көрсету орта
лығында өткен шара жанкүйерін бей
жай қалдырмады. 
Тартысты өткен додада аталған басқар

маға қарасты медициналықәлеуметтік ме
кеме қызметкерлері шағын футбол, үстел 
теннисі, шахмат пен ұлттық ойындардан бақ 
сынасты. Сайысқа қатысушылар жеңіс жо
лында аянып қалмады, өзгелерден оқ бойы 
оза шыққандар бас жүлдеге лайықты деп та
нылды. Осылайша, бұқаралық спортты дамы
туды көздеген шара мақсатына жетті. Өйт
кені, қатысушылар қол қалт еткенде спортты 
серік ету жарасымды дүние екенін аңғартты. 
Басқарма басшысының орынбасары Гау
хар Амангелдіқызының  айтуынша, алдағы 
уақытта ұжымдық жұмыл дыруды нығай
татын осындай шаралар жиі қолға алынатын 
болады. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

АЙТАРЫ МОЛ 
АКЦИЯ

“Сыбайлас жемқорлықпен күрес – ортақ парыз”. 
Осындай атаумен облыстық ішкі саясат басқармасы мен  
“Самұрық” инновациялық орталығы” акция өткізді. Қалалық 
мәдени және демалыс саябағында ұйымдастырылған шараға 
қор директоры Жандос Тұсмағамбетов пен “Жас Отан” 
Жастар қанаты қалалық филиалының басшысы Талғат 
Тілес қатысып, жиналған жұртшылықты қоғамдық кесел
мен бірлесіп күресуге шақырды. Сан түрлі салаға зиянын 
тигізетін әлеуметтік індетті ауыздықтауда тек құзырлы ор
гандар ғана емес, жұртшылықтың мүдделі болуы маңызды 
екенін алға тартты.

– Парасыз болашаққа бағыттайтын бастаманы жыл 
соңына дейін облыстың барлық ауданында жүзеге асыра
мыз. Акция аясында мобильдік топ елді мекендерді аралап, 
азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыруға күш сала
ды. Себебі, жемқорлыққа төзбеу мәдениетін қалыптастыру 
мәселесі – Елбасының Ұлт жоспарында белгілеген тапсыр
маларының бірі, – деді Ж.Тұсмағамбетов.

Сондайақ, шара барысында 100ден аса үндеупарақ
шалар таратылып, тұрғындар назарына жергілікті өнерпаз
дардың мерекелік концерті ұсынылды. 

М.СНАДИН.

СУДА САҚ БОЛЫҢЫЗДАР!
Балалардың суға кетуі туралы хабар

ды есту аса ауыр және өте қорқынышты. 
Егер қайғылы жағдай олардың жанында 
ересектер бола отырып орын алса, онда 
оны сезіну екі есе қиын. Жыл басынан бері 
облыста 3 адам суға кетті. Оның ішінде 
біреуі – Жаңақорған ауданының орта мек

теп бітіруші түлегі.
Сонымен бірге, осы жылдың 11 мамырын

да Арал ауданындағы Аманөткел ауылдық округінде 
бақытсыз жағдай орын алды. Үш бала  су тұндырғыштың жанында ойнап 
жүріп тереңдігі 1 метр болатын суға құлап кетеді. Жеті жасар бала өзі шығып, 
көмекке үлкендерді шақырады. Алайда, балаларды құтқару мүмкін болмады. 
Бұл еліміздегі бір ғана жағдай емес. Мәселен, 2017 жылдың 8 мамырында 
Алматы облысындағы отбасы 3 баласынан айырылып қалды. Олардың үлкен 
баласы бес жаста, ең кішісі екі жасқа жетержетпесте еді. Сол күні Ескелді 
ауданындағы Теректі өзеніне екі қыз бала суға кетті. Олардың жасы небары 
12де ғана болған. 

Облыстық Төтенше жағдайлар департаменті қала тұрғындары мен 
қонақтарын судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады.

Бақытсыз жағдайларға жол бермес үшін суда жүзуді үйрену керек. Мас 
күйінде және суға түсуге болмайтын жерге шомылуға болмайды. Суда 
«қауіпті» ойын ойнамаңыз (су астына сүңгу, аяқтан ұстау). Балалардың суда 
қауіпсіз болуын үйретіңіз! Су тоғандары жағасында демалып отырғанда да,  
кішкентай балаларды үнемі назардан тыс қалдырмаңыз!

