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Құрметті оқырмандар!
2017 жылдың екінші жартыжылдығына  «Сыр медиа» ЖШС-

на қарасты ба сылымдарға («Сыр бойы»,  «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт  жас тары», «Ақмешіт ап талығы», «Толқын», 

«Қазалы», «Қар мақшы таңы», «Жалағаш жаршысы», «Тіршілік 
 ты нысы», «Өскен өңір», «Жаңақорған  тынысы»)  жазылу 
науқаны басталғанын  хабарлаймыз. 

Анықтама телефондары: 
8 (7242) 40-03-93, 40-05-81, 70-14-08.
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елбасы ШаНХаЙ ыНТыМаҚТасТыҚ 
ҰЙыМыНа МҮШе МеМлеКеТТеРДІҢ 

ҚОРҒаНыс МИНИсТРлеРІМеН КеЗДесТІ
Кездесуге Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі 

С.Жас ұзақов, Қытай Халық Республикасының Қорғаныс министрі 
Чан Ваньцюань, Ресей Федерациясының Қорғаныс министрі 
С.Шойгу, Тәжікстан Республикасының Қорғаныс министрі 
М.Шерали, Өзбекстан Республикасының Қорғаныс министрі 
К.Бердиев, Қырғыз Республикасы Бас штабының бастығы 
Р.Дуйшенбиев, Шанхай ынтымақтастық ұйымының Бас  хатшысы 
Р.Алимов қатысты.

Мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мем
лекеттердің қорғаныс министрлері Астанада ШЫҰға мүшемемлекеттер 
басшылары кеңесін және «ЭКСПО2017» халықаралық көрмесін өткізу 
қарсаңында бас қосып отырғанының маңыздылығын атап өтті.

– Мәдени, аумақтық, тарихи тұрғыдан бірбіріне жақын мемле
кеттердің экономикалық ынтымақтастық мәселелерін шешу үшін 
құрылған Шанхай ынтымақтастық ұйымы өзін елеулі өңірлік бірлестік 
ретінде көрсете білді, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Шанхай хартиясы қабылданған сәттен бергі 15 
жыл ішінде бірлескен ауқымды жұмыс атқарылғанына назар аударды. 

– Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыла
ры кеңесінің  алдағы отырысында ірі екі ел – Үндістан мен Пәкістанды 
ұйым мүшелігіне қабылдау көзделген. Сол арқылы ШЫҰ жер шары 
тұрғындарының 40 пайызға жуығын біріктіреді. Ең бастысы – барлық 
мәселелерді консенсус арқылы шешуге негізделген «шанхай рухын» 
сақтау, – деді Мемлекет басшысы. 

МеМлеКеТ басШысыНыҢ 
ТӨРаҒалыҒыМеН «ЭКсПО-2017» 

ХалыҚаРалыҚ КӨРМесІН ҰЙыМДасТыРУ 
МӘселелеРІ ЖӨНІНДе КеҢес ӨТТІ

Кеңеске Президент Әкімшілігінің басшысы Ә.Жақсыбеков, 
Президенттің көмекшісі – Қауіпсіздік кеңесінің  хатшысы 
В.Жұмақанов, Бас прокурор Ж.Асанов, Мемлекеттік күзет қыз
метінің бастығы А.Күреңбеков, Қорғаныс министрі С.Жасұзақов, 
Ішкі істер министрі Қ.Қасымов, «Сырбар» сыртқы барлау 
қыз метінің директоры Ғ.Байжанов, Астана қаласының әкімі 
Ә.Исекешев, «Астана ЭКСПО2017» ҰК» АҚ басқарма төрағасы 
А.Есімов, Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орын
басары С.Әбіш қатысты.

Басқосуда «ЭКСПО2017» халықаралық көрмесін өткізудің жалпы 
тәртібі және оны өткізу кезінде елорда тұрғындары мен қонақтарының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қаралды.

Мемлекет басшысы алдағы ісшараны дайындау және оны сапалы 
өткізу үшін ауқымды жұмыстар атқарылғанын атап өтті.    

– Біз шешуші сәтке – көрменің ашылуына таяп қалдық. Қазақстанның 
астанасына келетін қонақтар саны көп болады. Бүгінде «ЭКСПО2017» 
көрмесіне 1,2 миллион билет сатылған екен. Бұл – біз күткендегіден 
әлдеқайда көп, – деді Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев әлемдегі жағдайдың тұрақсыз екенін еске
ре отырып, көрмені өткізу кезінде қонақтар мен ел азаматтарының 
қауіпсіздігін Астанада ғана емес, барлық өңірімізде де жоғары деңгейде 
қамтамасыз ету маңызды екенін атап өтті. Бұл үшін әр басшыға жеке 
жауапкершілік жүктеледі. 

Міне, осы тіршілікті жете сезінген кәсіпорын басшыла
ры әуелі қиыршық тастарды шығару  және оны тиімді сау
далай білу жұмыстарын қолға алды. «Талапты ерге нұр жау
ар» демекші, алғашқы нәтижесі жаман болған жоқ, өйткені, 
құрылыс материалы – қиыршық тасқа деген сұраныс расында 
мол еді. Кәсіпорынның өнімдері облыстың түкпіртүкпіріне 
автокөліктермен, вагондармен жөнелтіліп жатты. Тиімді 
әріптестер қатары ай сайын молая түсті. Бертінде еліміздегі 
маңызды нысан – «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» автодәлізінің 
құрылысына, «БейнеуШымкент» газ құбырын салуға 
қатысты. Сол секілді «Шиелі Тас Оңтүстік» ЖШС Сыр мен 
Арқаны байланыстырып жатқан «ЖезқазғанСексеуіл» темір 
жолының жұмысына да әріптес бола білді. Бұл кәсіпорынның 
қазқаз тұрып, сенімді әріптес болу шығар. 

«Шиелі Тас Оңтүстік» серіктестігі қиыршық тас өндіріп, 
құм тасымалдаумен шектелмей, өзге де ауқымды жобалар
ды жүзеге асырып келеді. Оның бірі 2013 жылы жылына 60 
мың тонна әк шығаруға мүмкіндігі бар жобаны қолға алуы 
еді. Жобалық құны 777 млн теңгеге бағаланған кәсіпорынның 
алғашқы өнімін аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев арнайы 
келіп көрді. Мұнда науқан кезінде 80нен астам жұмысшы
қызметкер еңбек етеді. 

– Шикізаттық емес индустриалдық саланы  дамыту мақ
сатында кірпіш шығаратын зауыт және цемент өндіруді 
жоспарлаған едік, сол мақсатта әлі де ұйымдастыру жұмыс
тарын жалғастырып келеміз. Осы бағытта көптеген жергілікті 
тұрғын жаңа жұмыс орнымен қамтылатын болады, –дейді 
серіктестік директоры. 

Соңғы технологиялармен жабдықталған өндіріс орнында 
тәжірибелі мамандар мен еңбекке төселген  шеберлер қатары 
молая түскен. Бұл өнім өндіру арқылы, уақытылы мол жалақы 
алудың, бастысы – дұрыс жұмыс ұйымдастыра білудің нәти
жесі екендігі түсінікті. 

Әйтсе де, өндіріс орнында дәнекерлеуші, жүк көлігінің 
жүргізушілері, энергетиктер, экскаваторшы, жалпы техни
камен жұмыс істейтін мамандыққа зәрулік бар. Серіктестік 
директорының айтуына қарағанда, әлі де өндірісте жұмыс 
істеп төселмеген жас мамандарды тәжірибелі маманның жа
нына қосып үйрету дағдылы. 

Иә, «Шиелі Тас Оңтүстік» ЖШС алып құрылыстар 
алаңына айналды. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы, Қаратау бөктері.

АЛЫП ҚҰРЫЛЫСТАР АЛАҢЫ
Қаратаудың ен байлығын кәдеге 

жарату барысында тәптәуір жұмыс 
бастап, оны оңтайлы ұйыстыра 

білген кәсіпорынның бірі – Шиелі 
ауданындағы «Шиелі Тас Оңтүстік» 

ЖШС. Осыдан 78 жыл бұрын, 
дәлірек айтсақ, 2009 жылдың 

көктемінде бұл қадамға замана ты
нысын дұрыс сезініп, тура бағыт 

ұстанған Ермек Хасанаев сынды аза
мат барды. Рас, алғашында өндірістік 

қиыншылық та, басқа да кедергі 
кезікті. Аздап абыржу болғанымен, 

негізгі мақсаттан жаңылысқан жоқ. 
Аудан орталықтары мен шеткі елді 
мекендердің ауылішілік жолдарын 

жөндеу жұмыстары да осы кезде бас
талды. Бұл бір жағы еліміздің даму 
сипатын көрсетсе, екінші жағынан 

Үкіметтің тұрғындардың әлеуметтік 
жағдайын жақсарту тұрғысындағы 

оңды ісқимылының нәтижесі еді.

Әлемнің назарын өзіне аударған ЭКСПО көрмесі еліміздің туристік 
әлеуетін арттыруға септігін тигізетіні баршаға аян. Осындай аса маңызды 
оқиғадан Қазалы жұртшылығы да қалыс қалмайды. Ауданнан көрмеге 
баруға тілек білдіргендердің барыпқайтуын қамтамасыз ету мақсатында 
аудан әкімдігі мен жеке кәсіпкер арасында меморандумға қол қойылды. 
Меморандумға сәйкес көрмеге қатысушылар «АқтөбеҚостанайАстана» 
бағыты арқылы жолаушылар тасымалдайтын автобуспен қамтылады. Соған 
орай Астана қаласына 10 маусымнан бастап теміржол вокзалынан күнара 
сыйымдылығы 50 орындық автобустар жүретін болады. 

Көрмеге баратын алғашқы топтағы 50 адамды 10 маусым күні салтанат
ты түрде шығарып салу рәсімі өткізілмекші. Осы топтың  қатарындағы ау
дан әкімі аппаратының бас инспекторы Абай Дидаровпен тілдескен едік. 

 «Менің ойымша, кез келген қазақстандық осынау шараға бару 
мүмкіндігін өткізіп алмауы керек. «ЭКСПО» көрмесінде Қазақстанның  
тіпті дүниежүзінің бүгінгі келбеті ғана емес, бүкіл ғаламшар мен бар
ша адамзаттың болашағы ұсынылады. Біз де бүкіл отбасымызбен «ЭКС
ПО2017» көрмесіне баруды ұйғарып, билет сатып алдық. Алғашқы легіне 
әріптестеріммен барып қатыспақшымын», – дейді Абай ағынан жарылып.

Ал аудандық орталықтандырылған кітапхананың оқырмандарға қызмет 
көрсету бөлімінің меңгерушісі Зоя Мұстафаева болса, көрмеге барып
қайту тасымалының ыңғайлы ұйымдастырылғанына өте қуанышты. Бізбен 
пікірлесу сәтінде Зоя:

– «ЭКСПО» көрмесін тамашалауға біздің елімізге әлемнің түкпір
түкпірінен қонақтар келеді деп күтілуде. Мен де осы шараға қатысып, 
өз көзіммен көруге бел байлап отырмын. Көрменің билетін «Қазпошта» 
мекемесінің аудандық филиалынан сатып алдым. Билеттер сатылымға 
шығарылған күнді тосып жүрдім. Айтулы шараға аудан, ауыл тұрғындары 
үшін жергілікті жерден билеттердің сатылуы өте қуантарлық жағдай. 
Бұл көрме Қазақстанның мәртебесін күллі әлемге паш етеді. Сондықтан 
көрменің елімізде жоғары дәрежеде өтуіне әрбір қазақстандық үлес қосуы 
қажет деп ойлаймын», – деген ойын білдірді.

Көрмеге Қазалы ауданынан 7500 адамның  баруы жоспарланып отыр. 
Оның ішіндегі  1200 баланың әлеуметтік қолдауды қажет ететін 720ның 
шығындарына 29664 мың теңге қаражат бөлінді. Сондайақ, көрмені 
насихаттауға аудан бойынша 15 билборд, 1 панно көрме билбордтарының 
жаңартылған ресми логотипі орналастырылды. Әйтеке би кентінің орта
лық көшелеріне 5 сити формат түрінде қойылды. Көрменің ресми логотипі 
түріндегі кіші архитектуралық форма Әйтеке би кенті мен Қазалы 
қаласының орталық көшелеріне орнатылды. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

көПшіЛік көРмеге ҚҰшТАР

«ЭКСПО2017» халықаралық мамандандырылған көрмесі ая
сында  маусымқыркүйек аралығында Астана қаласында ауыл
шаруашылық тауарларының көрмесін өткізу жоспарланған. 

Осыған байланысты 34 маусымда «Қазақстан» спорткешенінің 
автотұрағында Қызылорда, Атырау және Батыс Қазақстан өңір
лерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылды.
Жәрмеңкеде қызылордалықтар қала тұрғындары мен қонақтарына 15 

көлікпен жеткізілген 30 түрлі ауылшаруашылығы өнімін ұсынды. Оған 
Қызылорда қаласы мен жеті аудан да өз үлесін қосты. Атап айтсақ, 112 тон
на Сыр салысы, 2,5 тонна жылқы еті, 9 тонна сүт өнімдері,  0,7 тонна қымыз, 
шұбат, 0,2 тонна ара балы, 20 тонна балық, 2,5 тонна конфет, 14,5 тонна  
қияр, қызанақ, 2,5 тонна алма, алмұрт, өрік, құлпынай,  2,5 тонна картоп, 1 
тонна сәбіз, 2 тонна қырыққабат, 0,5 тонна талқан, сөк, 5 тонна ас тұзы және 
басқа да өнім түрлері сатылды. Жәрмеңкеде жалпы құны 45 млн теңгенің 
200 тоннадан астам өнімі астаналықтарға ұсынылды. Мәселен, жылқы еті 
бір келісі 1600 теңгеден (Астана базарында бір келісі 18002000 теңге) са
тылса, күріштің келісі – 180 теңгеден, балық 300ден басталып 1500 теңге 
аралығында бағаланса, сүт өнімдері, оның ішінде қымыз бен шұбат 500 
теңгеден, қаймақ 600 теңгеден, тұз 40 теңгеден, қырыққабат 70 теңгеден са
тылды. Айта кету керек, жәрмеңкеге ұсынылған өнімдердің бағасы Астана 
ауылшаруашылық басқармасымен келісіліп қойылды. 

