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Күн сайын жарты мил
лионнан астам қазақстандық 
дәрігердің көмегіне жүгінеді 
екен. 8 мыңға жуық пациент 
стационарларда емделеді. 
1100ден астам әйел ана 
атанады. Хирургтер 2200ден 
астам ауруға ота жасайды. 
Жедел жәрдем көлігі 20700 
реттен астам шақыруға 
барады. Бұлар құрғақ цифр 
болғанымен, арғы жағында 
есіл еңбек пен маңдай тер 
жатыр. 

Мерекелік кеште аймақ 
бас шысы Сыр өңірі медицина
сындағы сер пінді істерге тоқ
талды. Былтыр меди циналық 
ұйым дар 54тен 78 пайызға 
дейін жарақтандырылды. 
Барлық аудан дағы емханалар 
жаңаланды. Биыл Жаңақорған 
аудандық ем ханасы мен 
Қазалы, Арал аудандық ауру
ханаларының құрылысы 
аяқ  талады. Көп ұзамай №2 
қалалық емхана жаңа ғи
маратқа орналасады. Біраз 

ауылда дәрігерлік амбулатория 
салынады. Облыстағы дәрі
герлік амбулаториялар мен 
ф е л ь д ш е р л і к  а к у ш е р л і к 
бекеттер осылайша 2019 
жылға дейін толық жаңалануы 
тиіс.

– Жаңа технологиялар 
ау ру   лар ды диагностикалау 
мен емдеудің жаңа белесіне 
шығуға мүмкіндік берді. Бұл 
тұрғындардың басқа қала ларға 
бармайақ, облыс орталы ғында 
кардиология, урология, нейро 
хирургия, эндоваскуляр, та мыр 
хирургиясы, травматология 
са лалары бойынша жоғары 
мамандандырылған медици

налық көмек алуына жағдай 
жасады. Барлық жұмыстың 
тетігі – білікті маманда. Өткен 
жылы аса қажетті неонатолог, 
онколог, реаниматолог, тағы 
да басқа 135 маманды қайта 
оқытуға мүмкіндік жасадық. 
81 жас маманның 60 пайызын 
елді мекендерге жібердік. 
Былтыр 16 резидентке, биыл 
20на облыс әкімінің грантын 
бөліп отырмыз, – деді облыс 
әкімі. 

Адамның денсаулығы 
мен өмірі – қоғамның басты 
байлығы. Бүгінде өңірде 
халықтың өмір сүру ұзақтығы 
71,9 жасқа жетті. Ана өлімі 

– 86,6 пайызға, сәби өлімі 
2,5 есе азайды. Жүрек
қан тамыры, қатерлі ісік, 
туберкулезге шалдығу мен 
бұлардан болатын өлімжітім 
де қысқарды. Жақсарған 
көрсеткіш денсаулық сақшы
ларының сапалы жұмысынан 
хабар береді. 

Талайдың өмірін сақтап, 
талайға үміт сыйлап жүрген 
сала мамандарына аймақ 
басшысы тілектестік білдіріп, 
үздіктерді марапаттады. 
Жиын ды өнерпаздар әнмен, 
бимен көркемдеді. 

Назерке САНИЯЗОВА.

ЕҢБЕК ЕЛЕНГЕН КҮН
Ескіден қалған тәмсіл 

бар: «Құдай адамға 
қос тізені дәрігер мен 
мұғалімнің алдында 

кезек-кезек иілу үшін 
берген» деген. Бұдан 

артық айта да алмаспыз. 
Медицина қызметкерлері 

күніне арналған 
салтанатты жиында 

облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев осылай сала 
мамандарының мерейін 

көтеріп тастады.

– Менің жұмыс жоспарымда барлық 
саланың өз орны бар. Дегенмен, білім саласы 
жаныма ерекше жақын. Өйткені қай кезеңде 
де білімдінің алар асуы биік. Оның үстіне 
бүгінде ақпараттық технология қарыштап 
дамып барады. Айталық, таңертең көрген 
жаңалығың кешке дейін өзгеріп кетуі ғажап 
емес. Сондықтан біз уақыт көшінен қалыс 
қалмауға тиіспіз.  

Елбасымыз өзінің «Рухани жаңғыру: 
Болашаққа бағдар» атты мақаласында  ХХІ 
ғасырда білімнің салтанат құруы тиіс екенін 
атап көрсетті. Бұл бағытта облыста 44 мектепті 
халықаралық стан дарттарға сай білім беру 
деңгейіне жет кізіп, Н.Назарбаев зияткерлік 
мектеп терімен теңестіру бағытында жұмыстар 
жүргізіліп жатыр,  дейді облыс әкімі. 

Өңірімізде бірінші кезекте балабақша 
мәселесі түбегейлі шешімін тапқан. Сонымен 
бірге, орта білім алған оқушылардың одан әрі 
жоғары немесе арнаулы білім алуына барынша  
жағдай жасалған. Соның нәтижесінде, өткен 
жылы  мектеп бітіруші түлектердің  95 пайызы 
жоғары және арнаулы оқу орындарына түсті. 

 Ал соңғы үш жылда 400ге жуық мектеп 
түлегі Ресейдің таңдаулы жоғары оқу 
орындарында білім алу мүмкіндігіне ие болды. 
Сондайақ, биылғы жылы алғаш рет 155 

талапкер М.Губкин атындағы Мәскеу мұнай 
және газ университетінің байқау сынақтарына 
қатысты. «Серпін» бағдарла масымен 1254 
түлек түрлі мамандыққа даярланып жатса, 
ауылдық жерде тұратын әлеуметтік қолдауды 
қажет ететін 500 оқушы облыс әкімінің 
грантын иеленген. 

Кездесуде облыс әкімі оқушыларды ашық 
сұх батқа шақырып, өздерін толғандырып 
жүрген сауалдары бойынша пікір алмасуға 
мүмкіндік берді.

Алғашқы болып №9 дарынды балаларға 
арналған облыстық «Біліминновация» лицей
интернатының оқушысы, компьютерлік 
жобалар бойынша халықаралық жарыстар 
жеңімпазы Әділетәлі Қалдыбек сауал қойды.

– Дәл осы кезде Сіз 11сынып оқушысы 
бол саңыз, қай мамандықты таңдар едіңіз? –
деді ол.

– Менің негізгі мамандығым – құрылыс 
инженері. Өздеріңіз жақсы білесіздер, құрылыс 
саласы өмір талабынан ешқашан қалыс қалған 
емес. Қайта уақыт өткен сайын бұл салаға 
сұраныс артып, ерекше сәнді, сәулетті жобалар 
бой түзеп келеді. Сондайақ, тұрғын үй 
құрылысы жөнінен біздің аймағымыз Астана 
қаласынан кейін екінші орында тұр. Айталық, 
өткен жылы 80 көпқабатты үй пайдалануға 

берілді. Мұның өзі – менің өз мамандығыма 
деген сүйіспеншілігімнің көрінісі,– деді облыс 
әкімі.

Қаладағы үш тілде оқытатын  «Мұрагер» 
мектебінің оқушысы, «Моло дой ученый» 
халық аралық ғылыми конкурсының жеңім
пазы Жансая Әбдіғани бүгінгі таңда маман
дардың индустриялықинновациялық бағытты 
игеруде қаншалықты үлесі бар екенін сұрады. 
Аймақ басшысы бұл бағытта болашақта 
қажетті мамандықтардың тізімі  айқындалып, 
нарықтың сұраны сына сай мамандар даярлауға 
басымдық беріліп отырғанын айтты.

Ал №3 мектеплицейдің оқушысы, рес
публикалық олимпиада жеңімпазы Алмас 
Аппазов шараға қатысушы талантты оқу 
шылар атынан аймақ басшысының қабыл
дауына алғыс айтып, өздеріне артылған 
сенімді ақтауға уәде берді. 

Шара соңында кездесуге қатысқан 48 
оқушыға облыс әкімінің «Алғыс хаты», 
сонымен бірге, алғаш рет  енгізіліп отырған 
«Сыр дарыны» медалі және елімізде өтіп 
жатқан «ЭКСПО2017» Халықаралық маман
дандырылған көрмесіне жолдама табыс етілді.

Ғазиза ӘБІЛДА,
Бағдат ЕСжАНОВ (сурет).

Қабылдау

«СЫР ДАРЫНЫ» – ДАРЫНДЫлАРДЫ ДәРіптейДі
Өткен аптада облыс әкімі Қ.Көшербаев 2016-2017 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық және 

республикалық олимпиадалар мен ғылыми жоба жеңімпаздарын қабылдады. Қабылдауда аймақ басшысы өмірдің ұлы көшіне 
бет түзеген жас ұрпақтың болашағына зор сенім артатынын атап өтті. Оларды заман талабына сай ғылым мен техниканың жаңа 
мүмкіндіктерін еркін пайдаланып, ел игілігіне еңбек етуге шақырды.

ҚР Парламенті Сенатының депутатын сайлау науқанына 
да санаулы күндер қалды. Облыстан тіркелген 3 үміткер 
аудандарды аралап, жергілікті мәслихат депутаттарымен 
кездесу өткізуде. Өткен аптаның соңында кандидаттар 
өз таңдаушылары – Шиелі және жаңақорған ауданы 
мәслихатының депутаттарымен жүздесті. 
Кездесуге облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Абайбек 

Жүнісов, мүшесі Қожамжар Наурызбаев және ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттығына кандидаттар Ержан Әжікенов, Ақмарал 
Әлназарова мен Мұрат Бақтиярұлы қатысты. 

Әрбір кандидаттың сайлау науқанын жүргізуге көмектесетін, 
үгіт жүргізетін, кандидаттың мүдделерін білдіретін әр аудан  қалада 
бірбірден сенімді өкілдері бар. Сайлау заңнамасымен жөнсіз үгіт 
жүргізуге тыйым салынған.

– Осы кездесуді пайдалана отырып, биылғы сайлаудың ерекшелігі 
туралы айта кеткеніміз жөн. 28 маусымдағы сайлау кезінде дауыс 
берудің алдын ала қорытындыларын көрсете отырып, таңдаушыларды 
электрондық тіркеу жүргізілетін болады. Бұл жаңашылдық 
таңдаушылардың келуі туралы, сондайақ өңірлерде дауыстарды 
санау рәсімі аяқталған соң дауыс берудің алдын ала қорытындылары 
туралы ақпаратты Ортсайлаукомның ресми сайтында онлайн режимде 
орналастыруға мүмкіндік береді, – деді комиссия төрағасы. 

Мұнан соң кандидаттар өздерінің сайлауалды бағдарламаларымен 
таныстырып, қойылған сауалдарға тиянақты жауап берді. 

Нұрмахан ЕЛтАй. 
Шиелі, Жаңақорған аудандары.

сайлау

ТАҢДАУШЫЛАРМЕН  КЕЗДЕСУ

Табиғатқа адамзаттың қолымен жасалынған қиянаттың 
бірі – Арал теңізінің тартылуы болғанын мойындаған жөн. 
Кеңестік жүйенің сол бір солақай  саясатының зардабын 
елхалық әлі күнге шегіп келеді. Ол  жасырын емес. Жер 
бетіндегі ең үлкен көлдің жағдайы бар әлемді алаңдатуда. 
Әрі теңізді оралту үшін қыруар жұмыс жүргізілуде. 

Елбасы мен БҰҰ Арал теңізін қалпына келтіруді басты 
назарға алып отыр. Соңғы жылдары теңіз төскейінде 
толағай тірліктер тындырылуда. Баршаға аян, «САРАТС» 
жобасы соның дәлелі. «Мың рет естігеннен, бір мәрте 
көзбен көрген артық»  деген бар. Теңіз ұлтанындағы 
жұрттың жайкүйіне қанығу  үшін қасиетті жұмада БАҚ 

өкілдерінен құралған топ Арал ауданына іссапармен 
барған едік. 