Облыстық Төтенше жағдайлар департаменті бөлімшелері суға түсу ма
усымы басталысымен орта және мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде 
балаларды қатыстыра отырып, алғашқы көмек көрсету жөнінде тәжірибелік 
сабақтар, судағы қауіпсіздікті сақтау жөнінде оқыту семинарлары мен акци
яларды ұйымдастырып келеді. Оған қоса демалып жатқан адамдардарды тар
та отырып, судағы қауіпсіздікті сақтау туралы әңгімелер ұйымдастырылуда. 

Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаменті тағы да  балалар
дың судың жағасында болғанда олардың жанында ересек азаматтардың болу
ын, негізгі қауіпсіздік ережелерін білуді және орындауды, оларға аса сақ бо
луды қатаң сұрайды.   

Қызылорда облысы 
Төтенше жағдайлар департаменті.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қызылорда мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің 

республикалық меншік объектілерін сату бойынша аукционды 2017 
жылғы 23 маусымда сағат 10.00ден 17.00ге дейін www.gosreestr.kz 
Мемлекеттік мүлік тізілімінің вебпорталында өткізілетіндігін хабар
лайды.              

Республикалық меншік объектілерін сату ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 9 
тамыздағы №920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату 
қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.

Саудасаттықтың бағасын төмендету әдісімен аукционға қойылады:
Нысанның атауы Алғашқы 

(бастапқы) 
бағасы

Ең төменгі 
бағасы

Кепілдік 
жарна

Теңгерім ұстаушы – «ҚР ӘМ Қызылорда облысының әділет 
департаменті» ММ, Қызылорда қаласы, А.Құнанбаев даңғылы, 52.

1 «Ваз 21310» автокөлігі, 
м/н N038BV, 2007 ж.ш.

398 000 199 000 59 700

2 «Ваз 21310» автокөлігі, 
м/н N025BV, 2007 ж.ш.

398 000 199 000 59 700

3 «Ваз 21310» автокөлігі, 
м/н N022BV, 2007 ж.ш.

318 000 159 000 47 700

4 «Ваз 21310» автокөлігі, 
м/н N037BV, 2007 ж.ш.

557 000 278 500 83 550

5 «Ваз 21310» автокөлігі, 
м/н N024BV, 2007 ж.ш.

398 000 199 000 59 700

Теңгерім ұстаушы – «Қазгидромет» РМК Қызылорда облысы бойынша 
филиалы, Қызылорда қаласы, Ә.Бөкейхан көшесі, н/з.

1 «Саз Газ 3511» автокөлігі, 
м/н 334АН11, 1993 ж.ш.

317 000 белгіленбей 47 550

Саудасаттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен 
бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, 
содан соң қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара алмайды.

Саудасатыққа қатысу үшін кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке 
алу саласындағы бірыңғай оператордың шотына төленеді: Кепілдік жарнаны 
алушы – «Ақпараттықесептеу орталығы» АҚ; Банк атауы  «Казкоммерцбанк» 
АҚ; ЖСК КZ529261501102032004; БСК: KZKOKZKX; БСН:050540004455; 
КНП: 171; Кбе:167.

Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды 
сақтамауы, сондайақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда
саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның сауда
саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім вебпорталының 
өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мыналарды: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар 
болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – 
БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 

шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, 
телефоны, факс, еmail) көрсете отырып, тізілімнің вебпорталында алдын ала 
тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні 
ішінде тізілімнің вебпорталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға 
қатысушы ретінде тіркелу үшін нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған 
саудасаттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің вебпорталында тіркеу қажет. 
Тізілімнің вебпорталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб
порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық 
хабарлама жібереді. Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб
порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат 
беріледі. Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде 
ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион 
жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты 
түрде орналастыру жолымен саудасаттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген Астана қаласының уақыты бойынша басталады. Аукционды 
өткiзу кезiнде жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы бағасы жекешелендіру 
объектісінің алғашқы бағасына тең болады.