А.БАТТАЛОВА.

еЛоРдАғА 
СЫРдАн бАРғАн
жәрмеңке

Маусым айының 34 аралығында Авс трия
ның Лейбниц қаласында дзюдодан  жастар ара
сында Еуропа кубогы үшін тартыс өткен бола
тын. Осы дүбірлі додаға  ел намысын қорғау үшін 
Қазақ стан  жастар құрамасы атынан 30 спортшы 
барды. Байрақты бәсекеде 60 келі салмақ бойын
ша сынға түскен жерлесіміз Нұрсұлтан Серәлі 
алтыннан алқа тағып, ел мерейін үстем етті. 
Хабар жетісімен немересінің қуанышымен қанат

танған Тыныштық апай Рамазан айында ауыз бекіткен 
жамағатпен ауыл ақсақалдарының батасын алу үшін 
мешітке барып, ауызашар ұйымдастыру шараларына 
кірісіп те кетіпті. 

Жас дзюдошы 1997 жылы Бесарық ауылында дү
ние ге келіп, облыс орталығындағы Жалаңтөс Баһадүр 
атындағы спортта дарындар балалар мектеп интерна
тында тәрбиеленген. Сондайақ, Қазақстанның еңбек 
сіңірген жаттықтырушылары Қален Қалиұлы мен Ри
шат Бурловтан тәлім алған. 

Өз кезегінде Нұрсұлтан: «Шетелдердің бірінде 
қазақ елінің Әнұранын асқақтатсам деген асыл  арманым 
орындалды», – деп қуанышты лебізін жолдаған еді. 

Біз де рухани жаңғыру айында «Елім дейтін ер 
болса, ерім дейтін елі бар» екенін білдіріп, Ұлы дала 
ұланының қуанышы жайлы аймақ халқымен бөлісуді 
жөн көрдік.

Жұмабай БАЙЗАҚҰЛЫ.
Бесарық ауылы.

ЕУРОпа КУбОГЫНЫҢ 
ЖеҢімПАЗЫ

Атап айтқанда, Астана қаласында өтетін 
«ЭКСПО2017» халықаралық көрмесіне об
лыстан 75 мың адам қатысады деп жоспарла
нып отыр. Ал оларды тасымалдау бағытында 
үш түрлі қызмет көрсету жолы нақтыланды. 
Мәселен, теміржол көлігімен – 50 мың, әуе 
көлігімен – 10 мың, автобуспен 15 мың адам ба
рып қайтатын болады. Бұл орайда Қызылорда 
қаласынан Астана бағытына 3 жолаушы
лар пойызы ұйымдастырылған. Күнделікті 
№56/55 «ҚызылордаКөкшетау», жұп күндері 
№76/75 «ҚызылордаПетропавл», тақ күн дері 
№90/89 «ҚызылордаАстана» (Тальго) пой
ыздары тұрақты қызмет көрсетеді.

Биылғы жылдың 28 ақпанында ҚР Инвес
тициялар және даму министрлігінің Көлік 
комитетінде облыс әкімінің орынбасары 
С.Қожаниязовтың, басқарма өкілдерінің 
қатысуы мен жиналыс өткізіліп, халықаралық 
«ЭКСПО2017» көрмесін өткізу кезеңінде 
№56 /55 «Көкшетау  Қызылорда» пойызының 
әрбір құрамына 4 плацкарт (барлығы 4 құрам) 

және №75/76 «ПетропавлҚызылорда» 
пойызы ның әр құрамына 10 плацкарта (бар
лы ғы 2 құрам) вагоннан қосымша тіркеу 
 туралы шешім қабылданған болатын. Осыған 
байланысты аудан және Қызылорда қаласы 
әкімдіктері, мемлекеттік мекемелер мен 
кәсіпорындар ағымдағы жылдың 15 сәуірінен 
бастап теміржол көлігімен халықаралық 
көрмеге баратын жолаушылардың саны бой
ынша алдын ала жолақы билеттерін бронь
дау жұмыстары қолға алынды. Пойыздардың 
сапарға шығатын күніне 5 күн қалғанда 
барлық билет ашық сатылымға шығарылады.

Ал, «Жолаушылар тасымалы» АҚ «Ба
тыс» өңірлік филиалы Қызылорда учаскесінің 
үстіміздегі жылдың 6 маусымындағы мәлі меті 
бойынша теміржол билеттерін броньдауға 12 
топтан өтінім берілген. Бұл жал пы теміржол 
көлігімен облыстан жоспарланған жо лау
шылардың 4,7 пайызын (50 мың) құрап отыр.

Әуе қатынасы бойынша «Қызылорда
Астана» бағытына «ЭКСПО2017» көрмесін 

өткізу кезеңіне «Эйр Астана» АҚ және «Бек 
Эйр» АҚ әуе компанияларымен аптасына 
14 әуе рейсі орындалады деп жоспарланып 
отыр. Сондайақ көрменің өткізілу кезеңінде 
«Байқоңыр» ғарыш кешеніне шетелдік және 
отандық туристерді тарту үшін «Астана
БайқоңырАстана» және «АлматыБайқоңыр
Алматы» бағыттарына чартерлік әуе 
рейстерінің орындалуын  қамтамасыз ету 
бойынша қазақстандық әуе компаниялары
мен келіссөздер жүргізілген. 

Автомобиль көлігі бойынша Астана 
қаласына жолаушы тасымалдау үшін 3 тасы
малдаушы анықталды. Олар: «ТрансТур
Сервис Қызылорда» ЖШС, «Ақ жол» 
ЖШС және жеке кәсіпкер «Л.Мамитанова». 
Көрме өткізілу кезеңінде «ТрансТурСервис 
Қызылорда» ЖШС күнделікті 5 автобус, жеке 

кәсіпкер Л.Мамитанова 2 автобус, «Ақ жол» 
ЖШС 1 автобус жолаушыларды жөнелтуді 
міндеттеріне алып отыр.

Бүгінгі таңда көрме өткізілу кезінде 
Астана қаласына кіру үшін рұқсат (аккре
дитация) алуға ұсыныстар жолданып, тиісті 
комиссияның шешімін күтіп тұр.

Брифингте сондайақ, «Қорқыт Ата» 
әуежайы» АҚ президентінің орынбаса
ры К.Б.Ни, «Жолаушылар тасымалы» АҚ 
Қызылорда телім басшысының міндетін 
атқарушы А.Даутбаев,  «ТрансТурСервис» 
ЖШС директоры М.Акимовтар БАҚ өкіл
дерінің сауалына жауап берді.

Ғазиза ӘБІЛДА.
Нұрболат НҰРЖАуБАЙ (сурет).

экспо-ға баруға үлкен мүмкіндік
Кеше өңірлік баспасөз орталығында өткен  брифинг 

Қызылорда облысынан «ЭКСПО-2017» көрмесіне қаты-
су  шыларды тасымалдау мәселесіне арналды. Онда 
облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Жаңабаев 
хабарлама жасап, осы бағытта жоспарланып отырған 
жұмыстардың барысын баяндады.
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Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мәні терең, 
мазмұны бай мақаласында баса 
айтылған ұлттық кодымызды сақтап 
қалу, рухани болмысымыздан ажы-
рамау сияқты жолдарды оқығанда 
көптен көкейде жүрген дүниенің та-
мырын тап басқандай болды. 

Ұлттық кодымызды сақтау 
ең алдымен жастарды рухани 
тәрбиелеуден бастау алады деп 
есептеймін. Жас буынымыз жат 
нәрсеге еліктеп, жаман ағымдардың 
жетегінде кетпеу үшін негізгі інжу-
маржан құндылықтарынан, қаннан 
келген тектілігінен айырылып 
қалмауға тиіс. 

Әр мемлекет өз Тәуелсіздігін 
сақтап оны одан әрі нығайтуға 
міндетті. Ғаламға қатер төндіріп 
ел тыныштығын бұзатын терро-
ризм, сепаратизм, экстремизм 
сияқ ты індеттерді жою,  онымен 
ымырасыз күрес жүргізу күн тәр-
тібіндегі мәселеге айналып отыр. 
Бұларды болдырмас үшін жат 
идеологияларға отаншылдығымыз 
бен ұлттық құндылықтарымыз ар-
қылы ғана тойтарыс бере аламыз. 

Әрбір жас ұрпақ өзінің ана-тілі-
мен, салт-дәстүрімен, әдеп-ғұр-
пы  мен, туған тарихымен терең та-
мыр ланғанда ғана өзінің болмы-
сын сақтап қала алады. Ата-баба 
дәстүріне құрмет көрсету, жай 
ғана құрмет көр сетіп қоймай, оны 
өмірлік салтында берік ұстану, ба-
балар алдындағы ұлы  аманатты 
сақтап өне бойына сіңіру, оны ке-
лер ұрпақтарға жеткізу кез кел-
ген азаматтың парызы болуға тиіс. 
Сондықтан оларға дұрыс бағыт-
бағдар көрсетіп, отансүйгіштікке 
тәр биелеу басты назарда болғаны 
ләзім.

Уақыттың көші алға жылжыған 
сайын адам заттың өмір сүру салты 
да өзгеріске ұшырап отырады. Тех-
ника қарыштап дамып, түрлі техно-
логиялар пайда болады, алға қойған 
мақсат-міндеттер мен таным-
талаптар да  өзгереді. Дегенмен, 
бір өзгермейтін құн дылық бар. Ол 
– ұлттық  болмыс, рухани тәрбие. 
Ел арасына іріткі салып, алалық 
кіргізетін талас-тартыстан бойын 
аулақ ұстап, тек қана ұлттық мүдде 
жолында қызмет қылған бабалар 
аманаты ғасырға жүк боларлық  ру-
хани әлемімізбен, иба-әдебімізбен, 
таным-түсінігімізбен сабақтасып 
жатыр. Сол аманат жүгі тарихтың 
қилы кезеңдерінен бізді аман алып 
шығып осы күнмен қауыштырды, 
болашақпен табыстырды. Ұстаз 
бола жүріп ұлтының қамын ойла-
ған кешегі Ахаңдардың арманы 
ақиқатқа айналды. Сол аманатқа 
қылау түсірмей кемел келешекке 
жеткізу – жас ұрпаққа тәрбие мен 
білім беріп жүрген ұстаздардың 
иығына артылған парыз жүгі деп 
есептеймін. 

Ұстаздық қызметімде осы уа-
қытқа дейін мыңдаған шәкірттің 
алдында дәріс оқыдым. Бар білім-
білігіммен ерік-жігерімді осы жолға 
сарп еттім. Жастардың психология-
сын, ой-танымын терең зерделедім. 
Мен ұстаздық етіп келе жатқан 
Қазақтың ауыл шаруашылығы ин-
ститутында білім алатын жастардың 
90-95 пайызы алыстан арман қуып 
келген ауыл балалары.  Аталған 
оқу орнында ел экономикасының 
қуатты бөлшегі саналатын аграрлық 
саланың бәсекеге қабілеттілігін арт-
тыру жолында жастарға тек сала 
бойынша  білім беріп қана қоймай, 
олардың рухани кеңістігінің да-
муына, ұлттық болмысының сақ-
талуы жолында қосымша тәрбие 
беріп келеміз. Екінші ұстаз әл-
Фарабидің «Тәрбиесіз берілген 
білім − адамзаттың қас жауы» 
дейтін ұлағатты сөзі ұстаздар 
қауымының кре-досына айналғалы 
қашан. Бұл жердегі негізгі тәрбие, 
отансүйгіштік пен адами түсінік 
қасиетінің қағидаларын дұрыс 
қалыптастырумен тығыз байланы-
сты. Жастардың зердесін оятып, 
рухани-моральдық таным-түсінігін 
дұрыс қалыптастыруда аталған оқу 
ордасының бас шысы,  академик 
Тілектес Есполовтың үлесі 
өлшеусіз. Мемлекет басшысының 
әр Жолдауында айтылған басым 
бағыттарды басшылыққа ала от-
ырып университет ұстаздары мен 
шәкірттеріне жоғары талап қоя 
біледі. 