Бұл күнде Арал десе теңізбен қатар, ас тұзы да 
көзге елестейтіні айқын. Оның дәмін Алтай мен Атырау 
арасындағы жұртқа қоса, алысжақын мемлекеттердің 
бәрі татқан десек артық емес. Сапалы өніміне сұраныс 
та жоғары. Сонымен, бірінші ат басын тіреген жеріміз 
Жақсықылыш елді мекеніндегі «Аралтұз» зауыты болды. 

Тұз қазу мен оны өңдеу бойынша республикада 
алдыңғы лекте тұрған кәсіпорында еңбек өнімділігі 
қарбаластығын зауыт жұмысшыларының қызу қимылынан  
аңғардық. Бір сәтке де тыным таппаған  жандарды көргенде 
Арал халқының еңбекқорлығына тәнті болдық.   

Тоқсан жылдан астам тарихы бар «Аралтұз» АҚы 
еліміздегі йодталған ас тұзын шығарумен қатар, оның 
негізгі өндірушісі саналады. Жаңа ғасыр басталған тұста 
зауыт тарихында бірінші рет қайта құру жұмыстары 
жүргізілген екен. Оған қоса, өндіріске «тұзды екінші рет 
байыту» технологиясы енгізіліпті. Бұл дегеніміз 
тұзды жуу, майдалау, йодтау және кептіру жұмыс
тары заман талабына сай орындалуда деген сөз.

кәсіптің сырын меңгергендер

«АРАЛТҰЗДЫҢ»
ӨНІМІНЕ СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ

Өткен аптада ЭКСПО2017 көрмесіне 205 561 адам 
келіп кетті, деп xабарлайды ҚазАқпарат тілшісі. 

«Астана ЭКСПО2017» ұлттық компаниясының 
басқарушы директоры Бейбіт Қарымсақовтың айтуынша, 
осы уақытқа дейін павильондарға адамдардың кіріп 
шығу көрсеткіші 1 млн 57 мыңнан асты. «Бір қонағымыз 
бір күннің ішінде 56 павильонды көріп үлгереді. Біздің 
есебімізге сәйкес, осы уақытқа дейін көрмеге 26 мыңнан 
астам шетел азаматы келіп кетті. Ол барлық қонақтардың 
13 пайызын құрап отыр»,  деді Қарымсақов Астанада 
өткен баспасөз мәслиxатында. 

Оның сөзіне қарағанда, көрмеге келген 10 адам – 6 

жасқа дейінгі балалар болса, мүгедектер мен ардагерлердің 
саны 2 мыңнан асты. «14 мың адам ол – оқушылар, 
студенттер мен зейнеткерлер. Қазіргі динамикаға қарасақ, 
көрмеге келетін адамдардың саны күн сайын артып келеді. 
Мысалы, алғашқы күні 17 мың адам келсе, өткен жұмада 
34 мыңнан астам адам келіп кетті»,  деп атап көрсетті 
компанияның басқарушы директоры. 

Айта кетейік, жоспар бойынша Астанадағы 
ЭКСПО2017 көрмесіне келіп кететін адамдардың саны 
22,5 млн болады. Ал павильондарды көріп кету көрсеткіші 
5 млнға жетуі тиіс. Себебі бір адам, кем дегенде, екі рет 
келіп кетеді деген болжам бар.

ЭКСПО ПавильОндарын
1 Млн-нан аСТаМ адаМ ТаМашалады

Кеше облыс әкімдігінде “Байқоңырда бизнес жасау 
мүмкін бе?” ІІ халықаралық интернет-форумы өтті. 
Байқоңыр қаласында шағын және орта бизнесті дамыту 
мүмкіндігі талқыға салынған жиынды облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев ашып, ұзақмерзімді әріптестікке 
бастайтын дәстүрлі форум мүмкіндіктер мен ресурстарды 
біріктіру алаңына айналғанын айтты.
Форумда Израиль, Ресей, Ұлыбритания, Тәжікстан, 

Түркіменстан секілді  елдердің халықаралық компания өкілдері 
онлайн желісі арқылы бірлескен жобаларды жүзеге асыруға 
қызығушылық танытатынын жеткізді. Сондайақ, “Бизнес
инкубатор MOST” компаниясының директоры Павел Коктышев 
Байқоңыр қаласын әлем туристері ағылатын ортаға айналдыру, 
туризм саласындағы жарқын жобаларды жүзеге асырып, 
Байқоңыр брендін насихаттау мәселесін сөз етті. 

– Адамды мұқтаждықтан шығаратын, алысты жақындатып, 
баяуды тездететін, ауырды жеңілдететін – ақылой жемісі. 
Осының нәтижесінде дүние дамуында біршама өзгерістер 
орын алуда. Қарап отырсаңыз, қазір SpaceX, Tesla Motors 
компаниясының негізін құрушы Илон Масктың инновациялық 
жобалары сұранысқа ие. Кәсіпкер ғарышты бағындыру 
мақсатында үшінші компаниясын ашқан. Ол Марсты бағындыру 
жөніндегі идеяның жақтаушысы ретінде қызыл ғаламшардың 
дербес экожүйесін құруға негіз болатын арнайы жылыжайларды 
жобалауға кірісті. Мұның барлығы әлемдегі сұраныстың 
өзгергенін, уақыттың тым шапшаң жүріп жатқанын аңғартады. 
Сондықтан, бізге ахуалды еңсере алатын, сандық технологияны 
меңгерген, адами капиталды құру үшін жағдай жасауға қауқарлы 
мемлекеттік және қоғамдық институттардың, әділ бизнестің 
тығыз интеграциясы қажет. Осы форумның сәтті өтуі де өңірге 
инвестиция тартуда және Байқоңырда бизнесті дамытуға жаңа 
мүмкіндіктер ашады, қала инфрақұрылымын дамыту, қолайлы 
әлеуметтікэкономикалық орта, жаңа жұмыс орындарын құру, 
халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету, туризмді дамыту 
бойынша шаралар кешенін қамтуға ықпал етеді. Бұл бір жағынан, 
болашақ ұрпақ үшін жасалып жатқан жұмыстар жиынтығы 
болса, екінші жағынан Қызылорданың іскерлік, тиімділік және 
ірі жобаларды жүзеге асыруға қолайлы аймақ екенін дәлелдей 
түседі, – деді П.Коктышев.

Ұлыбританиялық “Space Syntax UK Ltd” компаниясының 
атқарушы директоры Тим Стонор да қаланың болашағына 

байланысты бірқатар ұсыныстарымен бөлісіп, ғажайып ғарыш 
айлағы туризм мен өнеркәсіптің орталығына айнала алатынын 
жеткізді. Форумның өзге де қатысушылары тың жоба, жаңа 
идеяларын ортаға салды. Естеріңізде болса, осыған дейінгі 
форум өңірдің инвестициялық тартымдылығын арттырып, 
халықтың әлауқатын көтеруге бағытталған жобалардың жүзеге 
асуына негіз болған еді. Кезекті басқосуда бизнес пен ғылым 
салаларының және билік өкілдерінің инвестициялық жобаларды 
жүзеге асырып, экономиканы әртараптандыруда, жетілдіруде 
күш біріктіруіне мүмкіндік туғызды. Ең бастысы, Байқоңырды 
ғарыштық ғана емес, инновациялық брендке айналдыру мәселесі 
басты назарға ілігіп, туризмді дамытуға тікелей инвестиция тарту 
шаралары қолға алынатыны көңілге қуаныш сыйлады.

***
«Байқоңырда бизнес жасау мүмкін бе?» тақырыбына 

арналған ІІ халықаралық интернет-форумның екінші 
бөлімінде шетелдік кәсіпкерлер мен сарапшылар жұлдыз-
ды қаланы дамытуға арналған жобаларын ұсынды.
Интернетфорумға қатысушы кәсіпкерлер Байқоңыр

ды бизнес дамытуға қолайлы орта деп есептейді. Оның 
географиялық орналасуы мен брендтік атауының өзі кәсіпті 
кеңейтуге жол ашады. Сондайақ, Байқоңырдың күре жолдың 
бойында орналасуы, инфрақұрылымының қолайлылығы да 
мүмкіндіктерін арттырып отыр. Тігін өндірісімен айналысатын 
түркиялық «Loretto Shirt Cotenni Tekstil Tic» компаниясының 
директоры Ибрагим Гурсой осы саладағы өзінің тәжірибесімен 
бөлісті. Оның «Loretto» брендімен шығатын жейделері бүгінде 
өз елінде танымал болып қана қоймай, экспортталуда. Осындай 
брендке жұмыс істеу арқылы кәсіпті өрістетуге болатынын 
жеткізді.

Сонымен бірге, «Ensar Marble & Trabertaine» ком пания
сының директоры Бурак Гокмен  және «ALCE Insaat Sanaye ve 
Ticaret» компаниясының басшысы Рамин Намазов құрылыс 
заттарын өндіру мен қала инфра струк турасын дамытуға арналған 
ұсыныстарын ортаға салды.

Форумда кәсіпкерлікке қатысты ұсыныстармен қатар қала 
келбетін көркейту, тұрғындарға қолайлы жағдай жа сау және 
туристік аймаққа айналдыру мәселелері сөз болды.

Мөлдір ҚАЛыМБЕт,
Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.

пАРлАмеНт 2016 жЫлғЫ бюДжеттің АтқАРЫлуЫ 
туРАлЫ Үкіметтің еСебіН қолДАДЫ

Бүгін ҚР Парламенті палаталарының бірлескен отырысында депутаттар 
Үкіметтің 2016 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есебін қолдады.

«Бүгін 2016 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы  туралы Үкіметтің 
есебін қолдап, дауыс бергендеріңіз үшін рахмет айтқым келеді. Сіздердің 
сұрақтарыңыз бен айтылған ұсыныстарыңыз  экономиканың барлық саласын  
қамтиды. Қатты да айттыңыздар. Сұрақтарыңыздың барлығы да орынды. Олардың 
барлығын біз Үкіметте мұқият қарап, алдағы уақыттағы жұмысымызда ескереміз 
деп сендіргім келеді», – деді ҚР Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев бірлескен 
отырыс барысында.

Сонымен қатар ол ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана экономикалық 
форумының қорытынды отырысында ел Үкіметіне бірқатар тапсырма бергенін, 
оның ішінде биыл экономика өсімін 4 процент деңгейінде қамтамасыз ету де бар 
екенін айтты.

«Бұл салада көптеген жұмыс атқаруымыз қажет. Оның барлығы өздеріңіздің 
қолдауларыңызбен ғана жүзеге асырылады деп ойлаймын», – деді Премьер
Министр.

ХалыҚаралыҚ интернет-форум

жұЛдызды қаЛаНыҢ
жаҢа тыНысы
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Инвесторлар тарту ұжымға  жаңа серпін әкелетіні 
белгілі жайт. Мұнан бес жыл бұрын «Аралтұз» АҚ-ға жаңа 
инвестордың келуімен көптеген игілікті іс қолға алыныпты. 
Нәтижесінде «ас және техникалық тұз өндірісін ұлғайту» 
жобасы  іске қосылған. Аталған жобаға 2,5 миллиард 
теңгенің үстінде инвестиция салынғанын айта кеткен жөн. 
Сол қыруар қаражатқа тұз өндіруге арналған соңғы үлгідегі 
құрал-жабдықтар алыныпты. Қуаныштысы – жаңа зауытты 
іске қосу арқылы өнімділіктің көлемі 1,7 есеге ұлғайып, 
ішкі нарықтағы үлесі тоқсан пайызға жеткен. Баршасы 
тынымсыз еңбектің жемісі екендігі және рас.