Бағаны төмендету әдісін қолдана отырып аукционды өткізу тәртібі:
1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың 

бірдебірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын 
болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы Қағидаға сәйкес 
белгіленген қадамға азаяды; 2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде 
қатысушылардың бірдебіреуі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы 
белгіленген қадаммен азаяды. Жарияланған баға бойынша жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны 
төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі 
мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірдебірі жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері 
саудасаттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен рәсімделеді, оған 
сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, саудасаттық өткiзiлген күнi 
тізілімнің вебпорталында қол қояды. Аукцион нәтижелері туралы хаттама 
аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру 
объектісін сату бағасы бойынша сатып алусату шартына қол қою міндеттерін 
белгілейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алусату шартына 
аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде 
қол қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып алусату шартына қол қойған кезде 
сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың: 1) жеке тұлғалар 
үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат
тың; 2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы куәліктің  не анықтаманың; 3) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін 
куәландыратын құжаттың, сондайақ заңды тұлғаның өкілі паспортының 
немесе  оның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті 
түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған 
көшірмелерін ұсынады. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексеріл
геннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

Анықтама телефоны:  8 (7242) 30 11 64.

Қорқыт ата атындағы ҚМУдың Сту 
денттер сарайында облыстық ішкі  сая  сат 
басқармасының дін мәселелерін зерттеу 
орта  лығы мен «Маман дардың біліктілігін 
жо ға  рылату орталығы» ЖШСның ұйым
дастыруымен мешіттердегі дәріс алушы қыз 
дар жамағатына, оқу орындарының қыз 
бала лары мен қыздар клубтарының жетек
шілеріне «Қазіргі қоғамның руханиөнеге лік 
жаңғыруындағы қыз баланың орны» тақы
рыбында семинартренинг өткізілді.

Тренингтің мақсаты: білім алушы қыздар 
арасында сырласу, текті қыздар тұлғасын қалып
тастыру, оларды ұлттық санада тәрбиелеу, діни 

ұстанымдарын таңдауға кеңес беру, қо ғам
дық ортада өз ұстанымдары бар, жеке өмір де 
отбасылық міндеттерді алған білімімен ұш
тастыра білетін ұлттық салтдәстүр мен мәде
ниетті дәріптейтін шынайы  қазақ аруын қа
лыптастыру.

Семинар  дін мәселелерін зерттеу орталығы
ның директоры Бақытжан Камаловтың модера
тор лығымен ашылып, облыстық ішкі саясат 
бас қармасы басшысының орынбасары Ербол 
Рүстемов шара маңыздылығын тілге тиек етіп, 
алғысөз сөйледі.

Келесі ретте, сөз кезегі шараға қатысушы 
қонақтарға беріліп, спикерлер өз баяндамалары 

арқылы құнды ойпікірлері мен ұсынымдарын 
ортаға салды.

Семинарға ҚМДБның әйелдер және қыздар 
бөлімі секторының меңгерушісі, «Әзірет Сұлтан» 
мешітінің ұстазы Ақбөпе Тілегенова Астана 
қаласының Дін мәселелері жөніндегі ғылыми
зерттеу және талдау орталығының бөлім басшы
сы, психолог Лимана Қойшиева және аймағы
мыздағы көшбасшы әйелдер қауымы қатысты.

Шара соңы сұрақжауап пен пікір алмасумен 
қорытындыланды.

Д.БАйзАҚовА,
 «Мамандардың біліктілігін жоғарылату

 орталығы» ЖШСның бас маманы.

РухАНи-өНЕГЕЛІк ЖАңғЫРуДАғЫ СЕРпІН

ЕңБЕк пЕН СпОРТ ЕГІЗ

ОЙЫ ОЗЫҚ
ОҚУШЫ

Қорғанбек Бақытбеков – А.Тоқмағамбетов атындағы 
№135 орта мектептің озат ойлы оқушысы. Жуырда ол Х 
“Бастау” республикалық математика турнирінің облыстық 
кезеңінде І орын иеленіп, республикалық турнирге жолдама 
алды. Осы тұста дарынды өреннің талантын ұштап, қолдау 
көрсеткен мектеп директоры Қ.Омаров пен тәжірибелі 
ұстаз Қ.Тойшыбекованың  еңбегін ерекше атап өткен жөн.