Жоғарыда тілге тиек еткенімдей, 
біздің оқу ордамызды бітіргендердің  
көпшілігі оқуын бітіргеннен 
кейін өзінің туған жеріне, еліне 
қызмет етуге аттанады. Ауыл 
шаруашылығы саласының қыр-
сырына қанығып, сол білімдерін 
тәжірибеге ұштастырады. Бір аңғар-
ғаным, ауыл балаларының бойын-
да ұлттық болмыс, қазақи тәрбие 
мектебі дұрыс қалыптасқан. Ал, 
қала балалары керісінше техниканы 
жетік игеруге икемді болып келеді. 
Ол енді заман мен табиғатқа тән 
ерекшелік екені айтпаса да түсінікті. 
Мұнда оқитын қала балаларының 
көпшілігі дала балаларымен ете-
не араласып, рухани үндестік та-
уып бір-бірін толықтырып жата-
ды. Талай-талай ғалымдар мен ел 
игілігіне қалтқысыз қызмет еткен 
мамандарды қанаттандырған киелі 
шаңырақта бір кездері қазақтың 
біртуар ұлы Мұхтар Әуезов  те сабақ 
берген еді. Сол кезден басталған 
сара жол мен ұрпақтар сабақтастығы 
әлі күнге дейін үзілмей жалғасын 
тауып келеді. Оның дәлелі, оқу 
ошағындағы Олжас Сүлейменов 
атындағы орталықтың руха-
ни тәрбиелеудің бесігіне айна-
лып, жастардың шығармашылық 
мүмкіндіктерінің көзін ашып, па-
триотизмге тәрбиелеуге ықпал етіп 
отыр.   

Елбасы Н.Ә.Назарбаев жастар 
 фо румында айтқан бір сөзінде: 
«Жастың қуаты – білімі мен білігін-
де, бірлігі мен патриот тығында. 
Біз бабалардан  мирас болған 
атамекенімізді тәуелсіз ел еттік. 
Тұр мысы шалқып, түтіні түзу ұшқан 
бақуатты мемлекетке айнал дырдық. 
Біздің барша жетістіктеріміздің ба-
стауы – бірлік. Бірлі гімізді сақтай 
білсек, еліміз үшін алынбайтын бе-
лестер жоқ. Ол үшін әрбір жас өзіне 
жүктелген тарихи жауапкершілікті 
сезіне білуі керек», деген еді. 

Расында да, рухымызды қайта 
жаңғыртып, салт-санамызды сара-
лап, өшкенімізді жағып, өткенімізді 
таныдық. Дамудың даңғыл жолы-
на бет бұрып мемле кеттік қуатын 
нығайтқан еліміз тарихи жаңару жо-
лында тың серпін алып, өз беделін 
қалыптастырды. Әлемнің дамыған 
озық елдерімен терезесін теңестіріп, 
олармен саяси-экономикалық, ру-
хани-мәдени тығыз байланыс ор-
натты. Шартарапқа шарапатын 
тигізген қарусыз бейбіт өмір сал-
тын ұстана отырып, еліміз кеңге 
қанат жайып келеді. Алдағы жаз-
да  «ЭкСпО-2017» көрмесі арқылы 
төрткүл дүниенің назары бізге 
ауғалы тұр. Тәуелсіз еліміздің 
сәулеті мен дәулетін, өткені 
мен бүгінін, кемел келешегін ой 
елегінен өткізіп, жұмыр жердің 
бетінде жұдырықтай Қазақстан де-
ген қуатты елдің бар екенін әлем 
тағы бір мойындамақ. Осын-
дай айтулы мақсаттарға жету жо-
лында жаңа заманның тари-
хын қалыптастыратын қайсар 
да өр, білімді де білікті, жоғары 
мәдениетке ие, рухани дүниесі 
бай жастардың орны бір төбе. Ұлт 
болашағы бүгінгі жас ұрпақтың 
қолында. Сондықтан, жастары-
мызды рухани тәрбиелеуде бәріміз 
табандылық танытуымыз қажет. 

Рақымжан ЕЛЕШОВ, 
Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, 
ауыл шаруашылығы 

ғылымдарының 
докторы, профессор.

«Егемен Қазақстан»,
24 мамыр 2017 жыл.

Рухани тәРбие – 
ізгіліктің бастауы

2000 жылы Өзбекстан президенті 
 Душанбеде өткен саммитке қатысты. Бұл бес 
мемлекет басшыларының алғашқы кездесуі 
Шанхайда өткендіктен әріптестіктің бұл 
тетігі «Шанхай бестігі» деп аталды. 2001 
жылы «Шанхай бестігінің» бес жылдығына 
орай мүше-мемлекеттер басшылары және 
Өзбекстан президенті Шанхайда кездесті. 
Осы кездесуде Өзбекстан құрылымға енді. 
Ӏле-шала Шанхай ынтымақтастық ұйымын 
құру жөніндегі Декларация жарияланды. 
Бұл құжатта мүмкіндіктерді тиімді пайда-
лану және жаңа айбаттар мен қатерлерге 
қарсы тұру, өзара әріптестік деңгейін және 
дәрежесін көтеру үшін «Шанхай бестігінің» 
негізінде Шанхай ынтымақтастық ұйымын 
құру жөнінде шешім қабылданғаны айтыл-
ған. ШЫҰ Хартиясына және Шанхай 
ынтымақтастық ұйымын құру жөніндегі 
Декларацияға сәйкес ұйымның негізгі 
мақсаттары жарияланды.

Олар негізінен мүше-мемлекеттер ара-
сында өзара сенім, достық, татулық қарым-

қатынастарды нығайту, саяси, сауда-эко-
номикалық, ғылыми-техникалық, білім беру, 
қуат көзі, көлік, экологиялық және өзге де са-
лаларда тиімді әріптестік шараларын дамыту, 
ортақ күш жұмсап аймақтық бейбіт өмірді, 
қауіпсіздікті және тұрақтылықты қамтамасыз 
ету, демократиялық, әділ және ұтымды саяси, 
экономикалық халықаралық тәртіп орнатуға 
жағдай жасау, мақсаттарын көздейтін еді.

ШЫҰ БҰҰ-ның мақсаттары мен при н-
циптерін, тәуелсіздікті, егемендікті, аумақ-
тық тұтастықты сақтау, бір-бірінің ішкі 
істеріне араласпау, өзара күш қолданбау және 
қолданамын деп қоқан-лоққы көрсетпеу, 
бар лық мүшелердің тең құқықтығы, барлық 
мәселелерді өзара кеңесу арқылы шешу, 
басқа мемлекеттерге немесе ұйымдарға 
қар сы бағытталған одақтарға бірікпеу, 
басқа мемлекеттермен және аймақтық 
 ұйым дар мен әртүрлі диалогқа, пікір алмасуға 
 жүгі ну, әріптестікке ашықтық және даяр-
лық қағидаттарын ұстанады. ШЫҰ қару лы 
күштерді қысқартуға, қауіпсіздікке әріп  тестік 

жолымен қол жеткізуге, діңгегі одақ тастық 
емес, әріптестік болып табыла тын жаңа си-
паттағы мемлекетаралық  қаты нас тарға, ай-
мақтық әріптестіктің жаңа үлгі сіне негіз дел-
ген қауіпсіздіктің жаңа тұжы рымдамасын 
толық қолдайды. Бүгінгі таңда ШЫҰ шең-
беріндегі әріптестік қоғамдық өмір дің әр-
түрлі салаларын (қауіпсіздік, көлік, мәде ниет, 
төтенше жағдайлардың алдын алу, салдарын 
жою, құқық қорғау қызметі және т.б.) қам-
тиды. Қауіпсіздік пен экономика сала сындағы 
әріптестік басым бағыт ретінде қара лады. 

ШЫҰ қызметі басқа мемлекеттерге неме-
се халықаралық ұйымдарға қарсы бағытталған 
әскери блок болып табылмайды. Соны-
мен қатар, ШЫҰ өз мүшелерінің арасында 
әртүрлі салаларда кең ынтымақтастықтың да-
муын қарастырады.

Қазақстанның ШЫҰ бойынша әріптес 
елдермен тең дәрежедегі диалогқа сындар-
лы және мақсатты қатысуы Қазақстанның 
өңірдегі ұстанымын күшейтеді, Ұйымның 
қағидаттарына толық сәйкес келетін мемле-

кеттер арасында өзара сенім мен түсіністіктің 
арта түсуіне көмектеседі. ШЫҰ-ның 2 же-
тек ші ойыншысы – Ресей мен Қытайдың ара-
сында орналасқан Қазақстан өңірлік ынты-
мақтастықтың жасампаз бастамалары мен 
жобаларын белсенді қолдайтын Ұйымның 
маңызды буыны болып табылады.

1996 жылы Шанхай үдерісі басталғалы 
бері Қазақстан – ШЫҰ аясында жан-жақты 
өзара іс-қимылдың белсенді қатысушысы 
болып табылады. Қазақстан Ұйымның ая-
сында өтетін лаңкестікке қарсы әскери жат-
ты ғуларға, ғылыми конференциялар мен 
форумдарға тұрақты қатысып отырады. Сон-
дай-ақ, еліміз ШЫҰ құқықтық базасының 
нығаюына үлкен үлес қосып келеді. 2006 
жылы Қазақстан Бейжіңдегі Хатшылықтың 
жанындағы және Ташкенттегі Өңірлік 
лаңкестікке қарсы құрылымның Атқарушы 
комитетіндегі өзінің тұрақты өкілдігінің ап-
паратын алғашқы құрғандардың бірі болды.

Бүгінде ШЫҰ Орталық Азиядағы өңір-
лік ынтымақтастықтың барынша  табысты 
модельдерінің бірі болып табылады. ҚР 
президенті Н.Назарбаевтың  айтуынша, 
«Қазақстанның ұсынысымен жүзеге асырыл-
ған Еуразия идеясының 3 киті – ЕурАзЭҚ, 
АӨІСШк және ШЫҰ».

Ұйымға мүше мемлекеттердің арасын-
да қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз 
ету саласында өзара іс-қимылдың зор оң 
тәжірибесі жиналған, мүше мемлекеттердің 
арнайы қызметтері мен құқықтық органда-
ры лаңкестік және экстремистік күштермен 
күресу үшін тиімді байланыстар орнатты.

ШЫҰ жылдан жылға ынтымақтастықтың 
жаңа салаларын қамтып келеді. 2006 жылы 
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттерінің парла-
менттері, жоғарғы соттары басшыларының, 
білім министрлерінің кездесулері сындар-
лы өтті. Сыртқы экономикалық және сыртқы 
сау да қызметіне, көлік пен мәдениетке жауап 
беретін бас прокурорлардың, министрлердің 
кездесулері тұрақты ұйымдастырылып 
 оты рады. Отын-энергетика кешені саласында 
өзара іс-қимыл нығаюда. Жоғарыда аталған 
бар лық фактілер Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы көп жақты өңірлік құрылымға бірте-
бірте ауысып келе жатқандығын айғақтайды.

Дайындаған Ж.ӘЛМАХАН.

интернет-конференция

әріптестік қатынас

Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы және 

Қазақстан

Шанхай ынты мақ тастық ұйымы 

2001 жылы Шанхай қала сында алты 

мемлекеттің (Қытай, Ресей, Қазақстан, 

Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан) 

бастамасымен құрылған үкіметаралық 

халықаралық ұйым. ШЫҰ-ның ізашары 

«Шанхай бестігі» болды, ал Шанхай 

әріптестігі Қытай, Ресей, Қазақстан, 

Қыр  ғызстан, Тәжікстан арасындағы 

шека ра дағы әскери күшті қысқарту 

және сенім шараларының күшейтілуімен 

жүзеге асырылды. 1996 және 1997 жж. бес 

мемлекеттің басшылары Шанхайда және 

Мәскеуде кездесіп, шекара аумағында 

әскери сенім шараларын күшейту Келі-

сімі және шекарадағы әскери күшті қыс-

қарту және сенім шараларын күшейту 

Келісіміне қол қойған болатын. Осыдан 

кейін бес мемлекеттің аумағында кезде-

сулер тақырыбы да кеңейе бастады, енді 

бұл шаралар бес мемлекеттің арасындағы 

саяси, қауіпсіздік, сыртқы байланыс, эко-

номика және сауда салаларындағы тиімді 

өзара әріптестік дәрежесіне көтерілді.

Алдағы жылдан бастап елімізде атаулы әлеуметтік 
көмектің жаңа форматы енгізіледі. ҚР Еңбек және 
xалықты әлеуметтік қорғау министрі  Тамара 
Дүйсенованың айтуынша, жаңа формат аясында 
көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға берілетін 
үш түрлі жәрдемақы біріктіріледі. Соның барлығы 
бір атаулы әлеуметтік көмек ретінде берілетін болады. 
Халық құжат машақатынан да құтылады. Үш жерге 
құжат апарудың қажеті жоқ. Бәрін жұмыспен қамту 
орталығына тапсырады. 
– Сосын бүгінде үш жәрдемақының жалпы сомасы аз 

қамтылған отбасының әрбір мүшесіне ай сайын 6 396 теңгені 
құрап отыр. Ал жаңа жүйеде күнкөріс деңгейінің 40 пайыз-
дан 50-ге көтерілуіне байланысты әрбір жан басына қосымша 
берілетін көмектің сомасы шамамен 2 500 теңгеге артқалы 
отыр. Осының нәтижесінде атаулы жәрдемақының мөлшері 
орташа есеппен қазір беріліп жүрген үш жәрдемақыдан 25 
пайызға артық болады. Ол үшін келесі жылғы бюджетте 42,8 
млрд теңге қарастырылған, – деді министр.