Сапар барысында 1200 адам еңбек ететін ірі 
кәсіпорынның вице-президенті Нағашыбай Әуесхановпен  
тілдесудің сәті түсті. 

– Алдағы уақытта кәсіпорын химия өнеркәсібін дамыту 
мақсатында кальцийлендірілген сода және кір жуғыш 
ұнтақ шығару жобаларын іске қосуды жоспарлап отыр. 
Жақсықылыш тұрғындарының түгелге жуығын  жұмыспен 
қамтыдық. Тіпті аудан көлеміндегі өзге елді мекеннен де 
келгендер баршылық. Жалақыларын уақытылы алып тұр. 
Бүгінгі таңда тұздың сатылу ауқымы да көбейіп жатыр. 
Өнімдерімізді Ресей мен Қырғызстанға жөнелтудеміз, – 
дейді «Аралтұз» АҚ-ның вице президенті. 

Біздің келесі аялдағанымыз Арал қаласындағы  
«Керуен» тойханасы болды. Еңселі мейрамхананың 
келбеті алыстан «мен мұндалайды». Есігінен енген бетте 
қос барыстың мүсінін жанарымыз шалды. Тойханаға 
ерекше айбат беріп тұр. Мінсіз салынып жатыр екен. Құны 
230 миллионды құрайтын тойхана ғимараты 460 адамға 
арналыпты. Сондай-ақ, жүз елу адам еркін жайғасатын  
кіші залы, шақтас қонақ үйі тағы бар. Нақты кезеңде отыз 
адамды жұмыспен қамтып отырғанын да айта кеткен жөн. 

«КАМБАлА БАлыҚТың» ҚызМЕТі ҚАРҚыНды

Айтыскер ақын, марқұм Бекұзақ Тәңірбергенов-
тің «Аралдың табанынан су кеткенмен, халқымның 
жүрегінен жыр кеткен жоқ» деген жалынды жыр жолдарын 
білмейтіндер некен-саяқ. Бұл сапарымызда аралдық 
ағайынның көңіліндегі жырына қоса дастарханынан 
балықтың да үзілмейтінін аңғардық. Иә, теңіз маржандары 
тұрғындардың басты күнкөрісіне айналған. Бұл пікірімізді 
«Камбала-Балық» ЖШС-ның тірлігі де  жандандыра түсті.

зауытта 35 адам жұмыс жасайды. Жылына бір жарым 
мың тоннаға дейін балық өңдеуге мүмкіндігі бар. ысталған, 
тұздалған және балық фаршын, сом етін шығарады. 
Өнімдеріне сұраныс та жоғары. 

Кәсіпорын директоры  Ш.Әбдуалиевтен ысталған 
балықтар Ресей, Әзербайжан, Грузия  еліне 
жөнелтілетінін, зауыттың Кіші Арал теңізінде №2 
учаскесі бекітілгенін, жылына 350 мың тоннаға 
дейін балық ауланатынын, күзгі, көктемгі науқанда 

70-80 адамға дейін еңбек ететінін естігенде марқайып 
қалғандаймыз.  Бұл  аймақ экономикасының дамуына 
зауыттың қосып жатқан үлкен үлесі екені сөзсіз. 

ТіГіН цЕхы – ТіРШіліК КӨзі

Ән мен жырға төрін берген өңір тігіншілік өнерден 
де кенде емес. Аралда тігінді нәсіп етіп, жұртқа да жұмыс 
тауып беріп отырған кәсіпкерлер бар. Соның бірі – Индира 
Жұмашова. Қазіргі таңда он адамды жұмыспен қамтыған 
іскер жанның  қолынан келмейтіні жоқ. 

«Өңірлік инвестициялық орталығы» ЖШС арқылы 
үш миллион теңге несие иеленіп, Арал қаласынан жеке 
кәсіпкерлігін ашқан, өз қаражатына жер алып, ғимарат 
тұрғызған Индираның еңбегі кім-кімге де үлгі. Осынау тігін 

цехында  перделер, қыздың жасауы, киім-кешек, басқа да 
әртүрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар тігіледі. Тапсырыстар 
қабылдайды. 

«Келісіп пішкен тон келте болмас» демекші, кәсіпкердің 
басты демеушісі жары – Ғабиден Жұмашев. Әрдайым 
талабын қолдап, кәсібін жандандыруға қол ұшын  созатын 
отағасына жарының да айтар алғысы шексіз.  Индираның  
тігін цехы  алдағы уақытта түйе жүнінен өнімдер шығаруды 
да жоспарлап отыр екен. Біз тігін цехының жұмысына 
қарап, отбасылықтық бизнестің болашағы зор екеніне көз 
жеткіздік.

КӨл ЖАҒАСы КӨңілді

Сапарымызды Қамыстыбас демалыс аймағында 
тәмамдадық. Ел ішінде «Қамбаш» аталып кеткен көлге 
келушілердің қарасы мол. демалушылардың жүздері де 
жайдары. Тынығушыларға арналған көптеген шағын үйлер 
де бой көтеріпті.

Соның бірі – жеке кәсіпкер А.Әбенованың соңғы үлгіде 
салынған үйлері. Ол бір гектар жер теліміне  75 миллион 
теңге қаржы салып, кәсібін  дөңгелентуде. Бой көтерген 
он үйі де тынығушыларды қабылдауда. Аталған демалыс 
аумағында заманауи үлгідегі волейбол, футбол, және теннис 
корды алаңдары орналасқанын көрдік. 

Шағын және орта бизнесті қолдау – бүгінгі күннің басты 
талабы. Арал ауданында мемлекет тарапынан жасалып 
жатқан қамқорлықтарды ұтымды пайдаланып, кәсібін 
дөңгелентіп отырған іскер жандар аз емес. Қос тәулікті 
қамтыған сапар кезінде біздің соған көзіміз жетті.

Есет ТАБЫНБАЕВ,
Нұрболат НұржАуБАй (сурет).

«АРАЛТҰЗДЫҢ» ӨНІМІНЕ СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы заңына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 
Қызылорда облысындағы көші-қон процестерін реттеу 
қағидасы бекітілсін.

2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облыстық
мәслихатының  _____
сессиясының төрағасы
___________________ 

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы «__» _________ № ____

шешімімен бекітілген

Қызылорда облысындағы көші-Қон процестерін 
реттеу Қағидасы 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысындағы көші-қон про цес-
терін реттеу қағидасы (бұдан әрі – қағида) Қа зақ-
стан Республикасының Конституциясына, Қазақ-
стан Республикасының «халықтың көші-қоны 
ту ралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 
қаңтардағы, «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
1997 жылғы 16 сәуірдегі заңдарына және басқа да 
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді 
және Қызылорда облысындағы көші-қон процестерін 
реттеудің тәртібін айқындайды.

2. Көші-қон процестерін реттеу:
адамның тұрғылықты жерді еркін таңдау, 

еңбек ету еркіндігін және қызмет түрі мен кәсібін 
өз қалауынша таңдауға конституциялық құқығын 
қамтамасыз етуге;

кету және орын ауыстыру бостандығына;
шығу тегі, әлеуметтік және мүліктік жағдайы 

немесе өзге де мән-жайлар бойынша кемсітушілікке 
жол бермеуге негізделеді.

3. Осы қағидада пайдаланылатын негізгі 
ұғымдар:

1) қоныс аударушы – Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударатын ішкі 
көшіп-қонушы;

2) оралмандарды және қоныс аударушыларды 
қабылдаудың өңірлік квотасы – Қазақстан Республи-
касының Үкіметі айқындаған өңірлерге тұрақты 
тұру үшін келетін, Қазақстан Республикасының ха-
лықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шара-
ларына қатысушыларға көзделген мемлекеттік қолдау 

шараларымен қамтамасыз етілетін оралмандар және 
қоныс аударушылар отбасыларының шекті саны.

2-тарау. Қызылорда облысындағы көші-қон 
процестерін реттеу тәртібі

4. Өңірде көші-қон процестерін мониторингтеу, 
олардың әлеуметтік-экономикалық және мәдени 
дамуы ның жай-күйіне, экологиялық ахуалына әсері 
ескеріле отырып жүзеге асырылады.

Өңірдегі көші-қон процестерінің ерекшеліктеріне 
халықтың тығыздығы, көшіп келу, эмиграция, 
еңбек көші-қоны, ішкі көші-қон ағыны, урбандалу 
процесі, өңірдің экологиялық және діни жағдайы, 
халықтың ұлттық құрамы, өңірлік еңбек нарығының 
теңгерімділігі жатады.

5. Өңірдегі көші-қон процестерін реттеу үшін 
Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы  көші-қон 
мәселелері жөніндегі уәкілетті органға:

оралмандар мен қоныс аударушыларды 
қоныстандыру үшін өңірдің тиісті аумағын белгілеуге 
(алып тастауға); 

шетелдік жұмыс күшін, оның ішінде этникалық 
қазақтар мен бұрынғы отандастар қатарынан тартуға 
квотаны ұлғайтуға (қысқартуға);

оралмандар мен қоныс аударушыларды 
қабылдаудың орта мерзімді кезеңге немесе алдағы 
жылға арналған өңірлік квоталарын ұлғайтуға 
(қысқартуға) қатысты ұсыныстар енгізеді.

6. Оралмандар мен қоныс аударушыларды 
қоныстандыру Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын тәртіппен оралмандар мен қоныс 
аударушыларды қабылдаудың өңірлік квоталарына 
сәйкес жүзеге асырылады.

7. халықтың кетуі халықтың көбею қарқынына 
қарағанда көп болған кезде көші-қон процестерін 
реттеу, оның ішінде білікті жұмыс күшін тартуға 
және оларға жедел әлеуметтік бейімделуге жәрдем 
көрсетуге, оралмандарды, әсіресе жастарды кәсіптік 
оқытуға және қайта даярлауға бағытталған іс-шаралар 
әзірлеу арқылы жүзеге асырылады.

8. Мониторингті қамтамасыз ету және көші-
қон жағдайының дамуын болжау, жұмыспен қамту, 
мектептер, балабақшалар және медициналық меке-
мелер салу мәселелерін шешу, әлеуметтік-эконо-
микалық дамытуды жоспарлау мақсатында халықты 
тіркеу есебі жүзеге асырылады.

9. Қазақстан Республикасының азаматтарын, 
Қазақстан Республикасында уақытша болатын немесе 
тұрғылықты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдарды тұрғылықты және (немесе) уақытша 
болатын (тұратын) жеріне тіркеу және есепке алу 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тәртіппен жүзеге асырылады. 

10. Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен өздеріне жүктелетін 
көші-қон процестерін реттеу саласында өзге де 
өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

Еліміз тәуелсіздігін алып, 
еңсесін тіктеген 25 жылдың ішінде 
мемлекеттің барлық салаларында 
түбегейлі өзгерістер орын алды. Елдегі 
дін саласында жасалған маңызды 
қадамдардың арқасында халықтың 
діни-рухани бостандығына еркіндік 
берілді. Елбасымыз рухани мұрамыз 
бен ұлттық құндылықтарымызды 
жаңғыртуға, руханиятымыздың негізі 
болып табылатын дін мәселелеріне 
баса назар аударып, халыққа арнаған 
Жолдауларында бұл мәселелерді қалыс 
қалдырған емес.

Бүгінгі таңда әлемдік деңгейде белең 
алған діни экстремизм және терроризм 
бір мемлекеттің ғана проблемасы емес 
екені анық.