Иә, ортамызда жүрген осындай қарапайым оқушы 
ертеңгі күні математика ғылымына үлес қосар азамат бо
лып шығатынына сенім мол. Жас дарынның жеткен толағай 
табысына – біз куәміз. Ендеше, Қорғанбекке мектеп ұжымы 
мен сыныптастары атынан әлі де биік шыңдарды бағындыра 
беруіне тілектестік білдіреміз.

Шынар МАХАТовА,
А.Тоқмағамбетов атындағы №135 орта мектеп 

директорының бағдарлы оқыту ісі жөніндегі 
орынбасары.

Жаз. Бұл мезгілде мектеп оқушылары демалысқа шығып, бос уақытын бірі – үйде, 
бірі – ауылда, енді бірі – лагерьлерде өткізеді. Еліміз бойынша олардың демалыс мау
сымын лагерьлерде жоғары деңгейде ұйымдастыру ісі басталып кетті. Біздің облыста 
да 1 маусым – Балаларды қорғау мерекесіне орай бірнеше тынығу орны есігін айқара 
ашады. Солардың қатарында Сырдария аудандық білім бөліміне қарасты “Жалын” 
жазғы лагері бар. 

Өз жұмысын 1988 жылдан бастаған нысанда биыл 7  ауысымда 910 бала демала
ды деп жоспарлануда. оның 500ден астамы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар 
қатарынан. Лагерьде тыңғылықты демалыс өткізу үшін көптеген қызықты шаралар 
ұйымдастырылады. олардың қатарында түрлі спартакиадалар, әскерипатриоттық 
ойындар мен әркелкі байқаулар бар. Бірнеше өнер үйірмелері ашылып, жұмысын 
жалғастырмақ. Бұған біз БАҚ өкілдеріне арнап ұйымдастырылған баспасөз турын
да көз жеткіздік.

Өткен жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитеті  «Атамекен» ҰКП қолдауымен,  
республика бойынша «Түбіртекті талап ет – жүлдені ұтып 
ал» акциясын жариялап, белсенді тұтынушылар арасында 
жүздеген бағалы сыйлықтар ойнатқан болатын. Бас жүлдеге  
«Chevrolet» маркалы автокөлігі тігілген еді.

Тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру, 
 сауда мәдениетін көтеру мақсатында Мемлекеттік кірістер 
комитеті және «Атамекен» ҰКП ұйымдастыруымен 2017 
жыл дың акциясы басталғанын назарларыңызға жеткіземіз.

Аталған акция ағымдағы жылдың 1 мамыр мен 30 қараша 
аралығында жүргізіледі.

Акция электрондық форматта көлеңкелі экономикаға 
қарсы «Wipon» мобильді қосымшасы арқылы өткізіледі. 
Бұл қосымшаны ақысыз көшіріп алып, смартфондардың 
барлық түрлері мен басқа да гаджеттерде пайдалануға бо
лады. Акцияға өздері тұтынған тауар, жұмыс немесе қызмет 

үшін берілген фискалды чектің фотосын жіберген Қазақстан 
Республикасының азаматтары қатыса алады. Егер фискал
ды чек берілмеген жағдайда, азаматтар бұл бұзушылықтарды 
көрсетіп шағым жібере алады. 

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер депар
таменті ай сайын жүлделердің ұтысын өткізеді. Өткен жылы 
қызылордалық белсенді қатысушылар бірнеше теледидар, 
ноутбук, ұялы телефондар ұтып алған болатын. Финалдық 
ұтыс жылдың аяғында Мемлекеттік кірістер комитетінде бо
лады. Ұтыс жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау әдісімен 
анықталатын болады. 

Қаншалықты көп чек жіберсеңіз – жүлдені ұтып алу 
мүмкіндігі де соншалықты өсе түседі.  

Сыйлықтарды, бас жүлде автокөлікті ұтып алуға бел
сенді қатысуға шақырамыз!

Қызылорда облысы бойынша
мемлекеттік кірістер департаменті.

«ТҮБІРТЕКТІ ТАЛАП ЕТ – ЖҮЛДЕНІ ҰТЫП АЛ!» 
акциясы басталды