Бұл дегенміз – жәрдемақылар біріктіріліп,  азаматтар 
үшін оңтайланады және олардың мөлшері артады деген 

сөз. көпбалалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларға 
берілетін үш түрлі жәрдемақы, яғни азаматтардың табысы-
на қарамастан, ресубликалық бюджеттен тағайындалатын 
 арнаулы жәрдемақы, отбасылардың табысына қарай анық-
талатын және жергілікті бюджеттен төленетін балалар 
жәрдемақысы мен атаулы әлеуметтік көмек біріктіріліп, 
бір атаулы әлеуметтік көмек ретінде берілетін болады. Егер 
бүгінде азаматтар осы үш жәрдемақыны алу үшін үш пакет 
құжат даярлап, үш түрлі мекемеге баратын болса, енді жаңа 
жүйе аясында бір пакет құжат әзірлеп, бір мекемеге, яғни 
жұмыспен қамту орталығына барады. 

Министрдің сөзіне қарағанда, жаңа форматтағы атау-
лы әлеуметтік көмектің өзіндік шарттары да бар. Отбасын-
да еңбекке қабілетті азаматтардың барлығы жұмыспен қамту 
шараларына – мемлекеттік бағдарламалар аясында оқыту, 
кәсіби біліктілікті арттыру, жұмысқа тұру, кәсіп ашуға 
қатысуы шарт. Еңбекке қабілетті әрбір азаматқа берілетін 
атаулы әлеуметтік көмекке қосымша мемлекет тарапы-
нан оқып, мамандық алып, жұмысқа тұруына немесе микро-
кредит алып, өз ісін ашуға қолдау жасалынады. Егер ондай 
адамдар жұмыспен қамту шараларынан бас тартса, онда ата-

улы әлеуметтік көмек тағайындалмайды. Алайда кәмелеттік 
жасқа толмаған балаларға, бала күтімімен отырған аналарға, 
нақты себептерге байланысты жұмыс істей алмайтындарға 
әлеуметтік көмек ешбір шартсыз тағайындалып, төленеді.

Бұл механизм 2014 жылдан бері дүниежүзілік банктің 
демеуімен пилоттық түрде «Өрлеу» бағдарламасы аясында 
жүргізіліп келеді. Осы бағдарламаға үш жылдың ішінде 79 
мыңға жуық азамат қатысты. Олардың ішінде шамамен 19 
мыңы жұмысқа тартылды. 

Атаулы әлеуметтік көмек туралы заңға тиісті өзгерістер 
енгізіліп, 2015 жылы қабылданған. Әзірленіп жатқан 
әдістемелік құжаттар 1-шілдеге дейін жергілікті органдарға 
жеткізіледі. Атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерін авто-
матты түрде есептейтін бірыңғай ақпараттық жүйе даярлан-
ды. Бұл жүйе 1-шілдеден бастап барлық жұмыспен қамту 
орталықтарына орнатылмақ. Бұдан бөлек, мобильдік топтар 
елді мекендерге шығып, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізген. Барлық әкімдіктерге атаулы әлеуметтік көмекке 
мұқтаж отбасылардың саны көрсетілген тізімдер де 
жеткізілген. 

М.МЕРЕЙ.

ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІҢ ЖАҢА ФОРМАТЫ

КӨРМЕ 
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ЭТнОаУыЛ 
ҰСыныЛады

 
10 маусымда  Елордада 

халықаралық көрме жұ мысын 
бас тайды. Әлем  назарын ау-
дарған көрме жайлы, аймақтағы 
дайындық жұмыс тары тура-
лы облыс әкімдігінің баспасөз 
орталығында интернет конфе-
ренция өтті.
конференцияға  облыстық кәсіп-

керлік және туризм басқармасы бас шы-
сының орынбасары Ғ.Мұстафаев және 
«Астана ЭкСпО-2017» ақпараттық 
ресурстық орталығының директоры 
Ж.Түсмағамбетов қатысып, сауалдарға 
жауап берді.

Сыр өңірінде туристер тамашалай-
тын екі негізгі нысан меймандарды 
күтуге әзір. Бірі – «Байқоңыр» ғарыш 
айлағы мен қаласы болса, екіншісі 
киелі орын  «Қорқыт ата» мемориал-
ды кешені. 

Аймақта көрмеге орай 77 билборд 
пен 5 шағын сәулеттік көркем ны-
сан орнатылған. Шараны ілгерілету 
мақсатында бірнеше  бейнероликтер 
мен мақалалар жарық көріп, өз кезегінде 
шетелдік жиһанкездерге ғаламтор 
арқы лы таныстыру жұмыстары жүріп 
жатыр.

Мәселен, «Қорқыт ата» мемориал-
ды кешенінде ашылатын этноауылда 
туристер ұлттық дәстүр көріністеріне 
куә болып, дастарханнан дәм тататын 
болады. Олар той көрінісін, зергерлік 
және қолөнер бұйымдарын, саз өнеріне 
сусындап, қаймағы бұзылмаған қазақ-
тың салт-дәстүріне қанық болмақ. Со-
нымен қатар, қонақжайлылығымыз 
бен сервистік қызметтерді жоғары дең-
гейде көрсете білу.

көрме барысында өңірге  500-ден 
астам турист келу  жоспарланып 
отыр. Оларға туроператорлар тарапы-
нан, қонақүйлерге орналасу жағы нан 
көмектер көрсетілмекші. Сыр елінен 
шыққан 100-ге жуық ерікті бүгінде 
Елорда мен облыста қызмет көрсетуге 
даяр тұр. Олар бірнеше тілді меңгеріп, 
түрлі оқыту курстарынан сәтті өткен.

конференция барысында  онлайн 
жүйе арқылы бірнеше сұрақтар қойы-
лып, жауаптар берілді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем ле кеттік басқару 

және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және 
Қызылорда облыстық мәслихаты Регламентіне сәйкес, «Жергілікті 
полиция қызметінің басым бағыттары мен құқықтық тәртіптің 
жағдайы туралы» мәселе бойынша облыс тық мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының ке ңейтілген отырысы көпшіліктік тыңдаулар 
түрінде өткі зіледі.

көпшіліктік тыңдауға қатысуға мүдделi мемлекеттiк орган-
дар, ҮЕҰ, БАҚ  өкілдері, жұрт шылық пен барлық мүдделі тұлғалар 
шақырылады.  

Өтетін уақыты мен орны: 
13 маусым 2017 жыл, сағат 10-00 – М.Ералиева атындағы 

мәдениет үйі.
13 маусым 2017 жыл, сағат 17-00 – С.Майқанова атындағы 

мәдениет үйі.
14 маусым 2017 жыл, сағат 11-00 – Қызылорда қалалық 

мәслихатының мәжіліс залы (мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
Жақаев көшесі, 16)

Қызылорда облыстық мәслихаты.

2017 жылғы 12 маусым, сағат 9-30 –  Сырдария ауданы, Тереңөзек 
кенті, А.Құнанбаев, 31, аудандық әкімдіктің мәжіліс залы

2017 жылғы 12 маусым, сағат 11-30 – Жалағаш ауданы, Жалағаш 
кенті,  Желтоқсан, 11, «Мәдениет және өнерді дамыту орталығы» 
ғимаратының мәжіліс залы

2017 жылғы 12 маусым, сағат 16-00 – Қармақшы ауданы, Жосалы 
кенті, Қорқыт-Ата, 1, кент әкімдігінің мәжіліс залы

2017 жылғы 13 маусым, сағат 10-00 – Арал ауданы, Арал қаласы, 
Бақтыбай батыр, 115, «Арал аудандық мәдениет үйі» ғимаратының 
залы

2017 жылғы 13 маусым, сағат 15-00 – Қазалы ауданы, Әйтеке би 
кенті, Әйтеке би, 60, аудандық әкімдіктің мәжіліс залы

2017 жылғы 14 маусым, сағат 10-00 – Қызылорда қаласы, Жақаев, 
16, қалалық әкімдіктің мәжіліс залы

2017 жылғы 15 маусым, сағат 10-00 – Шиелі ауданы, Шиелі кенті, 
И.Әбдікәрімов, 1, «Арман» мәдениет үйі ғимаратының залы

2017 жылғы 15 маусым, сағат 15-00  –  Жаңақорған ауданы, 
Жаңақорған кенті, М.көкенов, 37, аудандық әкімдіктің мәжіліс залы.

Қызылорда облыстық 
сайлау комиссиясы.

«Нұр Отан» партиясының облыстық фи-
лиалы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмір 
сапасын арттыруға бағытталған «кедергісіз 
келешек» жобасы аясында әлеуметтік бейім-
делген бірқатар нысанға бақылау жасады.

Бұл жолы комиссия нысанаға мемлекеттік 
мекемелер, соның ішінде құқық қорғау орган-
дарын алды. Мониторинг жүргізу барысында 
қалалық ішкі істер басқармасының, облыстық 
төтенше жағдайлар департаменті, облыс бой-
ынша мемлекеттік кірістер департаментінің 
кедендік бақылау басқармасы қызметтерінің 

мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін қол-
жетімділігі зерделеніп, пандустардың талапқа 
сай еместігі, дабыл шақыру түймесінің істен 
шыққаны секілді кемшіліктерге ескерту жа-
салды. 

– Соңғы бес жылда облыста 837 ны-
сан мүгедектерге қолайлы етіп бейімделген. 
Алайда олардың жай-күйі рейдтік тексеріс ба-
рысында анықталып жатыр. «Нұр Отан» пар-
тиясы облыстық филиалы жанынан құрылған 
қоғамдық бақылау комиссиясы аталған 
нысандардың 300-ін биыл тексеруді жос-

парлады. Бүгінде оның 114-і қадағалаудан 
өтті, – деді облыстық партия филиалы саяси 
жұмыстар бөлімінің меңгерушісі Алтынбек 
Жарылқасынов. 

Бөлім басшысының айтуынша, бақылау 
жүргізілген нысанның 56-ы ғана талапқа сай 
болып шыққан. Қалған 57-і (44-мемлекеттік, 
12-кәсіпкерлік нысан) көңіл көншітпейді. 
Анықталған кемшіліктерге сәйкес құзырлы 
органдарға заң аясында шаралар көрінуде. 

Шынар БЕКБАН.

БІРҚАТАР НЫСАНҒА БАҚЫЛАУ ЖАСАДЫ

СУБСИдИЯ БЕРУ 
ТӘРТІБІ ӨЗГЕРдІ

ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамыту дың 
2017-2021 жылдарға арналған мем лекеттік 
бағдарламасы аясында облыс бойынша 
агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға 8 млрд 
теңге бөлінді. Бұл туралы облыстық ауыл 
шаруашылығы бас қармасы басшысының 
орынбасары Талғат Бекішев онлайн конферен-
цияда айтты. 
Бағдарламаға сәйкес биылдан бастап саладағы 

субсидия бөлу ережелеріне өзгерістер енгізілді. 
Жергілікті бюджет есебінен гектарлы субсидия тек 
күрішке беріледі. Ал картоп, көкөніс, бақша, дәнді 
және майлы дақылдар үшін тоқтатылды. Оның орнын 
өңдеуге өткізілетін өнімдер басты. 

– Бұдан былай субсидия бірегей, элита және 
бірінші репродукциялық тұқымдарға төленеді. 
Бұрынғыдай ірі ғана емес, ұсақ шаруашылықтарға да 
қарастырылып отыр, – деді Т.Бекішев. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Кеше өңірлік коммуникация-
лар қызметінде «Мемлекет пен 
дәстүрлі діндер арасындағы қарым-
қатынас» тақырыбында онлайн 
режимде ин тернет-конференция 
өтті. Оны облыс тық ішкі саясат 
басқармасы бас шы  сының орынба-
сары Е. Рүстемов ашып, жүргізді. 
– Қазақстан Республикасындағы 

«Діни қызмет және діни бірлестіктер 
 туралы» Заңына сәйкес, ел аумағында 
тек ресми тіркелген діни бірлестіктерге 
ғана діни қызметпен айналысуға рұқсат 
етіледі. Егер қандай да бір ұйымдасқан 
адамдар тобы діни жиналыстарды өткізсе 
және бұл ретте тиісті тіркеуден өтпеген 
болса, онда оның қызметі заңға қайшы бо-
лып табылады және әкімшілік жазаға әкеп 
соғады.

Заңды діни қызметке кедергі келтіруге, 
дінге қатыстылығына байланысты азамат-
тардың құқықтарын бұзуға, қандай да бір 

дін өкілдерінің қадір тұтатын заттары мен 
құрылыстарын Заңмен жол берілмейді. 

Базарда, көшеде немесе өзге де 
қоғамдық орындарда адамдарға өздігінен 
діни әдебиетті таратуға болмайды. Мы-
салы, егер базарда әлдебіреудің діни 
әдебиетті сатуы немесе тарату бұл заң 
бұзушылық болып табылады», – деді 
басқарма басшысының орынбасары. 

Сондай-ақ, Е.Рүстемов еліміздегі аза-
маттар және діни бірлестіктер өздерінің 
қалауы бойынша діни әдебиетті және діни 
мазмұндағы өзге де ақпараттық материал-
дарды сатып алуға, пайдалануға құқылы 
екендігін айтты. 

Алайда, бұл ретте мұндай материал-
дарды тек ғибрат үйлерінде, жергілікті 
атқарушы органдар белгіленген арнайы 
орындарда ғана таратуға рұқсат берілген. 

Есет ТАБЫНБАЕВ.