 Соңғы уақытта елді елең еткізген 
лаңкестік әрекеттер салафизмнің 
радикалды ағымдар мен экстремистік 
идеялардың бастауы екендігін дәлелдей 
келе, оның идеялықтан қылмыстық 
негізге өту қаупін көрсетті.

Салафилік идеология – зайырлы 
мемлекет ұстанымын терістеп, 
азаматтардың бостандығы мен 
қауіпсіздігіне, ішкі тұрақтылықпен 
ұлттық құндылықтарға шабуыл жасау 
арқылы ислам мемлекеті идеясымен 
алмастыру мақсатында әрекет етіп, 
орасан зор қауіп төндіруде. Сондықтан 
Қазақстан қоғамына жан-жақты орнығып 
қалыптасқан мемлекет ретінде салафизм 
идеологиясының тамырына балта 
шабатындай шешім қабылдайтын уақыт 
келді.

Тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде 
еліміздің конфессиялық кеңістігі және дін 
мен саясат қатынасында біраз тәжірибе 
жинақталып, құқықтық жағынан дін 
туралы заң жобалары мен баптары 
толықтырылып, өзгерістер енгізілді. Осы 
ретте бізге радикализмге шектеу қоятын 
жеке жолдарды қарастыру керектігі 
айқындалады.

ішкі мазмұнынан гөрі сыртқы формаға 
баса мән беру арқылы мұсылмандықтың 
көрінісін қалыптастырғысы келетін 
бұл ағым ежелден қалыптасқан 
дәстүрлі ұғымдарды, елдің тірегі 

болып саналатын ұлттық-рухани 
құндылықтарды, салт-дәстүр, мәдениет 
және тарихымызды жоққа шығаруды 
көздейді. Олардың кертартпалықтары, 
сондай-ақ зайырлы мемлекеттердің 
қағидаттарына, дінаралық татулық 
пен толеранттылық түсініктеріне, 
түбегейлі қарсылық көрсетіп, шариғат 
заңымен басқарылмайтын мемлекеттерді 
мойындамау және бағынбау арқылы 
жақтастарын «дінсіз мемлекетпен» 
күресуге үгіттеп, қоғамда үлкен 
алауыздық тудыруынан көрініс табуда. 
Бұның бір ғана дәлелі – төрткүл дүниеде 
орын алып жатқан лаңкестік әрекеттердің 
көбейіп кетуінде.

Кез келген діннің қиянат біткенге 
қарсы екендігіне мән бермейтін салафизм 
– ешқандайда дін емес, саяси мүдделерге 
негізделген идеология деп тану керек. 
Осы қарапайым қағиданы түсінбей, 
санасы уланғандардың бүгінде билікке, 
басшыға, ата-анаға қарсы шығып, 
оларды «кәпір» деуі, мемлекеттік жүйеге 
түбегейлі қарсылық таныту арқылы өз 
елінде лаң жасап жүргендердің белең 
алуы, қазақтың қасиетті топырағында 
саясиланған салафиліктің тыйым 
салынуы керектігін айғақтайды.

Бүгінгі таңда елімізде жат идеологияға 
қарсы күреске ерекше ден қойылып, 
ауқымды жұмыстар атқарылуда. Елбасы 
Н.Назарбаевтың төрағалығымен өткен 
Қауіпсіздік кеңесі отырысының күн 
тәртібінде экстремизм мен терроризм 
қаупі және оған қарсы күрес мәселелері 
ерекше талқыланып, елімізде орын 
алған шабуылдардың мәнсіз және 
зұлым әрекет екені басты назарға 
алынды. Мұның дәстүрлі емес салафизм 
діни ағымы жолын ұстанушылар 
тобының террористік шабуылы 
екенін және республикада дін ұстану 
бостандығына кепілдік бере отырып, 
діннің атын жамылып, елдегі жағдайды 
ушықтырушылардың барлығына қатаң 
тойтарыс беру жақтары қатаң ескерілді. 
Елбасының бұл тапсырмалары керағар 
идеологияға қарсы күрес жүргізу бағыт-
бағдарын нақты айқындай түседі.

Осы ретте, тек бізді ғана емес, бүкіл 

ислам әлемін алаңдатып, жастардың 
санасына шабуыл жасап жатқан бұл 
идеологияға қарсы ғылыми, ақпараттық 
және құқықтық тұрғыдағы ұтымды 
шараларды қабылдау – кезек күттірмейтін 
мәселе. Сондықтан қоғамда орын алуы 
мүмкін қатермен күресте мемлекеттің 
жат идеологияға қарсы жүргізіп отырған 
саясатына қолдау таныту – ел мен келер 
ұрпақ алдындағы азаматтық қоғамның 
борышы екені анық.

Бүкіл қоғамға белгілі болғандай, 
бүгінгі заманауи әлемде дін төңірегінде 
маңызды сұрақтардың біріне айналып 
отырған салафилік ағым.

Салафилік ағымға Қазақстан 
Республикасының заңмен тыйым салу 
қажет пе әлде жоқ па? – деген сауалдар 
азаматтық қоғам арасында туындап 
жатқаны белгілі.

Осындай ойдың туындауына да себеп 
бар. Өйткені елімізде олардың шашбауын 
көтеріп, екі топқа бөлетін тұлғалар да аз 
емес. Мәселен, оларды халық арасында 
«байсалды» және «радикалды» деп бөлу 
орын алды.

Бірақ салафилік ағымның бүгінгі 
таңда елімізде орныққан зайырлылық 
ұстанымына қарсы екенін және өздерінің 
алға қойған халифат құру мақсатында 
тайынбайтынын ескеруіміз қажет.

Негізінен бұл ағым хііі-хіV 
ғасырларда Шам (қазіргі Сирия) 
өлкесінде өмір сүрген Ибн Тәймия 
(1263-1328 жж.) есімді тұлғадан бастау 
алатынын білеміз. Ибн Тәймия өз 
заманындағы мұсылмандар арасында 
іріткі туғызып, бір-біріне қарсы қойған 
кездері тарихтан белгілі.

 Бүгінгі таңда салафилік бағыттағы 
«байсалды» және «радикалды» 
ұстанымындағы азаматтар жоғарыда 
аталған тұлғалардың әдебиеттерін ерекше 
ден қойып оқиды. Бұл әдебиеттерден 
сусындағандардың ойлары мен 
қөзқарастары бір арнада тоғысуы 
нәтижесінде олардың ұстанымдарымен 
амалдары ортақ келеді. Қасиетті 
Құраннан кейінгі негізгі исламның қайнар 
көзіне теңейтін әдебиеттерді өздерімен 
қатар өзгелерге де иманның негізі ретінде 
қарастыруға үгіттеу арқылы міндеттейді.

Сондықтан салафизм ағымындағы 
әдебиеттердің елімізде, оның ішінде 
жастар арасында етек алмауына тиісті 
шара қолданып, олардың дұрыс таңдау 
жасауына бағыт-бағдар көрсетуіміз 
қажет. Бұл идеологияның түп мақсаты 
мұсылмандар арасында іріткі тудырып, 
бір-біріне қарсы қою арқылы үлкен саяси 
мүдделерді көздейді. Мұның зардабын 
бүгінгі таңда қоғамда орын алған жат 
әрекеттерден айқын аңғарып жүрміз.

Салафизм ағымы ентелеп енген 
отбасының шаңырағын шайқалтпай 
қоймайтыны анық. Күллі мұсылман 
әлемімен қатар, елдігімізбен ертеңімізге 
қатерлі салафизм ағымының тамырына 
түбегейлі балта шабу – кезек күттірмейтін 
мәселе. Сондықтан, мемлекет және 
азаматтық қоғам болып саяси тұрақтылық 
пен бейбітшілікті сақтау жолында 
салафизм ағымына қарсы күрес жүргізуде 
күш біріктіруіміз қажет.

жұмагүл ӘЛІШЕВА,
Арал ауданы әкімінің орынбасары.

САЛАФИЗМ – ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ТӨНГЕН ҚАУІП

ОБЛЫСТЫҚ СОТТЫҢ ТӨРАҒАСЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ
Ағымдағы жылдың 17 маусым күні актив отырысында облыс 

әкімі Қырымбек Көшербаев облыстық соттың жаңа төрағасын 
таныстырды. 

Ал, 5 жылға жуық уақыт Қызылорда облыстық сотының төрағасы 
болған Қайырбеков Нұрлан Мұратұлы Елбасының Жарлығымен Шығыс 
Қазақстан облыстық сотының төрағасы қызметіне тағайындалды. 
Аймақ басшысы жемісті еңбегі үшін Н.Қайырбековке Қызылорда 
облысының «Құрмет грамотасын» табыстады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қызылорда 
облыстық сотының төрағасы болып Нұрышев Қамбар Жұмабайұлы  
тағайындалды. Қамбар Жұмабайұлы 1961 жылы Атырау облысы, 
Махамбет ауданында дүниеге келген. С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша 

бітірген. Еңбек жолын 1983 жылы Гурьев (қазіргі Атырау) қалалық сотында кеңесші, аға кеңесші 
болып бастаған. 

Ұзақ жылдар сот органдарында түрлі жауапты қызметтерде болған. 2016 жылдан бастап осы 
кезге дейін Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотында судья қызметін 
атқарып келген. 

Сонымен қатар, Елбасының аталған Жарлығымен Қызылорда 
облыстық сотының Азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы 
болып Шиғамбаев Әділхади Жұмабайұлы тағайындалды. Әділхади 
Жұмабайұлы 1968 жылы Қызылорда облысында дүниеге келген. Әл-
Фараби атындағы қазақ ұлттық университетін «Құқықтану» мамандығы 
бойынша бітірген. Еңбек жолын 1985 жылы Қызылорда облысының 
Агроөнеркәсіп кешенінің механикалық-көліктік станциясынан 
бастаған.

Кейіннен құқық қорғау және сот органдарында жауапты қызметтер 
атқарып, 2012 жылдан бастап Атырау облыстық сотының Азаматтық 
істер жөніндегі сот алқасының төрағасы қызметін атқарып келген.

Қызылорда облыстыҚ, ҚалалыҚ және 
аудандыҚ мәслихаттардың депутаттарының 

назарына!
Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы Парламенті 

Сенатының депутатын сайлауға дауыс беру жөніндегі таңдаушылардың бірлескен 
отырысы 2017 жылғы 28 маусым күні сағат 11.00-де мына мекен-жайда: 
Қызылорда қаласы, Ы.жақаев көшесі, №75, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің «Студенттер сарайы» ғимаратында өткізілетіндігін 
хабарлайды.

Облыстық сайлау комиссиясы.

Қызылорда облысындағы көші-Қон процестерін 
реттеу Қағидасын бекіту туралы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы

Н. Байқадамов

Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының 2017 жылға жоспарланған «Нұр 
Отан» партиясы облыстық филиалының қоғамдық бөлмесінде жеке қабылдау

КЕСТЕСІ
Анықтама телефоны: 8 (7242) 60-54-47

Өткізілетін мекен-жайы: Қызылорда қ. Жақаев к-сі, н/з,  
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалының  ғимараты.

Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы басшысы және оның 
орынбасарларының азаматтарды қабылдау кестесі

Басқарма басшылығының жеке қабылдауына төмендегі анықтамалық нөмірі арқылы қажетті ақпарат алуға 
болады: 8 (7242) 60-54-41  

 
Өткізілетін орны: Бейбарыс Сұлтан к-сі, құрылыс 1, Облыстық мекемелер үйі.