Қызылорда облысынан Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттардың 
таңдаушылар – облыстық, қалалық және аудандық мәслихаттардың депутаттарымен кездесулер  

КЕСТЕСІ

ЖаТ аҒыМ ЖаРҒа ЖыҚПаСын
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«Тұқым шаруашылығын дамытуды субси-
диялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің                 
2014 жылғы 12 желтоқсандағы №4-2/664 
бұйрығына (нормативтік-құ қық тық актілерді 
мемлекеттік тір кеу Тізілімінде 10190 нөмірімен 
тір  келген) сәйкес Қызылорда облы сының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Белгіленсін:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес 

субсидиялауға жататын күріш тің бірегей және 
элиталық тұ қымдар квотасы;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 
субсидиялауға жататын жо ңыш қаның  бірегей 
және элиталық тұ қым дар квотасы;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес 
субсидиялауға жататын жеміс-жидек дақылдары 
және жүзімнің эли талық көшеттерінің квотасы.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруа-
шылығы басқармасы» мем ле кет  тік меке месі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С. 
Қожаниязовқа жүк телсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жа рия ланған 
күнінен бастап қол да нысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының  
          әкімі                            Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 23 мамырдағы № 791 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 

05.06.2017 жылы № 5859 тіркелген

2017 жылға арналған субсидиялауға 
жататын ауыл шаруашылығы 
дақылдарының квоталарын 

белгілеу туралы

№ Тұқым 
шаруашылығының 
аттестталған 
субъектілері мен  
аудандардың (қаланың) 
атауы

Бірегей 
тұқым 
өндіру-
шілердің 
бірегей 
тұқым-
дарды 
нақты 
өндір-ген 
көле-міне, 
тонна

Элиталық 
тұқым өсіру 
шаруашы-
лықтарының  
нақты сатып 
алған бірегей 
тұқымына, 
тонна

Элиттұқым-
шардың 
егіске нақты 
пайда-ланған 
өзі өндірген 
бірегей 
тұқымына, 
тонна

Тұқым өсіру 
шаруашылық-
тарының
 және ауыл 
шаруашы-
лығы тауарын 
өндірушілер-дің  
нақты сатып 
алған элиталық 
тұқымына, со-
нымен қатар 
тұқымшар-дың 
егіске нақты 
пайдаланған 
өзі өндірген 
элиталық 
тұқымына, тонна

1. «Ыбырай Жақаев 
атындағы Қазақ 
күріш шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу инсти-
туты» ЖШС-гі

- - 16,7 -

2. «Түгіскен ТШ» 
ЖШС-гі

- - 3,1 -

3. «Мағжан және К» 
ЖШС-гі

- 21,8 - -

4. Жаңақорған ауданы - - - 29,1
5. Шиелі ауданы - - - 41,3
6. Сырдария ауданы - - - 65,3
7. Жалағаш ауданы - - - 67,9
8. Қармақшы ауданы - - - 53,1
9. Қазалы ауданы - - - 25,5
10. Арал ауданы - - - -
11. Қызылорда қаласы - - - 11,6
Облыс 
бойын-
ша:

- 21,8 19,8 293,8

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «23» мамыр № 791  қаулысына

1-қосымша

Субсидиялауға жататын күріштің 
бірегей және элиталық тұқымдар квотасы

№ Қала мен 
аудандардың атауы

Бірегей тұқым 
өндіруші-лердің 
бірегей 
тұқымдарды 
нақты өндірген 
көлеміне,
тонна

Элиталық тұқым 
өсіру шаруашы-
лықтарының  нақты 
сатып алған біргей 
тұқымына, тонна

элиттұқым-шардың егіске нақты 
пайдаланған өзі өндірген бірегей 
тұқымына, тонна

Тұқым өсіру шаруашылық-тарының 
және ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілердің  нақты сатып алған 
элиталық тұқымына, сонымен қатар  
тұқым шаруашылы-ғының егіске нақты 
пайдаланған өзі өндірген элиталық 
тұқымына, тонна

1. Жаңақорған 
ауданы

- - - 1,6

2. Шиелі 
ауданы

- - - 1,2

3. Сырдария 
ауданы

- - - 1,2

4. Жалағаш 
ауданы

- - - 1,4

5. Қармақшы 
ауданы

- - - 0,7

6. Қазалы 
ауданы

- - - 1,0

7. Арал ауданы - - - -
8. Қызылорда қаласы - - - 0,4
Облыс 
бойын-
ша:

- - - 7,5

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «23» мамыр №791 қаулысына

2-қосымша

Субсидиялауға жататын жоңышқаның бірегей және элиталық тұқымдар квотасы

Ескертпе. Аббревиатураның толық жазылуы:
   ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
   Оригинатор-бірегей тұқым өндіруші;
   Элиттұқымшар- элиталық тұқым шаруашылығы;
   Тұқымшар- тұқым шаруашылығы.

№ Қала мен аудандар атауы Нақты сатып алынған жеміс-жидек 
дақылдарының элиталық көшеттері, дана

Нақты сатып алынған жүзімнің элиталық 
көшеттері, дана

1. Жаңақорған ауданы 20 000 -
2. Шиелі ауданы 50 000 -
3. Сырдария ауданы 10000 -
4. Жалағаш ауданы - -
5. Қармақшы ауданы - -
6. Қазалы ауданы - -
7. Арал ауданы - -
8. Қызылорда қаласы - -
Облыс бой-
ынша:

80 000 -

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «23» мамыр № 791  қаулысына

3-қосымша

Субсидиялауға жататын жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерінің квотасы

«Мемлекеттік мүлік ту ралы» Қазақстан Рес пуб ли-
ка сының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына, «Қа  зақ стан 
Республи ка сын  дағы жер гілікті мем ле кеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаң тардағы Заңына сәйкес Қы зыл орда 
облы сының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Жекешелендірудің кейбір мәсе лелері тура-
лы» Қызылорда облысы әкім дігінің 2016 жылғы 10 
ақпандағы № 338 қаулысына (нормативтік құқықтық 
акті лерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5382 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы», «Кызылординские вес ти» газет-
терінде 2016 жылғы 15 нау рызда жарияланған) келесі 
өз ге рістер енгізілсін: 

аталған қаулының 1-тар мағы жаңа редакцияда жа-
зылсын:

«1. Осы қаулының қосым ша сына сәйкес тізбе 
бойынша ак цио нерлік қоғамының акциялары және 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер қа тысуындағы 
мемлекеттің үлесі, сондай-ақ, мүліктік кешен ретінде 
заңды тұлғалар жекешелендірілсін.»;

аталған қаулының қо сым шасы осы қаулының қо -
сым ша сына сәйкес жаңа редакция да жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Қ.Д. Ысқақовқа жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
            әкімі                                                 Қ. Көшербаев

№ 
р/с

Атауы Іске асыру 
мерзімі

Жекеше-лендіру 
түрі

1. Мүліктік кешен ретінде Қызылорда 
облысының денсаулық сақтау 
басқармасының «Қызылорда облыстық 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны

қыркүйек 
2016 жыл

тендер

2. Мүліктік кешен ретінде «Қызылорда 
облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасының «Ұлттық спорт 
түрлері және бұқаралық сауықтыру-дене 
шынықтыру клубы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорны

қараша 
2017 жыл

кейіннен сатып 
алу құқығымен 
сенімгерлікпен 
басқаруға беру

3. «Қайсар» Қызылорда облыстық фут-
бол клубы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің 100% қатысу үлесі

қараша  
2020 жыл

тендер

4. «Сыр медиа» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің 100% қатысу үлесі

қараша  
2020 жыл

тендер

5. «Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығы» микроқаржылық ұйымы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
100% қатысу үлесі

қараша  
2020 жыл

тендер

6. «Қорқыт Ата әуежайы» акционерлік 
қоғамының 100 % акциясы

қараша 
2018 жыл

мемлекеттік-
жекешелік 
әріптестік ныса-
нында

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 23 мамырдағы № 792 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
05.06.2017 жылы № 5860 тіркелген

«Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 

2016 жылғы 10 ақпандағы 
№ 338 қаулысына өзгерістер енгізу туралы 

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қорқыт Ата әуежайы» 

акционерлік қоғамының президенті
__________________  Ни К.Б.

2017 жылғы «___» __________

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «23» мамырдағы

№ 792 қаулысына
қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы 10 ақпандағы

№ 338 қаулысына
қосымша

Жекешелендірілетін акционерлік қоғамының акциялары 
және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер қатысуындағы 
мемлекеттің үлесі, сондай-ақ, мүліктік кешен ретінде заңды 

тұлғалар тізбесі

«Қазақстан  Республикасындағы 
жер       гілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Рес -
публикасының 2001 жылғы 23 қаң тар-
дағы Заңына және «Мемлекеттік көр-
се ті летін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қыз-

мет тер регламенттерін бекіту туралы»  
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 
жылғы 29 қыркүйектегі №174 қаулысына 
(нор  мативтік құқықтық актілерді мем ле-
кеттік тіркеу Тізілімінде 5183 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылор-
динские вести» газеттерінде 2015 жылғы 
29 қазанда жарияланған) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

аталған қаулының 1-тармағының 2) 

тармақшасы алынып тасталсын.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау 

Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жария-
ланған күнінен бастап қолданысқа енгі-
зіледі.

Қызылорда облысының
            әкімі                     Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 26 мамырдағы № 795 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
05.06.2017 жылы № 5861 тіркелген

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі 

№174 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Басым дақылдар өндiрудi 
суб си дия  лау арқылы өсiмдiк 
 ша руа   шылығының шығымдылығын 
және өнім сапасын арт тыруды, 
жанар-жағармай ма те риал   дарының 
және көктемгi егiс пен егiн жинау 
жұ мыс тарын жүргiзу үшін қажеттi 
басқа да тауарлық-материалдық құн-
дылықтардың құнын және ауыл 
шаруашылығы дақылдарын қорғалған 
топырақта өңдеп өсіру шығындарының 
құнын субсидиялау қағидаларын бекі-
ту туралы» Қазақстан Республика-
сы Ауыл шаруашылығы министрінің 
мін детін атқарушының 2015 жылғы 
27 ақпандағы №4-3/177 бұйрығына 
(нор мативтік құ қық тық актілерді мем-
ле кеттік тіркеу Тізілімінде 11094 нө-
мірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған басым 
ауыл шаруа шылығы дақылдарының 
тiзбесі және басым да қылдар өндіруді 
субсидиялау жолымен өсімдік шаруа-
шылығы өнімінің өнімділігі мен сапа-
сын арт ты руға, жанар-жағармай ма-
териалдары мен көктемгi егіс және 
егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін 
қажеттi басқа да тауарлық-материалдық 
құн  ды лықтардың құнын және ауыл ша-

р уа шылығы дақылдарын қорғалған то-
пырақта өңдеп өсіру шығындарының 
құнын арзандатуға арналған субсидия-
лар нормалары бекітілсін.

2. «Басым ауыл шаруашылығы да-
қылдарының тізбесін және субсидиялар 
нормаларын (1 гек тарға және (немесе) 
1 тоннаға) бекіту туралы» Қы зылорда 
облысы әкімдігінің 2016 жылғы 16 
тамыздағы №554 қаулысының (нор ма-
тивтік құқық тық актілерді мем лекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5587 нө мі рі мен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызы-
лординские вести» газеттерінде 2016 
жылғы 8 қыркүйекте жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл 
шаруа шылығы басқармасы» мем ле кет-
тік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындал уын 
ба қылау Қы зыл орда облысы әкімінің 
орын басары С.С. Қо жаниязовқа жүк-
телсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми 
жария ланған күнінен бастап қол да ныс-
қа ен гі зіледі.

 
Қызылорда облысының 
              әкімі                 Қ. Көшербаев

№ Басым ауыл шаруашылығы 
дақылдарының тізбесі

Бір гектарға (тоннаға) 
субсидия нормасы,
теңге

1. Күріш 18 000
2. Қорғалған топырақ жағдайында өңдеп өсірілетін 

көкөніс дақылдары (екі айналым)
10 000 000

3. Сүрлемдік жүгері 23 050
4. Егістікке және (немесе) шабындық және (неме-

се) жайылымдық алқаптарды шалғындандыру және 
(немесе) түпкілікті жақсарту үшін себілген бірінші 
жылы өсіп жатқан көп жылдық шөптер

16 370

5. Майлы дақылдар 26 275

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «15» мамырдағы  
№788 қаулысымен бекітілген

Басым ауыл шаруашылығы дақылдарының тiзбесі және басым дақылдар 
өндіруді субсидиялау жолымен өсімдік шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен са-
пасын арттыруға, жанар-жағармай материалдары мен көктемгi егіс және егiн жинау 
жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың 
құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру 
шығындарының құнын арзандатуға арналған субсидиялар нормалары 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 16 мамырдағы № 788 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
05.06.2017 жылы № 5862 тіркелген

Басым ауыл шаруашылығы дақылдарының тiзбесін және 
субсидиялар нормаларын бекіту туралы

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облыстық мәслихаты «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» заңдары талаптарының бұзылуына 
жол бермеу мақсатында Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 
көшесі №1 ғимаратында «Қызылорда облыстық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Азаматтардың өтінішін 
қабылдау жәшігі» орналасқандығын және 605401 нөмірлі «се-
нім» телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды. 

Электронды мекен-жай: kyz_oblmaslikhat@mail.ru

Азаматтарды 
қабылдауды 
жүргізетін 
лауазымды 
адамның тегі, 
аты жөні

Азаматтарды 
қабылдайтын 
адамның лауа-
зымы

Азаматтар-
ды қабылдау 
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Байқадамов 
Наурызбай 
Сейтқалиұлы 

Қызылорда 
облыстық 
мәслихатының 
хатшысы

сейсенбі
сағат 
15.00-17.00

Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, № 1

605401

Қосмамбет 
Мэлс 
Назарұлы

«Қызылорда 
облыстық 
мәслихатының 
аппараты» ММ 
басшысы

бейсенбі 
сағат
15.00-17.00

Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, № 1

605399

Қызылорда облыстық мәслихаты лауазым иелерінің 
азаматтарды қабылдау

КЕСТЕСІ

«Қамыстыбас»  мектебіне биыл 100 жыл 
толады, деген хабарды есіткен соң ар хив   -
терімді ақтардым. Сол Қамыстыбас стан-
сасының тұрғыны болған, 1920 жылдан ком-
сомол мүшесі, Түркістандағы бірінші өлкелік 
комсомолдар съезінің делегаты Қарасай 
Шоқанұлының жазбалары сақталған екен.

«Қамыстыбас» шағын поселке болса да, 
қазан-сәуір айлары аралығында, яғни жеті ай 
бойы балық жәрмеңкесіне айналушы еді, – 
депті Қарасай аға өз естелігінде, – себебі, со-
нау «Ұялы» аралы мен қазіргі Арал қаласына 
таяу «Қаратүп» елді мекеніне дейінгі теңіз, 
көл, дариядан ауланған балықты тиеген керу-
ендер осында ағылатын. Оны қабылдайтын 
саудагерлер вагон-вагон балықты Ресей 
қалаларына жөнелтетін. Мұнда сәудегерлердің 
50-60 дүкені, 10-15 шайханасы болды... 1917 
жылдың қазан айының басы-ау деймін, Қазалы 
уезінен бір қазақ, екі орыс жігіті келіп жиналыс 
ашты. Ол жиын екі күнге созылды. Ақырында 
бұрынғы уақытша үкіметтің сенімділері 
Улитен, Ефим Котин, Павел Житков, Та-
тар Ғылман, қазақ Жұма молдалар орнынан 
тайды. Совдеп құрылды. Оған қазақтардан 
Қазыбай Төртінбаев, Оспан Тоқмырзаев, Абай 
Күмісовтер енді.

Бұрыннан өштесіп жүрген екі орыс аза-
маты  саудагер Павел Житковты түнде атып 
жаралапты. Оны Қазалыға алып кетті. Со-
дан үрейленген бай сәудегер Улитен асыл 
мүліктері мен алтын, ақшаларын екі түйеге 
теңдеп түнделетіп қашады ғой. Кейіннен оны 
приказчигі Қойшыбайдың  Сексеуіл стансасы-
нан поезға мінгізгені мәлім болды.

Совдеп мүшелерінің алғаш қолға алған 
жұмысы стансадан төртсыныптық орыс-қазақ 
мектебін ашу еді. Әлгі бай сәудегер Улитеннің 
үйін кәмпескілеп, бір жағын мектепке, бір 
жағын интернатқа даярлады. Кроват, матрас, 
одеялдары алынды. Қазыбай Төртінбаев туған 
інісі Қайыпты Қазалы уезіне жіберіп оқу 
құралдарын, парта, тақта және  басқа қажетті 
заттарды жеткізеді. Мұғалімдер болып Қайып 
Төртінбаев, Жұмамұрат Ақсатбаев, Иван Зы-
ков, Борис Проватаров, тағы-тағылары тағайын-
далды. Интернатқа азық-түлік, киім дік мата-
лар байлардың қоймаларынан кәм пес кіленіп 
алынады. Қайып пен Жұма мұрат ағайлар 
Райм, Ақбай, Ақирек, көне Қамыс тыбастан 
30-40 бала жинап, интернатқа орналастырды. 
Солардың қатарында Шақпақ Артықбаев, Ма-
мырбай Мүсірәлиев пен мен де болдым. Сөйтіп, 
1917-жылдың соңына таяу оқу да басталды-ау!

– Сонда неше жаста едіңіз?
– Он алтыда едім. Бірақ Жаймахан ағам 

ауылдық кеңестен онтөртте деген анықтама 
алыпты.

– Бұрын молда алдын көрген боларсыз?
– Иә, мешіттен дәріс алғанмын. Шақпақ пен 

Мамырбайдың және менің арапша сауатымыз 
болғандықтан ағайлар «Интернационалдың» 
қазақша мәтінін бізге жазып берді. Оны жат-
тап алып 15 оқушыға үйреттік. Совдептің жи-
ынында сапқа тұрып «Интернационалды»  
шырқағанда жұрт дауылдата қол соғатын-ды.

– Керенскийдің  үкіметіне бара жатқан екі-
үш вагон зат осы «Қамыстыбас» стансасын-
да ұсталып қалыпты дегенді есіткенім бар-ды. 
Одан не хабарыңыз бар?

– Айтайын. Соның куәгерінің бірімін. Зы-
ков пен Қайып ағай интернатқа ертелетіп 
келіп, 17 баланы іріктеп алып тамақтандырды 
да сапқа тұрғызды. Теміржолға алып барды. 
Мақта тиеген бір платформа мен екі жабық 
вагонды қолмен итеріп бакауызға келтіруге 
көмектестік.  Андреев пен Липинский плом-
басын ашты. Біреуі толған өрік, курага, мейіз 
екен де, екіншісі толы тауар екен. Арбакеш-
тер тасыды. Судоплатов қабылдайды. Ма-
мырбай, Шақпақ және мені заттың қоймаға 
жетуін бақылауға қойды. Еңбекақымызға деп  
интернатқа 40 пут өрік тиді. Мақта-матадан 
интернатқа көрпе, жастық, матрастар және 
бізге сырт-іш киімдері тігілді. Сөйтіп байып 
қалдық.

– Ал, ол вагондар қайдан шыққан?!
– Орта Азия байларының уақытша үкімет 

басшысы Керенскийге жіберген сыйлығы 
екен. Соны стансаның кезекшісі, әрі совдеп 
мүшесі Лепинский алдын ала біліп, совдеп 
мүшелерімен ойласқанда «Алып қалу керек» 
деп шешкен. Әлгі дүниеден біз ғана емес, көне 
Қамыстыбас, Ақбай, Ақирек тұрғындары да 
үлестерін алды.

* * *
Шоқанұлы Қарасайдың он бес беттік жаз-

басынан мектептің ашылуына  байланыс ты 
тұстарын ғана қағазға түсірдім. Демек, «Қа-
мыс тыбас» стансасындағы мектептің жүз жыл-
дығын биыл тойлауға негіз бар деп ойлаймын.

Шәкірат ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,
дербес зейнеткер.

Арал қаласы.

«Қамыстыбас» мектебіне – 100 жыл

бір ғасыр бұрынғы оқиға

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы»  
Қазақстан Республикасының  1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 11-бабының 
4-тармақшасына  және  облыстық ономастика комиссиясының 2017 жылғы 26 
сәуірдегі  № 1 қорытындысына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ және Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Жалағаш ауданының  Ақарық ауылы  «Есет батыр»  ауылы болып қайта атал-
сын.

2. Осы шешім мен қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облыстық                                  Қызылорда облысының            
мәслихатының   кезекті                                                  әкімі
14-сессиясының төрағасы
_______________  А. Махамбетов                       _____________  Қ. Көшербаев                                                                                                                 
                                                

Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы    

 _____________  Н. Байқадамов

Жалағаш ауданының Ақарық ауылын қайта атау туралы
Жоба

Жыл сайын 5-маусым күні 
әлемдік бірлестіктер қоршаған 
ортаны қорғау мәселесіне ерек-
ше көңіл аударады және жер 
шарының түкпір-түкпірінде – 
«Жердегі өмір үшін» ұранымен 
жаппай эколо гия лық шаралар 
өткізеді. Бұл күні Ә.Тәжібаев 
атын дағы облыстық әмбебап ғы-
лыми кітапханасында да келелі 
кездесу ұйымдастырылды. Об-
лыс тың құрметті қайраткері, ұзақ 
жылдар бойы Сыр өңірінің эколо-
гия саласында басшылық қызмет 
атқарған Қуанышқали Шапша-
нов, экология саласының ардагері 
Шайхыслам Ноғаев, облыстық 
экология департаментінің басшы-
сы Марат Құрманбаев, облыстық 
табиғи ресурстар және табиғат 

пайдалануды реттеу басқармасы 
басшысының орынбасары Бау-
ыржан Шаменов пен облыстық 
мәслихаттың аппарат басшысы 
Мэлс Қосмамбетов қатысқан ша-
рада экологиялық таза, заманауи 
ортаны қалыптастыру мәселелері 
сөз етілді.

– Халқымыздың тұрмысында 
көктеу, жайлау, күздеу, қыс-
таудың болуы – табиғатты қор-
ғаудың ерекше үлгісі. Ертеде жау 
келген тұста Төле би бабамыздың 
өзі басқа халық көшсе де, көш-
песе керек. Оның себебі – киіз 
үйге қарлығаштың ұя салуы. Осы-
ның өзі табиғатқа деген үлкен 
жана шырлықтың, фило софиялық 
көзқарастың бел гі сіндей. Ендігі 
кезекте сіздер, жас ұрпақ бар-

ды бағалап, табиғи таза ортада 
өмір сүруге, жарқын болашаққа 
ұмтылуларыңыз керек, – деді 
Қ.Шапшанов.

Ал Елбасы Жарлығындағы 
жасыл экономикаға көшу тұжы-
рым дамасы төңірегінде сөз алған 
Шайхыслам Ноғаев аталған 
құжат – тазалықты ту ететін бас-
тама екеніне тоқталды. Өйткені, 
күн сайын табиғи ресурстар азай-
ып, қоршаған орта ластанып жа-
тыр. Сәйкесінше, адамзат үшін 
жасыл экономикаға көшу міндеті 
тұр. Жуырда өтетін «ЕХРО-2017» 
халықаралық көрмесі де осы жа-
сыл экономика тақырыбында жүр-
гізіледі. Сондықтан жастар электр 
үнемдегіш жаңа аппараттарды, 
экологиялық таза өнім өндіру тех-

никасы мен технология үлгілерін 
меңгеруге, болашағы зор идеялар-
ды дамытуға  күш салуы қажет. 

Шара соңына қарай өзге де 
қаты сушылар орамды ойымен 
бөлісті. Сондай-ақ, қиындығы 
мол саланың жетістігі сараланып, 
экологиялық ахуалдың реттелуіне 
үлес қосқан бірқатар маман мара-
патталды. Еліміздің экологиялық 
мәселелерін қамтитын, ғылыми 
зерттеулерден тұратын маңызды 
деректер, биос фе радағы тепе-
теңдіктің бұзылу себебі және 
оны тазалау әдістері көрсетілген 
еңбектер мен мерзімді басылым-
дар беттеріндегі жарияланымдар 
да оқырман назарына ұсынылды. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

ТабиғаТТы қорғау – адамзаТТың парызы

ЖАРАМСЫз ДЕп ЕСЕпТЕЛСІН 
Муратова Алтын Канибаевнаның 

атына Қызылорда облысы, Қазалы ауда-
ны, Әйтеке би кентіндегі Жанқожа ба-
тыр атындағы  №70 орта мектептің 9 
сыныбын 1995 жылы бітіргені жөнінде 
берілген №0159123 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облыстық Н.Бе-
ке жанов атын  дағы қазақ му зы-
калық драма театрының ұжымы 
театр қызметкері Букешова 
Пери зат қа анасы

Салиқаның
қайтыс болуына байланысты 
қай   ғы  сына ортақ тасып, көңіл ай-
тады.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мем  ле кеттік университетінің ректораты 
мен ұжымы университеттің педагогикалық 
фа культетінің деканы, физика-математика 
ғы лым дарының докторы, профессор Аңғы-
сын Жасаралұлы Сейт  мұратовқа анасы

Амина Серікбаеваның
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақ тасып, көңіл айтады.

10 маусым – Қазақстан кәсіподақ тары күніне орай Қорқыт ата 
атын дағы Қызылорда мемлекеттік универ ситетінің студенттер са-
райында «Кә сіп одақтар жаңғыру жолында» об лыс  тық кәсіподақтар 
форумы өтті.
Облыстық кәсіподақтар орталығы, сала лық кәсіподақтар мен «Келешек» 

кәсіп одақ жастар кеңесі ұйымдастырған шара ның мақсаты – мемлекеттік 
саясаттың кәсіп одақтар арасында жүргізілуін арттыру, кәсіподақ ұйымы-
ның нәтижелі жұмыстарын насихаттау, олар арқылы кәсіпорындарда идео-
логиялық жұмыстарды жүргізіп, еңбек дауларының алдын алуға жағдай жа-
сау, кәсіподақ көшбасшысының имиджін көтеру және кәсіподақ белсенділерін 
ынталандыру.

Жиынға ҚР Кәсіподақтар Федерациясы ның төраға кеңесшісі Ерлан Са-
иров, «Нұр Отан» партиясы облыстық  филиалы төрағасының бірінші орын-
басары  Ибадулла Құттықожаев, білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіптік 
одағы Қызылорда облыстық ұйымының төр айымы Райкүл Байназарова және 
өзге де бірқа тар салалық кәсіподақ ұйымдарының жетекшілері мен мүшелері 
қатысты.

Форумның салтанатты жиынын Қызылорда облысы кәсіподақтар орта-
лығының төрайымы Сәуле Ілиясова жүргізді.

Шараға қатысушылар алдымен кәсіподақ тардың қызметін көрсететін 
бейнероликті тамашалады. Сонан соң сөз алған ҚР Кәсіп одақтар фе де ра-
ция сының төраға кеңесшісі  Ерлан Саиров кәсіподақ ұйымының қоғамдағы 
роліне тоқталып, әріптестерін кәсіби мерекемен құттықтады.