Сенім телефондары: 87242 60-54-41, 60-54-47, 60-54-43

Басқарма басшысы Қабылдау өткізу күні Қабылдау сағаттары

жаханов Бахыт Дүйсенұлы 05 шілде
05 қазан 

 Сағат
11:00-13:00

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен уақыты

1 Жаханов Бахыт дүйсенұлы Басқарма басшысы сейсенбі
сағ. 16.00-18.00

2 Бекішев Талғат Болатбекұлы Басқарма басшысының 
орынбасары

сәрсенбі
сағ. 16.00-18.00

3 Пашкенов Омирхан Басқарма басшысының 
орынбасары

бейсенбі
сағ. 16.00-18.00

4 Сыздықов Пірмұхаммед Айтбайұлы Басқарма басшысының 
орынбасары

жұма
сағ. 16.00-18.00

Осыған орай, «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы 
өкілдері «Атамекен» балалар ауылында болып, онда тәрбиеленіп 
жатқан балғындарға жоба ұйымдастырушылары атынан теннис 
үстелі мен тиісті жабдықтарды табыстады.

– Турнирдің басты мақсаты – ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар арасындағы үстел теннисі дарындарын тауып, 
қазақстандық теннис деңгейінің артуына біршама үлес қосу. 
«Пинг-понг ханшайымы» әлеуметтік жобасы Пекин қаласындағы 
спорт академиясының жаттықтырушыларынан үстел теннисінен 
арнайы шеберлік сыныбынан өтуге мүмкіндік алады, – деді 
облыстық партия филиалының бөлім меңгерушісі Алтынбек 
Жарылқасынов.

Жалпы жоба аясында еліміздің 100 балалар үйіне бір-бірден 
ойын жабдықтары табысталмақ. Бұл өз кезегінде балалар үйінде 
тәрбиеленіп жатқан балғындардың болашақта олимпиадалық 
спорт түріне енетін үстел теннисімен жаттығуға зор мүмкіндік 
болмақ.

Айта кету керек, турнирдің алғашқы іріктеу ойындары 
Қазақстанның барлық аймағында шілде айының 3-28 күндері, ал 
финал тамыз айының 22-24-і аралығында Алматы қаласында өтеді.

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

әлеуметтік жоба 
Қолға алынды

«Пинг-понг 
ханшайымы» деп 

аталатын әлеуметтік 
жоба еліміз бойынша 

биыл алғаш рет балалар 
үйінің тәрбиеленуші 

қыздары арасында 
өтеді. Оны «Нұр Отан» 
партиясы, «Бауыржан» 

қайырымдылық 
қоры, Қазақстан 

республикасының үстел 
теннисі федерациясы және 

Қр БҒМ Балалардың 
құқықтарын қорғау 

комитеті ұйымдастырып 
отыр. Яғни, жеңімпаз  

Қытай еліне барып, пинг-
понгтан (үстел теннисі) 

өтетін турнирге қатысады.

***
Оңталап Қожахметұлы, «Қызылорда Су жүйесі» 

мекемесінің әкімшілік шаруашылық бөлімінің басшысы:
– «ЭКСПО-2017» көрмесі біздің елімізде алғаш рет өтіп 

отырған соң тарихи шараны көргіміз келді. Басшылық қолдау 
білдіріп, ару қала Астанаға «Қызылорда Су жүйесі» мекемесінен 
25 адам келдік. Барлық елдің павильондарын тамашаладық. 
Әсіресе «Болашақтың энергиясы» деген ұранмен «Нұрлы 
Әлем» атты сферасы, яғни өзіміздің ұлттық павильонымыз 
қатты ұнады. Павильонның аумағы  5000 шаршы метр. Шар 
тәрізді ғимараттың 7 қабатында негізгі энергия түрлері: ғарыш, 
күн, биомасса, жел, су және кинетикалық энергия үлгілері 
көрсетілген. Ал ең жоғарыдағы сегізінші қабатта «Астана – 
болашақтың қаласы 2050» экспозициясын тамашалауға болады. 
Павильонда қазақ елінің тарихы және бүгіні мен болашаққа 
бағытталған жоспарларымен таныстық. Мәдени ойын-сауық 
бағдарламасы да жақсы өтуде. Сондай-ақ, әлем елдерінің түрлі тағамдарынан дәм таттық. Қалашықта 
40-тан астам мейрамхана мен дәмхана жұмыс жасап тұр. Мұндай ауқымды шараны өткізу – ел мерейі.

КӨРМЕ –
КӨПТІҢ КӨЗАЙЫМЫ
«ЭКСПО-2017» көрмесін тамашалаған, аймаққа белгілі 

қармақшылық  жыршы  Болат Баймұратов: 
– Бүгінде әлем жұртшылығының назарын аударған 

«ЭКСПО-2017» мамандандырылған көрмесін тамашалау – 
кімнің де болмасын арманы. Міне, мен де өз жерлестеріммен бірге Астана қаласындағы көрмені 
қызықтаудамын. Алдағы уақытта Тәуелсіз елімізді дүниежүзіне танымал ете түсетін бұл көрме ұлт 
мақтанышына айналатынына, ел болашағына мінсіз қызмет ететініне сенімдімін. 

Елордамызда дүние жүзінің озық жетістіктері мен технологиялары салтанат құрды. Әсіресе, 
Қазақстан павильоны елден ерекше. Біздің де өндіріс саласында, өнеркәсіпте, білім және ғылым 
саласында, инновация саласында әлемге көрсететін жетістіктеріміз мол екен. Біз үшін бұл өзіміздің 
қай деңгейде келе жатқанымызды бағдарлаған зор мүмкіндік болды. «EXPO-2017» көрмесі егемен 
елімізде өтуі біз үшін зор саяси, рухани және ғылыми маңызы бар биіктік.

Көрмені тамашалауға  қолдау көрсеткен аудан басшылығына айтар алғысым шексіз.

ХАБАрЛАНДЫру
2017 жылғы 21 маусымда облыс әкімі Қ.Е.Көшербаевтың қатысуымен «Жаңа экономикалық өрлеу 

– Қызылорда облысының мүмкіндіктері мен жетістіктері» тақырыбында онлайн режимде интернет-
конференция өтеді. 

Осыған орай, тікелей байланыста өтетін конференция барысында облыс әкіміне тақырып аясында 
сауалдарыңыз бен ұсыныстарыңызды https://dialog.egov.kz сілтемесі арқылы жолдауға болатындығын 
хабарлаймыз.  

Сонымен қатар, сауалдарыңыз бен ұсыныстарыңызды жолдау үшін электронды цифрлық 
қолтаңбасының (ЭцҚ) қажет екендігін ескертеміз. 

жоба



Саулығымызды сақтауға септігін тигізетін, бұқара 
халыққа қамқор болатын саланың бірі – медицина 
саласы.

Қазақстанды әлемдегі дамыған 30 мемлекеттің 
қатарына енгізудің негізгі тұжырымы ретінде 
ұсынылған «Қазақстан-2050» Стратегиясының кезектегі 
міндеттерінің бірі – қазіргі заманғы және тиімділігі 
жоғары денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыру. Мұнда 
денсаулық сақтау саласында бәсекеге қабілеттілікке қол 
жеткізу үшін қоғамдық денсаулық сақтаудың барлық 
деңгейіне тиімді менеджмент енгізу, соның ішінде жаңа 
медициналық технологияларды жасау мен тәжірибеге 
ендіру талап етіледі. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау 
ұйымының кепілдемесіне сәйкес, денсаулық сақтау 
саласына дәл осындай жоғары сапалы ғылыми-зерт теу-
лер мен инновацияларды енгізу тұрғындардың ұлттық 
дең гейдегі де, ғаламдық ауқымдағы да ден саулық жағ-
дайларын жақсартуға бағытталуы тиіс.

Адам жанының арашашысы болу – жүректілікті 
талап ететін қызмет. Мемлекетіміздің ең басты 

құндылығы – адам өмірі десек, оның толыққанды 
бақытты өмір сүруі тікелей деннің саулығына 
байланысты. Осы тұста біздің Қызылорда қалалық 
ауруханасында 300-ден аса қызметкер қоғам саулығы 
үшін тынымсыз еңбек етуде. Аталған қызметкерлердің 
барлығы дерлік білікті мамандар.

Бүгінде аурухана 220 төсекке  шақталып, бір 
жылда 8 мыңдай тұрғынға  сапалы медициналық көмек 
көрсетілуде. Осыдан 8 жыл бұрын қалалық аурухананы 
қабылдар алдында салыстырмалы түрде айтар болсақ, 
тек қабырғалары ғана қалған еді. Бүгінгі таңда  
облыс әкімі және денсаулық сақтау басқармасының 
қолдауымен қалалық ауруханаға күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілді.

Бұған қоса, заман талабына сай жаңа медициналық 
емдеу аппараттары, қажетті құрал-жабдықтармен, 
жылу және ыстық су секілді барлық жағдайлармен 
қамтылды. Республикалық бюджеттен ауруханаға  
компьютерлік томограф, ота жасайтын столдар мен 
эндовидеохирургиялық лапароскоп, лазерлік жүйе 
және т.б. құрал-жабдықтар алынды. Лаборатория 
бөлімі толығымен анализ жасайтын анализаторлармен 
қамтылды. Рентген бөліміне жаңадан рентген аппараты, 

екі жаңа УЗИ аппараты, неврология, кардиология, 
пульмонология салалары бойынша қажетті деген 
диагностикалық тексеру аппараттары алынғанын 
да айта кету керек. Хирургия саласы бойынша ота 
жасайтын бүкіл хирургиялық құрал-жабдықтардың 
барлығы толықтырылды. Реанимация бөлімінде әр 
науқасқа орталық монитор қойылған, ол науқастың 
барлық ағзасының жұмысын, құбылысын көрсетіп 
тәулік бойы бақылап тұрады. 

Қазіргі таңда республикалық деңгейде жасалатын 
оталар біздің ауруханамызда жасалуда. Медициналық 
қызмет жақсарып, мамандар жаңа ізденістерге 
талпынып, емдеу-сауықтыру жұмыстарына жаңа 
әдістер енгізу – негізгі мақсатымыз.

Осы ретте жауапты да құрметті мамандықты арқалап 
жүрген барша ақ халатты абзал жандарды «Медицина 
қызметкерлері күні» мерекесімен шын жүректен 
құттықтай отырып, жұмыстарыңыздың жемісін көріп 
жүре беріңіздер дегім келеді.

Бауыржан ТӨЛЕГЕНҰЛЫ,
Қызылорда қалалық ауруханасының 

бас дәрігері.

Мұқтаждық
...Әкем есекте, мен шөп тиелген 

арбаның артында ілбимін. Бір арба  
шөпті дөңгелетіп келе жатқан есек 
емес, өзім сияқтымын. Аяғымды 
зорға басамын, белбеулеп алған 
шалбарымның ышқыры жалаңаш 
мықынымды жеп келеді. «Ертең 
өсемін. Менің де балам болады. 
Сонан әкемнің орнына есекке 
мінемін. Балам ілбіп арбаның арты-
нан ереді. Дүниенің бар қызығы 
Диірментөбеден әрі-бері жүйткіген 
пойызға мініп өте шығады. Сол 
пойызға біз қашан мінеміз?»

– Бақбер, шөп шашылып қал-
ма сын, – дейді әкем арба қайқаң 
еткенде. Әкеме шөп шашылып 
қалмаса болды. Еңсем көтере ал-
май тын ойларымды шашып алып, 
қайта жинаймын. «Сонда мен 
мына жалғанға шөп тасу үшін 
келіп-кеткен болам ба? Бұл азап-
тан құтылу үшін не істеуім керек? 
Оқуым керек, жақсы оқуым керек. 
Анау ересек балалар теміржол 
жұмысшыларымен көлеңкелеп оты-
рып шылым шегеді. Олар балаларға 
оқу іздеу керектігі жөнінде айт пай-
ды. Оның орнына сыңаржақ әңгі-
ме лерді сапырады. Өйткені олар 
ештеңеге мұқтаж емес. Қара жұмыс, 
тапқан нандарымен жан дүниелері 
түгел. Ал, мен мұқтажбын. Өмір 
бойы дәл бүгінгі қалпымда қалып 
қоймауға мұқтажбын. Осы мұқ таж-
дық менің санамды оятты, білім 
үйренуге бастады.