– Кәсіподақ қоғам, халық пен  мемлекет арасындағы делдал болып та-
былады. Кәсіп одақтың қызмет ауқымы кең. Жуырда Елбасы ның руха-
ни жаңғыруға арналған үлкен мақаласы жарияланды. Осыған байланыс-
ты әлеуметтік жаңғыру мәселесіне де көңіл аударылуда. Мұнан кәсіподақ 
жұмысы да сырт қалмақ емес. Еңбек адамын құрметтеу, оны қолдау жөнінде 
жиі айтылып, осы бағытта жұмыстар атқарылуда. Бұл орайда кәсіподақтарға 
артылар жауапкершілік жүгі ауыр. Бүгінде заман талабына сәйкес кәсіптің 
түрлері көбеюде, еңбек формасы өзгеруде. Ендеше кәсіподақтардың жұмысы 
да заман талабына ілесіп, уақыт тынысымен үндесіп отыруы тиіс,– деген Ер-
лан Саиров әріптестерін мерекемен құттықтап, жылы лебізін білдірді.

Жалпы, Қазақстан  Республикасы Кәсіп одақтар федерациясы және 
оның мүше лік ұйымдары кәсіподақтардың еңбек қаты настарын реттеудегі 
жауапкершілігін арттыру, әлеуметтік әріптестікті дамыту, кәсіподақ кадр-
ла  рының жауапкершілігін  арттыру, олардың резервін дайындау, еңбек кер 
әйел  дермен, жастармен жұмысты дамыту бағытында жұмыс жасауда. Со-
нау 1950 жылдан бастау алған облыстың кәсіподақтары бүгінде аймақтағы 
еңбекшілердің басын біріктіріп отырған ең ірі қоғамдық ұйым болып табы-
лады. Қазіргі таңда құрамында 93 мыңнан астам мүшесі бар. 1000-нан астам 
бас тауыш кәсіподақ ұйымы жұмыс жасауда. 

Жиында сонымен бірге «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаев, білім және ғылым 
қызметкерлерінің кәсіптік одағы облыстық ұйымының төрайымы Райкүл 
Байназарова, облыстық кәсіподақтар ардагері Ақмырза Сыдықов сөз алып, 
мереке иелерін құт тықтады.

Салтанатты жиында бірқатар кәсіподақ ұйымының жетекшілері Жал пыға 
бірдей Кәсіподақтар Конфедерациясының «Құрмет» грамотасымен, жалпыға 
бірдей Кәсіподақтар конфедерациясының құрылғанына 25 жыл толуына 
арналған мерейтойлық грамотасымен, «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» 
төсбелгісімен, «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының және 
салалық кәсіп одақтардың «Алғыс хаттарымен» марапатталды. 

Форум жұмысы онан әрі ҚР Кәсіподақтар федерациясының төраға 
кеңесшісі Ерлан Саировпен пікір алмасумен жалғасты.

Айнұр БАТТАЛОВА.

КӘСІподақТар 
Жаңғыру ЖоЛыНда



Кең-байтақ еліміздің тұс-
тұсындағы көненің көзіндей, 
дана  гөй тарихтың сөзіндей ескі-
ден жеткен ескерткіштер мен 
қабырғалары қадым заманнан сың-
ғыр-сыңғыр сыр шерткен кесене-
лер, үй тамдар, керек болса, құм 
көмген тұтас бір қалашықтар аз 
емес. Оның біразы жөнделіп, айту-
лы археолог ағайындардың азапқа 
бергісіз тер төгуінің нәтижесінде 
қайта қалпына келтірілуде. Сөйтіп, 
бүгінгі ұрпақ сол арқылы өткенін 
безбендеп, оған бүгінгі заман 
көзімен ой жүгіртсе, нұр үстіне 
нұр болар еді.

Елбасымыз «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» мақала-
сында «Бірінші бұл білім беру са-
ласында... Жергілікті деңгейдегі 
тарихи ескерткіштер мен мәдени 
нысандарды қалпына келтіруді 
көздейді» дегені осы орайда ойға 
оралады.

Қазіргі кезде қасиетті Арал 
аймағында аудандық тарихи ес-
керткіштерді қорғау қоғамы ма-
мандарының пікіріне сүйенсек, 
50-ге тарта ескерткіштің көбісіне 
жөндеу жүргізілгендігі айтыла-
ды. Алайда, солардың ішінде та-
лай уақыттан қамқор қолға зәру, 
көненің көзі іспеттес кесенелер, 
үй тамдар аз емес. Сыр бойындағы 
Аққұлақ елді мекенінен таяқ тас-
там жердегі Бекетай би кесенесі 
жөнінде де тап осылай айтуға бо-
лады. Іргетасы қа лан ғанына шама-
мен 140-150 жыл болған ескі кесе-
не қазір құ лау қаупінде. Кезінде 
кесенеге таяу аққан судың ызасы-

нан зәулім ғимарат шыт-шыт жа-
рылып, біржола үйіндіге айналып 
кетудің аз-ақ алдында тұр.

Осы арада кесенеде жерлен-
ген Бекетай би жөнінде азды-кемді 
айта кетелік. Бұл ұлтын, жұртын, 
ата-баба ғұрпын сүйетін қазіргі 
ұрпақ үшін титімдей сабақ болар, 
бәлкім. Бекетайдың өз әкесі Қатпа 
заманында осы аймақтағы аты-
шулы бай ғана емес, асқан ақылды 
адам болыпты. Оның әкесі, яғни 
Бекетайдың туған атасы Жәнке 
қазақ халқының басын біріктірген 
бірден-бір тұлға – Абылай ханның 
қабырғалы алты биінің бірі, әрі 
батыр адам болған көрінеді. Бұл 
жөніндегі қазақ шежіресінің асқан 
білгір, әйгілі Мәшһүр Жүсіптің 
деректері 1992 жылғы «Егемен 
Қазақстан» газетінің кезекті са-
нында жарық көргенін айта 
кеткеніміз жөн.

Заманында Бекетай Қатпаұлы 
сол тұстағы саяси-жағрапиялық 
құрылым бойынша Сырдария гу-
берниясы Қазалы уезі бастығының 
бірінші көмекшісі болған екен. 
Ол кездері бұл уездің құрамына 
қазіргі Қазалы, Қармақшы, Арал 
аудандары кіргені белгілі. Жастай-
ынан билікке ерте араласқан Беке-
тай ұзақ жылдар халқына қалаулы, 
еліне елеулі болып ат үстінде 
ғұмыр кешіп, 54 жасында қапияда 
жол үстінде қаза табады.

Міне, өз дәуірінде халқының 
қамы үшін жарғақ құлағы жас-
тыққа тимей өткен Бекетай 
Қатпаұлы туралы бізге жеткен 
ауызекі әңгімелердің бір пара-

сы осындай. Күллі Арал, Қазалы 
аймағында заманында билік 
құрған, тектінің тұяғы Бекетай 
атамыздың кесенесі үлкен қызы, 
Қазалы жақта дәуірлеген атақты 
Найзағұл байдың ақылды келіні 
атанған Ақжарқын апамыздың 
қажыр-қайратының нәтижесінде 
бой көтеріпті. Осыдан 60-70 жыл 
бұрын кесененің алдында көктас, 
төрінде үлкен қалы кілем ілулі 
тұрыпты. Бәлкім, ол жерде бір 
кездері басқа да құнды дүниелер 
болмасына кім кепіл.

Жалпы, 2000 жылдардың ба-
сында, онан кейін де Бекетай 
кесенесін жөндеуге сметалық жоба 
жасалған көрінеді. Бірақ, кезінде 
бұл игілікті істің басы жылт етті де 
жоқ болды.

Дегенмен, облыстық  тарихи 
ескерткіштерді қорғау мекемесін-
дегілер кесененің тағы да алдағы 
жылдарда қайта жаңғыртуға жос-
парланып отырғанын айтады. 
Ауыл ақсақалдары жиырма жыл 
жос парланған жөндеу жалғаса 
 берсе кесенеге кеш бола ма деп 
алаң дайды. Күндердің күнінде 

осылай жайбасарлыққа салынып 
жүр генімізде тарихи жәдігердің 
бір жолата құлап, орнын  сипап 
қалуымыз әбден мүмкін. Сон-
дықтан бұған жергілікті билік ор-
гандары, түрлі деңгейдегі тарихи 
ескерткіштерді қорғау орындары 
кешіктірмей көңіл бөлгені жөн.

Толыбай АБЫЛАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.

Бейсенбі, 8 маусым 2017 жыл. №84
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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

     семинар

Жоғары оқу орнына түсуші 
талапкерлер назарына!

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
(ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінен 2012 

жылдың 11 желтоқсанында №12019394 лицензиясы берілген)

2017-2018 оқу жылына талапкерлерден 
кешенді тестілеуге құжаттар қабылдайды.

Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштер 1 маусым мен 20  маусым 
аралығында қабылданады.

Шығармашылық мамандықтарға түсетін талапкерлер кешенді тестілеу
ге құжаттарын 1 маусым мен 20  маусым аралығында тапсыру қажет 
екенін назарларына саламыз.

Қабылдау комиссиясының мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы 66, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың 5-оқу ғимараты. Байла-
ныс тел.: 23-53-92.

(32).

«Кселл» АҚ activ абоненттері үшін 
мобильді телефон нөмірінің теңге
рімінен онлайнды сатып алу және 
қыз  меттерді төлеу үшін mobiMoney 
мобильді қаржылық сервисі порта
лын іске қосу туралы хабарлайды.

«Біздің компания мобильді қаржылық 
қызметтер саласында технологиялық 
шешімдерді белсенді дамытады және 
енгізеді. Енді аctiv абоненттеріне, 
олардың абоненттік нөмірі теңгерімінен 
паркингке және қоғамдық көлікке жол 
ақысын төлеу, сондай-ақ іс-шараларға 
билеттер сатып алу қолжетімді. Activ 
абоненттері бес ай ішінде 3,6 млн. 

теңгеден асатын сомаға мыңдаған би-
леттер сатып алды. Және де бүгін activ 
абоненттері үшін mobiMoney жаңа пор-
талын іске қосуда, біздің пайдалану-
шылар үшін зор мүмкіндіктер  мен жай-
лылығы жағына мобильді қаржылық 
сервистерді дамытуда   біздің компания 
тағы бір маңызды қадам жасады», - деп 
«Кселл» АҚ бас атқарушы директоры Арти 
Отс атап өтті.

Мобильді нөмір теңгерімі көмегімен 
төлеуге болатын қызметтер тізімін 
mobiMoney айтарлықтай ұлғайтты. Одан 
басқа, бұл қызмет төлем процесін қо-
лайлы және оңай етеді.

mobiMoney сервисін 
пайдаланудың 3 себебі:

• Оңайлық –   мобильді телефон   
әрдайым жаныңызда

• Жылдамдық – мобильді телефон 
нөмірі әрқашан есіңізде сақтаулы

• Қауіпсіздік –   сатып алуды растау 
немесе SMS арқылы төлеу

«Біз Қазақстанда онлайн-төлемдерді 
пайдаланушылар әрекеттерін мұқият 
зерттедік. Сондықтан да, ең алдымен, 
mobiMoney арқылы өз ойын белсенділігін 
төлеуге болатын онлайн-геймерлерді 
ерекше белсенді сегменттер үшін төлем 
үшін қолайлы және жайлы жағдайларды 
ұсынамыз. Әйелдер аудиториясына та-

нымал косметикалық желілік компания-
ларда теңгерімнен сатып алу мүмкіндігін 
ұсынамыз. Шопинг әуесқойларына 
– олар дың теңгерімінен жеңілдік ку-
пон дарын сатып алу мүмкіндігі бар 
екен  дігімен»  -  Арти Отс жаңа сервис жұ-
мысының нақтылығымен бөлісті.

mobiMoney 
қалай жұмыс істейді:

• Пайдаланушы mobimoney.kz сай-
тында жеткізуші  мүдделі қызметті таң
дай ды, деректемелерді (шарттың нөмірі, 
email, логин) енгізеді; сомасын және өз 
activ мобильді телефон нөмірін енгізеді;

• «Төлеу» батырмасын басу кезінде 
оған бір реттік кодпен  SMS келеді және 
операцияны растауға сұрату мен опера-
ция бөлшектерімен беті көрінеді;

• Пайдаланушы SMS кодын енгізеді 
және операцияны жүргізу нәтижелерімен 
парағын көреді.

• Кейін ол жүргізілген операция тура-
лы ақпаратпен SMS алады.

«Кселл» компаниясы mobiMoney тө-
лем сервисінде жеткізушілер санын арт-
тыруды жоспарлап отыр. Серіктестер 
мен қызметі төлеу үшін қолжетімді тізімді  
mobimoney.kz сайтынан білуге болады.