ақ құс
Арманшылмын ба, қиялимын ба, 

бала күнімнен төбемнен бір ақ құс 
айналып ұшып жүргендей әсерде 
болатынмын.

Мәскеудің инженерлік-эко-
но   ми калық институтын  бі ті ріп 

жат  қанымда ұстазым  Ана то лий 
Евсеевич Розинский «ас пи рантураға 
оқуға қал» деді. Ауыл да ата-анам 
бар, бауырларыма да көмектесуім 
керек. Сол оймен қайтып кеттім де, 
Қызылорлаға келіп жұмыс істеп 
жүрдім.

Бір күні құрылысшылар мере-
кесінің концерттік бағдар ламасын 
жүргіздім. Осы кешке Қазақстан 
ЛКСМ ОК-нің 1-ші хатшысы Зақаш 
Камаладинов те келе қалыпты. 
Шамасы басқарушылық қырымнан 
жақсы көрінген болсам керек, 
концерттен соң Зақаш ағай мені 
қалалық комсомол комитетінің 1-ші 
хатшылығына қызметке шақырды. 
Мен аспирантураға оқуға түсуім 
керек екенін айттым. Әрине, бұл 
менің жасымдағы адамға үлкен 
жұмыс, оның үстіне үлкен кісі айтып 
тұр. Бірақ бастықтықтың өмірлік 
жұмыс емес екенін түсіндім. Кез 
келген уақытта ол орыннан бо-
сап кетуім мүмкін. Оқып, ғылым 
жолына түссем – өмірлік жол. 
Ғалымдығымды ешкім алып қой-
майды. Ұстазымның сілтегені де 
осы жол еді. Сөйтіп, Мәскеуге қайта 
барып, аспирантура оқып келдім. 
Институтта жақсы жұмыс істеп, ка-
федра меңгерушілігіне көтерілдім. 
Осы жетістігімді айтып, ұстазым 
Анатолий Евсеевичке хат жаздым. 
«Ол сенің орның емес» деген жауап 
келді. Көп жылдан соң ұстазыма 
«институт ректоры болдым» дедім. 
Сол жауапты алдым – «ол сенің 
орның емес». Енді біраз жылдан 
соң «қаланың мэрі болдым» деп 
хат салдым. «Ол сенің орның емес» 
деді ұстазым тағы да. Ақырында 
«Астанада тұрып жатырмын, Сенат 
депутатымын, ғылым докторымын» 
деп хат жібердім. Бұл жолы 
ұстазымнан «Мұның дұрыс. Бірақ 
дұрыс деп мен Сенаттығыңды 
емес, ғылым жолындағы ізденісіңді 
айтып отырмын» – деген жауап 
алдым. Міне, мен мақсатқа жетуді 
осындай ұстаздардан үйрендім. 
Мақсатсыздық жолы айқын емес. 
Түсіп кететін ор күтіп тұр ма, тістеп 
кететін бөрі күтіп тұр ма, білмейсің. 

Осы кездің бәрінде де баяғы 
ақ құс төбемде айналып жүріпті. 
Ұстазымның қайта-қайта «ол сенің 
жолың емес» дегенінде терең мән 
жатыпты. Ақ құс – менің ар ма ным, 
ал, арманым ғылым жолы екен. 
Ұстазым мұны менің жас кезім дегі 
жүрек лүпілімнен-ақ ұғып қойғандай.

Ең биік 
тау –табалдырық

Әдетте журналистердің кө-
кейін де «ғылым докторысыз, про-
фес сор, академиксіз, енді «инемен 
құдық қазбай-ақ» қойсаңыз болатын 

шығар» деген сұрақтың тұруы кәдік. 
«Түстік өміріңе кешке жететін білім 
жи» дегенді ғұламалар неге айтқан? 
Ғылым да жеміс ағашы сияқты, 
күтіп-баптағанға жемісін төге бе-
реді. Ғылым үйреніп, оны халыққа 
үйреткен адамның мол сауабы бар 
екенін дін де айтады. Ендеше ғылым 
жолы – менің өмір жолым. 

Кезінде Әуелбек Қоңыратбаев, 
Сахабаддин Елубаев сияқты ірі 
ғалымдар ҰҒА-ның академигі ата-
ғына ұсынылса да ала алмады. 
Елдегінің еншісіне аз олжа тие-
тін заман еді. Қазір ғылымды да, 
ғалымдықты да қолдайтын, баға-
лай тын кез келді. Олай болса, мен 
берілген атақты жас ұрпақтың 
білім алуы қандай жағдайға мұқтаж 
болса, сол керекке саламын. Мен 
бұл ойымды іске асыруға кірісіп те 
кеттім.

Осы бүгінде Сырдарияның сол 
жағалауынан екінші Қызылорданың 
іргетасы қалана бастады. Сонымен 
бірге «Болашақ» университетінің 
жаңа үлгідегі ғимаратының да іргесі 
көтеріліп жатыр. Ғимараттың қос 
қанаты 5 қабатты, қасбеті 12 қабатты, 
яғни, Қызылордадағы ең биік 
ғимарат әзірге осы болмақ. Жалпы 
ауданы 10,8 гектарды алып жатқан 
бұл жер «Студенттер қалашығы» деп 
аталады. Осы аумақтан Студенттер 
сарайы, стадион, оқытушыларға 
арналған 60 пәтерлік тұрғын үй, 60 
орындық балабақша, студенттерге 
қызмет көрсету орталығы салынады. 
Қызмет көрсету орталығында шаш-
тараз, сән салоны, ұялы телефон 
операторлары, ХҚК филиалы сияқ-
ты барлық қажеттіліктер орна ла-
са ды. Сонымен бірге университет 
жанынан медфакультет ғимараты, 
клиникасы және екі колледж құры-
лысы бой көтереді. 2,5 гектар ау-
мақ тық дендропарк ашылады. 
Қалашықта фонтандар, гүлзарлар, 
демалыс-сауда орындары сап тү-
зейді. Қазірдің өзінде бұл жерге 750 
түп терек, 8 мың түп тірі шарбақ – 
«берючина» отырғызылды. Келесі 
жылы бас ғимарат жұмысы бітіп, 
қалашық құрылысы 4-5 жылда түгел 
аяқталады.

Ең басты мақсат – жас ұрпақтың 
әсем де, жайлы жерде өмір сүріп, 
білім алуы. Олар өз уақытын тұрмыс 
мұқтажына емес, оқу мұқтажына 
жұмсауы тиіс. 

Бүгінде университеттің ғы лыми-
тәжірибелік орталығына қа расты 
28 гектар жеміс бағы, 100 бал ара 
омартасы, балық өсіріп отырған көлі 
бар. Демек, студенттер асханасынан 
қысы-жазы қызанақ пен қияр үзіл-
мейді. Бұған қоса алма, алмұрт, шие, 
өрік секілді жемістердің сақталып, 
сарғайып жеткенін емес, ағаштан 
үзіп, албырап тұрғанын жегенге не 
жетсін?!

Мен көп елді араладым, 55 шет 
елде болдым. Көргендерімнің іші-
нен жылт еткен жаңалығын туған 
жерімнің игілігіне қостым. Адамның 
кіндігі туған жерге байланады. Ешбір 
адам туған жерінен бас қа қиядан 
қасиет таппайды. Мы салы, мен үшін 
дүниенің төбесі Диір ментөбеден биік 
емес. Туған жерге деген перзенттік 
парызыңды өтеуден артық рақат та, 
бақыт та жоқ. 
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Салық төлеушілердің назарына!
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

ҚР Қаржы министрінің «Кейбір заңнамалық актілеріне салық салу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 
жылғы 14 сәуірдегі №250 бұйрығымен 200.00 салық есептілігі нысаны, 
сонымен қатар 910.00 салық есептілігі нысаны, міндетті медициналық 
сақтандыру қорына аударылатын жарнапұлдардың сомасын көрсететін 
қатарлармен толықтырылғанын хабарлайды. 

200.00 нысаны бойынша  200.00.010 I-IV жолынан бастап 200.00.011 
I-IV дейінгі жолдарда есепті кезеңнің әрбір айына арналған Міндетті 
әлеуметтік сақтандыру қорына жарнапұлдар көрсетіледі.

910.00 нысаны бойынша 910.00.014 I-VI , 910.00.023 I- VI, 910.00.024 
I-VI дейінгі жолдарда есепті кезеңнің әрбір айына арналған Міндетті 
әлеуметтік сақтандыру қорына жарнапұлдар көрсетіледі.

Аталған нысандағы қатарлар 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап 
толтырылуға жатады.

Жаңа 200.00 және 910.00 нысандары мен оны толтыру ережесін 
www.kzl.kgd.gov.kz сайтынан «Заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер» 
парақшасынан көруге болады. 

Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаменті.

***
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 

басқармасы басшылығының азаматтарды қабылдау кестесі 
Т.А.Ә. Лауазымы Қабылдау 

күндері
Қабылдау 
уақыты

Нұрсейтов Нұрлан 
Сайлаубекұлы 

Басшы бейсенбі 11.00-17.00

Нұридинов Бектас 
Балғабайұлы

Басшының 
орынбасары

жұма 9.00-18.00

Жүсіпов Ашраф 
Шағдатұлы  

Басшының 
орынбасары

сәрсенбі 9.00-18.00

«Сенім» телефоны және электронды арыз-шағым жәшігі
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

Қазақстан Республикасының 2015 жылдың 18 қарашасындағы №410-
V санды «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына 
сәйкес, басқармада  8(7242) 23-87-32 «сенім» телефоны жұмыс 
істейтіндігін және «Call_gorkzil@taxkzil.mgd.kz» электронды арыз-
шағым жәшігі қызмет ететіндігін хабарлайды. 

Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы.

ҚР ҰҒА академигі,  экономика ғылымдарының докторы, 
«Болашақ» университетінің ғылыми жетекшісі 
Бақберген Досманбетовпен сырласу.

ДИІРМЕНТӨБЕДЕН БИІК ЕМЕС

«Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» 
Қазақстан Рес публикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкім дігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес «Тарихи-мәдени мұра 
объектілерінің қорғау аймақтарының, құрылыс салуды реттеу 
аймақтарының және қорғалатын табиғат ландшафты аймақтарының 
шекараларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәс лихаты шешімінің 
жобасы Қызылорда облыстық мәслихатының қарауына ұсы нылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Р.Р. Рүстемовке жүктелсін. 

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының                                             
                 әкімі                                                Қ. Көшербаев

«Тарихи-мәдени мұра объектілерінің қорғау аймақтарының, 
құрылыс салуды реттеу аймақтарының және қорғалатын 
табиғат ландшафты аймақтарының шекараларын бекіту 

туралы» Қызылорда облыстық мәслихаты шешімінің 
жобасы туралы

«Тарихи-мәдени мұра объектілерін қор ғау және пайдалану туралы» 
Қазақстан Рес публикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңына сәйкес 
Қызылорда облыстық мәс лихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған тарихи-мәдени мұра объектілерінің қорғау 
аймақтарының, құрылыс салуды реттеу аймақтарының және қорғалатын 
табиғат ландшафты аймақ тары ның шекаралары бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жария ланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «___»__________№__ қаулысына 

қосымша    

Жоба

Тарихи-мәдени мұра объектілерінің қорғау 
аймақтарының, құрылыс салуды реттеу аймақтарының 

және қорғалатын табиғат ландшафты аймақтарының 
шекараларын бекіту туралы

Қызылорда облыстық                                             Қызылорда облыстық
мәслихатының ____                                                 мәслихатының хатшысы           
сессиясының төрағасы                                           
  __________________                                                            Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017  жылғы «___» ___________ №____ шешімімен 

бекітілген

Тарихи-мәдени мұра объектілерінің қорғау аймақтарының, құрылыс 
салуды реттеу аймақтарының және қорғалатын табиғат ландшафты 

аймақтарының шекаралары

№ Тарихи 
және 
мәдени 
ескерткіш-
тің атауы, 
мерзімі

Ескерткіштің 
түрі

Ескерткіштің 
орналасқан 
жері

Қорғау 
аймағының 
көлемі

Құрылыс 
салуды 
реттеу 
аймағының 
көлемі

Қорғалатын 
табиғат 
ландшафты 
аймағының 
көлемі

Қазалы ауданы
1 Үлкен 

Күйік 
қалашығы,
І-ІХ 
ғасырлар 

археология Кәукей 
ауы лынан 
батысқа 
қарай                     
7 шақырым

15 гектар 30 гектар 60 гектар

2 Кіші Күйік 
қалашығы,
І-ІХ  
ғасырлар  

археология Бозкөл 
ауылынан 
оңтүстік-
батысқа 
қарай 30 
шақырым, 
Кәукей 
ауылы-
нан батысқа 
қарай   14 
шақырым

86 гектар 120 гектар 375 гектар

Қармақшы ауданы
3 Шірік-

Рабат 
қалашығы,
б.д.д. V-ІІ 
ғ.ғ. - б.д. 
ІХ-ХІІ ғ.ғ.

археология Тәйімбет 
Көмекбаев 
ауылынан 
оңтүстікке 
қарай 
87 шақырым, 
Кекірелі ау-
ылынан 
солтүстік-
шығысқа 
қарай 44,5 
шақырым

14,6 гектар 33,8 гектар 40,1 гектар

4 Бәбіш-
Молла 
қалашығы,
б. д. д. ІV-
ІІ ғ.ғ.

археология Тәйімбет 
Көмекбаев 
ауылынан 
оңтүстікке 
қарай                        
47 шақырым

6 гектар 16 гектар 23 гектар

Қызылорда қаласы
5 Облыстық 

әскери 
комис-
сариаттың 
шақыру 
пункті 
ғимараты 
(бұрынғы 
казарма),
ХІХ 
ғасырдың 
аяғы

қала 
құрылысы 
және сәулет

И.Тоқтыбаев
-2 тұйығы, 
құрылым 
нөмірі 1

0,7708 
гектар

айМақ тұрғындарының  назарына!
“Қызылорда облыстық тұтыну шы лардың құқығын қорғау 

қоғамы” Қоғамдық бірлестігі облыстық ішкі саясат басқармасының 
тапсырысы бойынша 23.06.2017 жылы сағ. 15:00-де Жа ла ғаш 
ауданы әкімдігінің мәжіліс залында, Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі, №12 
мекенжайында «сумен жабдықтау» тақырыбы бойын ша қоғамдық 
тыңдау болатынын хабарлайды.

ДҮНИЕНІҢ ТӨБЕСІ

Белгілі демограф, экономист-
ғалым Бақберген Сәрсенұлы Дос-
манбетов 1945 жылы Қармақшы ау-
да нындағы Диірментөбе теміржол 
бекетінде дүниеге келген.

Мәскеудегі инженерлік-эко -
но  микалық институтында оқып, 
«құрылыс және қала шаруа шы лығы 
экономикасы мен оны басқару» 
мамандығын алып шыққан. Осы 
жоғары мектептің аспи рантурасын 
бітірген.

1977-1991 жылдары Қы зыл орда 
педагогикалық инсти ту тында оқы-
тушы, кафедра мең   герушісі, оқу ісі 
жөніндегі про ректор қызметтерін 
атқарды.

1991-1996 жылдары Қызыл орда 
пединститутының ректоры болды. 

Ректорлық қызметінде оқу ор-
нының еліміздегі алдыңғы қатар-
лы ғылыми-зерттеу және білім беру 
орталығына айналуына ора сан 
зор жұмыс атқарды. Қазақ  стан да 
алғашқылардың бірі бо лып, оқы-
ту дың инновациялық тех  но логия 
жүйесін, білімін тек серу дің тестілік 
әдістерін ен гізді. Уни вер ситеттің 
Қорқыт ата атымен аталуына тіке-
лей бас тамашы болды. 

1996-1999 жылдары Қы зыл орда 
қаласының әкімі, Арнайы эко но-
ми калық аймақ кеңесінің төрағасы 
қызметін атқарды.

1999-2011 жылдары ҚР Пар -
ламенті Сенатының 2,3,4 ша қы ры -
лым дарында депутат болып сай ла-
нып, 12 жыл бойы заң жо баларын 
дайындап, жұмыс топ та рына жетек-
шілік етті. Ел эко но микасының өр-
кендеуіне өз үлесін қосты.

Экономика ғылымдары бойын-
ша 14 кандидаттық, 2 докторлық 
дис сер тацияға ғылы ми жетекші 
болған. 11 ғылыми мо нографияның, 
басқа да кітап тар дың авторы.

Қазақстан Ұлттық Ғылым Ака-
демиясының, инженерлік ғалым-
дар Академиясының, Ұлт тық қо-
ғам дық халықаралық жоғары 
мектеп Академиясының ака демигі. 
Сеул университетінің құрметті 
профессоры.

Мемлекеттік, қоғамдық қыз-
мет теріндегі, ғылымдағы нә ти желі 
еңбектері үшін «Құрмет», «Парасат» 
ордендерімен, көптеген медальмен 
марапатталған. 

Бүгінде материалдық-тех ни -
калық, лабораториялық ба засы ны-
ғайған, даму үстіндегі «Болашақ» 
университетінің ғылыми жетекшісі.

...Бірде ұстазымның үйіне бар дым. 
«Апаң жоқ еді» деп әп-сәтте дастарқанды дөңгелентіп қойды. Күрішті қайнатып, балықты был қытып алып 

келді. 
– Мен осы бүгінге дейінгі өмір жасымның жиырма екі жылын жатақ хана мен казармаларда өткіз генмін. 

Сондықтан үй-шаруа сына, қазан-ошаққа олақ емеспін. Бәрін өзім атқара беремін, – деді ағайым.
Демография, аңшылық тақы ры бында, қоғамдағы әртүрлі мә се лелер жөнінде әңгіме айтылды. Қай 

тақырыпты бастасаң да, даңғыл жолға түсіп тартып кете береді. Биыл жетпіс екіге шықты. Жас көрінеді әрі 
қимылы да әбжіл. 

Ұстазымның бейнесін көрік тендірген көкірегіне тұнған білім нұры екенін аңғарамын. «Білімді қу, байлық 
өзі келеді» депті көне пәлсапа. Мен осы сөздің мысалын Бақберген ұстаздың бойынан таптым.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

ХАБАРЛАНДЫРУ 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлік 

негіздері бойынша «Бизнес-Кеңесші» 2 күндік АҚЫСЫЗ курсынан 
өтуге шақырады. Курс төмендегі кесте бойынша Кәсіпкерлерді 
қолдау орталықтарында жүргізіледі:

1. 03-04 шілде 2017 жыл - Жалағаш кенті, Сәрке батыр 
к-сі, № 7 тел.: 8/72431/79199

2. 05-06 шілде 2017 жыл - Тереңөзек кенті, 
Қонаев к-сі №13
тел.: 8/72432/79255

3. 02-03 тамыз 2017 жыл - Қызылорда қ, 
Әйтеке би к-сі, №28 
тел.: 8/7242/400202

4. 07-08 тамыз 2017 жыл - Шиелі кенті,
Рысқұлов к-сі №5 
тел.: 8/72432/79255

5. 04-05 қыркүйек  2017 жыл Арал қаласы, 
Бақтыбай батыр к-сі №46 
тел.: 8/72433/7-91-99

6. 06-07 қыркүйек 2017 жыл Әйтеке би кенті, 
Әйтеке би к-сі № 19 
тел.: 8/72438/7-92-43

7. 18-19 қыркүйек 2017 жыл  Жосалы кенті,
Рысқұлов к-сі № 8 
тел.: 8/72437/7-91-20

8. 20-21 қыркүйек 2017 жыл Жаңақорған кенті, 
Аманкелді  к-сі №40 
тел.: 8/72435/7-91-20

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

қызМЕтіМіз – Халыққа

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
ректораты мен ұжымы университеттің шетел тілдері және 
аударма кафедрасының аға оқытушысы Есембекова Шырынкүл 
Төкенқызына анасы

Жұпаркүл Жақыпқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***

Қашан көрсең де жайдары 
жүретін Аманкелді Әбжапбарұлы 
– көптің құрметтісі. Адам 
еңбегімен өседі емес пе, оны осы 
дәрежеге жеткізген жұртшылыққа 
деген жылы қатынасы мен оның 
өз ісіне деген адалдығы. Жас 
кезінен қалаған мамандығын жете 
игеруімен бірге, замана талабына 
сай жетілдіріп отыруы оны қатар-
ластарынан биіктете түскен сы-
ңайлы. «Жұмысымды ғана атқа-
рып жүре берейін, басқасында 
не шаруам бар?» дейтін марғау 
кісіңіз бұл емес, өз білгенін, ұзақ 
жылдар бойы жинаған тәжірибесін 
жастарға талмай үйретіп, олардың 
да білікті маман болып өсуінен 
жаны жадырап, арқасынан ауыр 
жүк түскендей жеңілденіп жүретіні 
сондықтан болса керек. Жігіттің 
қосағы жарасымды болса, тартқан 
керуенінің жүгі аумайды. Ағамызға 
жаратушы ұшқыр талант пен қабілет 
және ақжарқын да кең пейіл, түсінігі 
мол жанды жар етіп сыйлады. Ұлтай 
да өзі секілді дәрігер. 

Ол Алматыдағы С.Асфендияров 
атындағы қазақ медициналық уни-
верситетінде оқып, педиатр  ма ман-
дығын алып шықты. Қатар оқыды, 

танысты, сырласты, со-
ңында бір-біріне қимас 
жан дарға айналып шыға 
келді емес пе? Иә, «күніге 
дос таппасаң да, тілектес 
адамға кезік» деген, 
жара сымдарын Алла ұза-
ғынан сүйіндірсін!

Мемлекет бас шы сы-
ның «Еңбек қо ғамына 
қарай 20 қадам» атты 
еңбегі зор маңызға ие, 
онда әр адамның үлкен 
өмірде орнын табуына, 
кетігін тауып, қоғамның 
кірпіші болып қалануына 

жол ашу, қабілетіңе қарай бір 
маман дықты сүю, оны жете игеру 
тұрғысында әңгіме өрбітіледі. Міне, 
осы орайда тіс дәрігері Аманкелді 
Әбдрах ма нов  тың орны ерекше. Ха-
лық тың жанашыры бола білген 
ол – елге қызмет жасайтын үлкен 
ұжымның ұйымдастырушысы ғана 
емес, жас тар дың тәлімгері. 

Тісің сау болмаса, әлегі адам-
ның бір басына жүк екендігі 
белгілі. Сондықтан өз денсаулығын 
ой ла ған адам әуелі тісінің сау 
болуын ойластырады, тиісті емдеу 
мекемелеріне уақытылы қаралып 
тұ ра ды. Ел сеніміне ие болған 
Әбекеңнің басшылығындағы Шие-
лі дегі тіс емдеу орындарының бірі 
– «Әдемі» тіс емханасы.  Халық 
денсаулығына қызмет көрсететін 
емдеу мекемесінің жасаған қыз-
метіне риза болып жүрген аудан 
тұрғындары мол.