«WoopPay» қаржы-техникалық ком-
па ниясы mobiMoney сервисінің техно-
логиялық серіктестігі болып табылады.  

mobiMoney мобильді нөмір 
теңгерімнен қызметтерді төлеу бойынша 

activ абоненттерінің мүмкіндігін ұлғайтады

Күні кешеге дейін Қазалы ауданының Кәукей 
ауылында Мәкібай есімді қария тұрды. Оның 
ауылға – кіл қазақтың ортасына сіңісіп кеткені 
сонша, ұлты басқа деп ешкім ойламайтын. 
Ақсақалды қазақ жеріне, Сыр өңіріне тағдыры айдап 

әкелген еді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде, 1941 
жылы Қазақстанға күштеп көшірілгендердің арасында 
ағасы және әкесімен бұл да болған. Арып-ашыққан олар 
шалғай жердегі Бозкөл ауылына кеп тұрақтады. Аштық 
қатты әсер етті ме әлде ауырды ма, әкесі көп ұзамай 
көз жұмды. Жетектеп келген қос ұлы панасыз қалды. 
Басқа балалармен ауыл сыртына қозы-лақ бағып кеткен 
екеуі әуелгіде әкелерін іздеп әрі-бері жүгіреді. Ол кез-
де арбаға артылған астық ауылдардан Қазалы стансасы-
на жөнелтілетін. Бірде жүк тиелген вагондардың стан-
сада тоқтап тұрғанын көрген ағайындылардың үлкені 
жүргелі тұрған біреуіне қарғып мінеді де, інісі қорқып 
қалып қояды. Жат жұртта әкесінен өлідей, ағасынан 
тірідей айырылған оны Қайып Дәрібайұлы бауырына 
басады. 

Қайып атаның жиен немересі Нағима Алматқызы 
бұл жайында былай дейді: 

– Микола есімді неміс баласын асырап алған 
нағашы атам оған өзінің тегін береді. Мәкібай деп 
отырғаным – сол кісі. Сөйтіп, Қайыпұлы Мәкібай ау-
ылда оқыды. Жасы жеткен соң әскерге алынады. Әкесі 
Қайыпқа хат жазып, әскердегі суреттерін салып тұрады. 
Азаматтық борышын Ресейде өткізгендіктен Мәкібайды 
ауылдағылар қайтып келмейді деп ойлаған. Бірақ 
Мәкібай Қайып әкесі мен Күләбза анасының ортасына, 

өзін құшағына қысқан қазақ отбасына оралады. Ауыл 
шаруашылығы саласында еңбек етеді. Кейін Жезқазған 
ба, басқа ма, Қазақстанның бір өңірінен ағасынан хат 
келеді. Інісін іздепті. Бірақ әбден қазақ болып кеткен 
Мәкібай оны жауапсыз қалдырған. 

Нағима апаның айтуынша, ержеткен шағында 
отау құрайын десе, түрі бөтендеу болғасын Мәкібайға 
ауылдағы қыздар жоламапты. Содан әкесі тарығып 
жүрген Ұрқаман есімді қызға: «Түрі басқа демесең, 
ұлым бар, сені келін етіп алайын», – дейді. Қайыптың 
қайырымды жан екенін сезген қыз келіседі. Сөйтіп, 
Мәкібай мен Ұрқаман үйленіп, бала-шағалы бо-
лып, немере-шөбере сүйді. Екеуі Қайып ақсақалдың 
қарашаңырағына ие болып, түтінін түтетті. Кейін 
олардың орнын ұлы Орынбай мен келіні Гүлнар басты. 
Қартайған кезінде екеуін бағып-қағып, баталарын алды. 

– Мәкібай ата мен Ұрқаман апа бірінен кейін бірі 
көп ұзамай дүние салды. Ұлы Орынбай текті жердің 
қызын алды. Гүлнар жан-жақты келін болды, қолынан 
келмейтіні жоқ. Балаларының бәрі әртүрлі салада еңбек 
етеді. Немере сүйді. Қайыповтар отбасы бүгінде Кәукей 
ауылында тұрады. Ата жолымен мал бағып, құс өсіріп 
отыр, – дейді Нағима апа. 

Мәкібай ата қазақ қана емес, мұсылман да бол-
ды. Үлкейген кезінде ислам дініне бет бұрды. Сақал-
мұрт қойып, намазға жығылды. Жат жұрттан дәм-
тұз бұйырған жан осылайша қазақтың мәрттігі мен 
кеңпейілдігін бойына сіңіріп өтті. 

Назерке САНИЯЗОВА.

МИКОЛА – МӘКІБАЙМәдени мұрамызға мұқият болайық

БЕКЕТАЙ БИ КЕСЕНЕСІНЕ 
КөңІл БөлгЕН жөН

Әдеттегідей орталық жанынан ашылған арнайы ше-
берханада оюмен безендірілген көрнекі кілем, көрпе-
жастықтар, киім-кешек сіресіп тұр. Ботагөз таңнан қара 
кешке дейін тігін машинасының алдында. Тапсырыстар 
тапжылтпайды. Қолына инесін алып іс тігетін, я болма-
са, ою ойып, кәдеге аспай қалған маталардан әр түрлі 
құрақ жасайтын шебердің ісіне шын берілгені көрініп 
тұр. Мұны біз оның қарбаласқа толы жұмысының 
жемісін көруге асығатынынан байқадық.

– Ісмер – үнемі жаңарып отыратын көпшілік тал-
ғамын, көңілдегі көркем ойын жүзеге асырушы. 
Сондықтан біз өз ісінің маманы ретінде түрлі үлгілерді 
құлпыртып жасауға міндеттіміз. Қазір біздің дүниелерді 
сатып алушылар көп. Келушілердің басым бөлігі 
сувенирлік бұйымдарға ғана емес, ұлттық нақыштағы 
киім-кешек пен аксессуарларға қызығушылық таны-
тады. Байқасаңыздар, қазір ұлттық оюмен әдіптелген 
киіз пальто киіп, қазақи ою басылған сөмке ұстап, 
ұлттық сырға, білезік, алқа таққан қыз-келіншектерді 
жиі кездестіруге болады. Қыздың жасауына арналған 

көрпеше, сандық, кебеже, қоржын сынды бұйымдарды 
да алу сәнге айналған. Тіпті, қалада туып-өскен 
ағайынның өзі ұзату, үйлену тойының жабдығын таза 
қазақи жолмен дайындағанды жөн көреді. Әрине, бұл 
өз кезегінде қолөнер нарығына жаңа леп беруде. Соған 
сәйкес қолөнершілер қатары да толысып, кеңеюде. Бұл 
қуантарлық жайт, – дейді ол.

“Әйелдің ең бірінші парызы – ине мен жіптің 
парқын білу, яки тігіншілік өнерін терең меңгеру. Ал 
екінші парызының не екені әлі күнге құпия”, – деген 
екен ағылшын жазушысы Оскар Уайльд. Әдемілікке 
іңкәр кейіпкеріміз Ботагөз де – бала кезгі арманына 
қанат бітіріп, ине мен оймақтың киесін жете түсінген 
қыздарымыздың бірі. Ең бастысы, ол дүниелерін 
баршаға бірдей қолжетімді етіп тігуге тырысады. Биз-
нес заңына сай, әрбір тұтынушының талғамынан 
шығып, қойылған талапты дер кезінде орындауға дай-
ын отырады. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

Ата-бабадан қалған 
көнекөз асыл мұра, қазақтың 
ұлттық қолөнеріне деген 
ықылас сонау ғасырлардан 
бері өзектілігін жойған емес. 
Алайда, бұрындары біз төл 
туындымыздың небір асылы-
нан, небір жақұтынан айы-
рылып қала жаздағанымыз 
бар. Бірақ, ел ішінен білек 
 сыбана шыққан майталман 
шеберлер ұлттық дәстүрдің, 
ұлттық бірегейліктің 
белгісін жоғалтпай, қолдан 
келгенін ортаға салды. Бүгінде 
қазақтың дәстүрлі өнеріне 
ден қойылып, оны қайта 
жаңғыртуды өзіне міндет 
еткендер көп. Қаладағы 
“Қолөнер” орталығының 
тігіншісі, ісмер Ботагөз 
Мұсабекова солардың 
қатарынан. Жуырда осынау 
бірегей өнердің қыр-сырын өзі 
ғана жетік меңгеріп қоймай, 
келер ұрпаққа да үйретіп, 
 аманат етіп қалдыруды  парыз 
санайтын кейіпкеріміздің 
жұмыс барысымен танысып 
қайтқан болатынбыз.

Ботагөздің
кестелі бұйымдары

Хабарлама
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 

2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жо-
балау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойын-
ша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «Солтүстік Нұралы кенішіндегі су айдама-
лау жүйесі. СТБ-1 бекетінен №122 ұңғымасына дейін 3” айдамалау құбырларын тар-
ту» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен-
жайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

* * *
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 

Республикасының Экология кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес «Солтүстік 
Нұралы кенішіндегі су айдамалау жүйесі. СТБ-1 бекетінен №122 ұңғымасына дейін 3” 
айдамалау құбырларын тарту» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

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

Салық төлеушілер және сыртқы экономикалық 
қызметке қатысушылар назарына!

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 2017 жылғы 
13 және 29 маусымда «Біз жемқорлыққа қарсымыз!» тақырыбында Ашық есік 
күндері  жарияланатынын  хабарлайды. 

Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 64 «Г», байланыс 
телефондары:  23-79-88,  23-81-14.  

Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті.

Сейсенбі күні М.Ықсанов атындағы политехникалық 
колледжде Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың жараты-
лыстану факультеті оқытушыларының жетекшілігімен 
 «Заманауи сабақ – тиімді және сапалы білім берудің негізі» 
атты семинар-тренинг өткізілді. Шараға аталған коллед-
жде даярланатын «Химиялық талдау  зертханашысы» ма-
ман дығының мүшелері және Индустриалды-техника лық, 
Құрылыс және бизнес, «Болашақ» университеті кол ледж-
дерінің мұғалімдері қатысты.
Қазіргі таңда елімізде кәсіптік, техникалық білім салалары-

на ерекше көңіл бөлінуде. Колледж директоры Б.Кенбаев, хи-
мия ғылымдарының кандидаты Г.Абызбекова семинардың ашы-

лу барысында осы саладағы жұмыстардың маңыздылығына, 
оқытушылардың жауапкершілігіне тоқталып өтті.

Кәсіптік білімге арналған тренингте химия пәнін ағылшын 
тілінде CLIL әдістемесін қолдану, жаңартылған білім беру 
бағдарламалары, мектептегі химия пәнін оқытуда жобалау, крити-
алды бағалау әдісі арқылы оқыту тақырыптары айтылды. Сондай-
ақ, әдістемелік жұмыстарды дайындау жолдары талқыланып, 
қатысушылар өз пікірлерін ортаға салды.

Шара барысында «Қызылорда облысы химия пәні мұғалімдері 
мен оқытушыларының қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі атынан 
сертификаттар табысталды.

М.ЖАСҰЛАНҰЛЫ.

КӘСІПТІК БІЛІМГЕ БАҒДАР

(ҚР Көлік және коммуникация министрлігінен 1998 жылдың 8 маусымында №ДС 0000270, мерзімсіз мемлекеттік лицензиясы берілген)

ЖАЛЫНДАП ӨТКЕН ЖАС ҒҰМЫР
        

Қармақшы аудандық жастар ресурстық орталығы мен «Қорқыт елі 
– Қармақшы» ЖҚБ-ның ұйымдастыруымен Шығыс жастарының жа-
лынды жетекшісі Ғани Мұратбаевтың 115 жылдығына орай «дөңгелек 
үстел» өтті. 
Шараны аудандық мәслихат депутаты, «Қармақшы аудандық жастар 

ресурстық орталығы» КММ директорының міндетін уақытша атқарушы 
М.Ибраев ашып, жүргізіп отырды. Жиында сөз алған «Нұр Отан» партия-
сы  Қармақшы аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Дастан 
Әбдібекұлы: «Ғани Мұратбаев – қысқа ғұмырында қазақ халқын қиянат атау-
лыдан арашалап, надандықты жоюға белсене атсалысқан бірден-бір тұлға. 23 
жыл ғұмырында Орта Азия жастарының көсеміне айналған Алаш арысы. Оның 
даңғыл да дара жолы өскелең буынға әрдайым бағдаршам болуға лайық», – 
деді. 

«Дөңгелек үстелге» қатысқан Қазалы аудандық Ғ.Мұратбаев атындағы 
мемориалдық музей қызметкері Алтынай Жадырасынова музейдегі мәлі-
меттерге тоқталды. 

Ал аудандық мәслихат депутаты Күлжауһар Төлегенқызы, «Ұрпақтан –
ұрпаққа» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ұрзахия Болтайқызы және №121 
орта мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Айбол Өмірзақұлы 
Ғанидың өнегелі өмір жолынан өрелі әңгімелер айтты.

Есет ТАБЫНБАЕВ.

АҚТӨБЕДЕ 
ӘН ШЫРҚАДЫ

Облыстық филармония камералық ор-
кестрі нің Ақтөбе қаласында концерті өтті. Онда 
жергілікті өнерпаздар халық әндері мен әлемдік 
және белгілі қазақ композиторларының туын-
дыларын орындап, ақтөбеліктердің ыстық ықы-
ласына бөленді.
Сонымен бірге, өнер шеберлері «Oblivion», «Ган-

ны и Данило», «Por uno Cabeza»,  «Палладио», «Интер-
меццо», «Una  furtive  lagrime», «Ария Калафа», «Ка-
ватина Тонио», «Баллада Герцога», «Песня Герцога» 
және тағы басқа да шетелдік шығармаларды орындады. 
Кеш барысында көрермендер өнерпаздармен бірге ән 
шырқап, зор қошемет көрсетті. 

Айта кетейік, бұл концерт Ғ.Жұбанова атындағы 
Ақтөбе облыстық филармониясы мен Қызылорда 
облыстық филармониясы арасындағы әріптестік мемо-
рандумға сәйкес ұйымдастырылған болатын. 

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

Сурет Б.Тәжімбетовтікі

Тағ
дыр