Ол 1982 жылы аудандық стома-
тологиясы ретінде қызмет көрсетсе, 
қазіргі таңдағы «Әдемі» деген атқа 
1997 жылдан бері ие. Оның басшысы 
Аманкелді Әбжапбарұлының жо-
ғары білікті, кәсіби маман екендігін 
жоғарыда айтып өттік. 1970 жылы 
медициналық инситутты бітіріп 
келісімен осы салада 40 жылдан 
астам уақыт бойы қызмет атқарады. 
Оның бастауымен құрылған «Әдемі» 

мекемесі сол кезден бері халыққа 
тұрақты қызмет көр се теді. Мекемеде 
нақты кезеңде халық жанашыры 
бола білетін 26 қыз меткері бар. 

Жас мамандар Дәурен мен 
Нұрлан-қарымды ұстаздың өз іні-
лері. Олар да медицина акаде-
миясын жақсы үлгеріммен бітірген 
азаматтар. Бір әулеттен шыққан 
ағалы-інілі, ерлі-зайыпты кісілер 
осылай өз біліктіліктерін халық 
денсау лығының жақсы болуына 
арнауда. 

– Дәрігерлік – қызық та қиын 
мамандық. Алайда жұрттың 
алғысын алған кезде кей уақыттағы 
шаршағаныңды ұмытып, жұмысқа 
деген құлшынысың арта түседі. 
Елдің сенімінен шыға білуден 
артық қандай абырой болсын, 
осы ұстаныммен қызмет жасап 
келеміз. Жастарды тәрбиелеу, 
мамандықтың қыр-сырын үйрету – 
біздің мін де тіміз,  – дейді Аманкелді 
Әбжаппарұлы. 

Аталған тіс емдеу мекемесі әр  
жылы мемлекеттік бағдарламаға 
сай, мектеп оқушыларын емдеуге  
атсалысып келеді. Аудандағы 
барлық стоматологиялық орталық-
тардың көшбасшысы  осы мекеме 
десек, артық  айтқандық емес. Әрине, 
бұл басшының мол тәжірибесі мен 
білікті еңбегінің жемісі. 

«Әдемі» тіс емдеу мекемесінің 
жетістігі мол. Ол – «Ұлттық бизнес 
орталығының» «Сала жеңімпазы» 
номинациясына ие болса, бас дәрігер 
А.Әбдрахманов «Даңқ жұл дызы» 
орденімен марапатталды. Сондай-
ақ, жас маман Дәурен де айтулы 
марапатқа ие болды. Бұл – ұжым 
үшін де, дәрігерлер әулеті үшін де 
үлкен жетістік, зор құрмет. Елдің 
алғысына бөленген тіс дәрі герлері 
қашанда сапалы қызмет көрсетуге 
дайын.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы.

АЛҒЫСЫ ЕЛІНЕН, АЛТЫНЫ ӨЗІНЕН
отбаСылық кәСіп

Қызылорда облыстық туберкулезге қарсы диспансерінің 
ұжымы диспансер дәрігері Әбсадық Бейсен Ахметұлына анасы 

Күләйім Дәуітованың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

алдын алу Маңызды
Жуырда адам саудасы мен тұрмыстық зорлық-зомбылық 

құрбандарына арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттары 
жөнінде семинар өтті. Оны облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының 
орынбасары А.Ибраева жүргізді. 

Семинарда адам саудасына қарсы профилактикалық шаралар 
туралы облыстық ІІД-нің аға жедел уәкілі Н.Сейітов пен тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың алдын алу шаралары туралы жергілікті 
полиция қызметінің аға инспекторы С.Баймағанбетова баяндап 
берді. Биыл облыста мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде 
адам саудасы мен тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жобалары жүзеге асырылуда. 
Оны «Шағын кәсіпкерлер әйелдері қоғамы» қоғамдық ұйымы мен 
«Қамқорлық» дағдарыс орталығы жүзеге асырып келеді.

Қатысушылар қоғамдағы осындай өзекті мәселелер ешкімді 
бейжай қалдырмауы қажет деп пікір білдірді. 
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Сбтаным

Қазақстан Республикасының Ста
тис  тика жөніндегі комитетінің деректері 
бойынша 2017 жылғы 1 мамырда елде 
1,152 млннан астам іс жүзіндегі шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектісі жұмыс 
істейді, оларда 2,7 млннан астам адам 
еңбек етеді, бұл мемлекеттің жұмыс 
күшінің жалпы санының 31% құрайды. 
Статистика көрнекті түрде көрсетеді 
– ШОБ шын мәнінде экономиканың 
қозғаушы күші болып табылады және 
оның дамуына қомақты үлесін қосады. 

Соңғы 10 жылда ШОБ субъектілерінің 
саны 76%-ға артты, мұндай белсенді 
секіріс көп жағдайда шағын және орта 
бизнеске мемлекеттің қолдау көрсетуінің 
арқасында байқалып отыр. Бүгінде 
ШОБ бизнесінің өкілдерін оқытуға, 
оның консалтингіне, оны дамытуға және 
қаржылық көмек көрсетуге бағытталған 
көптеген мемлекеттік бағдарламалар 
жұмыс істейді, бұл бағдарламалардың 
операторы қызметін «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры атқарады. 

-  Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-мен 2011 
жылдан бері жемісті ынтымақтастық жа-
сап келеді. Бірлесе отырып біз ШОБ-қа 
қомақты қолдау көрсеткен көптеген жоба-
ларды сәтті іске асырдық, - деді Банк ВТБ 
(Қазақстан) Шымкент қаласындағы 
филиалының директоры Роман Цой. 
– Біздің банк қор ұсынған қаржы аспа-
бын белсенді пайдалануда. Мысалы, 
үстіміздегі жылдың мамырында Банк ВТБ 
(Қазақстан) «ДАМУ-ОПТИМА» ішінара 
кепілді бағдарламаның қатысушысы бол-
ды, ол кепілді қамтамасыз етуі жеткіліксіз 
кәсіпорындарға банкілік қаржыландыруға 

қол жеткізу мүмкіндігін береді. 
«Даму Оптиманың» негізгі 

артықшылығы, оны «Бизнестің жол кар-
тасы - 2020»-ның басым салаларының 
қатарына кірмейтін шағын және 
орта кәсіпорындар үшін арнайы 
жасалғандығында, олардың арасын-
да бизнестің сауда, қызметтер, қоғамдық 
тамақтану, құрылыс және басқа салалары 
бар. Бұрын мұндай кәсіпорындарға кредит 
алу үшін үшінші тұлғалардың кепілдігі 
керек болған,  кейбір бизнесмендердің 
мұндай қолдау ұсынатын мүмкіндіктері 
бола қоймайтын,   енді олар «Даму» 
Қорының кепілдігін пайдалана алады. 

«Даму Оптима» бағдарламасы бой-
ынша үш жылдан кем жұмыс істейтін 
жаңадан бастаған кәсіпкер  кредит 
сомасының  85% дейінгі мөлшерде, ал 
бұрыннан қызмет жасап келе жатқан 
кәсіпкер қарыз сомасының 50%-на дейінгі 
мөлшерде қордан кепілдік ала алады. 
Мұнда инвестицияға алынатын кредиттің 
максималды сомасы 180 млн теңгені 
құраса, ал айналым қаражатын толықтыру 
үшін кредит сомасы іс жүзіндегі кәсіпкер 
үшін 60 млн теңгеге дейінгі және жаңадан 
бастаған кәсіпкер үшін 30 млн дейінгі 
соманы құрайды. Айналым қаражатын 
толықтыруға 36 айға дейін және 
инвестициялық кредит бойынша толық 
мерзімге кепілдік беріледі. Бұдан өзге, 
Қордың кепілдігін қайта қаржыландырған 
қарыз бойынша да алуға болады. 

Банк ВТБ (Қазақстан) кредитіне 
«Даму Оптима» бағдарламасы бойынша 
кепілдікті қалай алу туралы толығырақ 
ұялы телефоннан 5050 нөмірінен білуге 
болады.

Шағын және орта бизнеске қомақты көмек

(ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінен 2014 жылдың 23 
желтоқсанында №1.2.14/39 лицензиясы берілген)

Біздің ауылдың шалдары әңгіме 
бұлағын ағызатын еді ғой.

Олардың шалғайына біз, ойын 
балалары оратыла кетеміз. Күндіз 
табанына тікен кірген жүгермектердің  
енді көзіне ұйқы кіріп, әр жерде 
домалап қалады. Мен екі алақаныммен 

иегімді тіреп алам. Ұйқының сал ма-
ғынан ауырлаған басымды көтере 
алмаған шығанағым кілт ете қалғанда, 
көзімді ақшаң еткізіп қайта тіктелем. 
Ал, шалдар әңгімені ағызып отырады.

– Алла тағаланың мың бір есімі 
бар екен. Мың біріншісін Алланың 
өзі ғана біледі. Мыңыншы есімі де 
құпия. Бірақ оны періштелер біледі. 
Жануарлардан түйе ғана біледі 
дейді. Сондықтан түйені әулие деп 
танимыз, жүнін аяқпен баспа дейтіні 
сол. Адамдардан Алланың мыңыншы 
есімін білген сүйікті құлдары болған, 
оны олар да ешкімге айтпаған. 

Сүлеймен пайғамбар Алланың 
мыңыншы есімі жазылған жүзікке 
ие болғаны үшін перілердің, күллі 
жан-жануардың, құстардың, желдің 
– табиғаттағы барлық жаратылыстың 
тілін түсінген, олармен тілдескен. 
Яғни, хәл тілінде сөйлей алған. 
Мыңыншы есімді періштелерден 
үйренген  Зуһра шолпан жұлдызына 
айналып кеткен. Алланың мыңыншы 
есімін білудің құдіреті осындай. 
Мұсылманның ең терең ғұламалары 
Алланың тоғыз жүз тоқсан тоғыз 
есімін ғана білген, – деп ақ сақалы 
кеудесін жапқан атам бір тоқтады. 

– Кәпірлермен мың ай бойы 
соғысатын Шәмүннің қаруы қылыш 
емес, басқа емес, түйенің жақ сүйегі 
болуы қалай деуші едім. Жарықтық 
түйенің әулиелігінен екен ғой, – деді 
төмендеу отырған тықыр шал сәл 
кідірісті суытпай. 

– Шәмүн туралы мен айтып 
берейін, – деді төрдегі көк тақиялы 

шал кесесін самаурынға қарай 
шиіре жөнелтіп, – Шәмүн түйенің 
жақ сүйегін кәпірлерге алдаспанша 
сермеп, мың-мыңдап қырған. Шөлдесе 
жақ сүйектің тістерінің арасынан тәтті 
су, қарны ашса сол жерден ет шыққан. 
Оның күнделікті тамағы сол, жұмысы 

да соғысып қази болу еді. Осылайша 
мың айды өткізген. Мың айың сексен 
үш жыл, төрт ай болады. Кәпірлер 
Шәмүннен қалай құтылуды ойлап, 
оның әйелін азғырады. 

– Ұйықтап жатқанда қол-аяғын 
байла, сонда ғана оны өлтіре аламыз. 
Ал, саған көп мал-дүние береміз, – 
дейді кәпірлер оған. 

Әйелі түнде күйеуін жуан 
арқанмен матап тастайды.

– Мені кім байлады? – дейді 
Шәмүн азанда. 

– Сенің күшіңді сынап көру үшін 
мен байладым, – дейді әйелі.

Шәмүн бір сілкінгенде білектей 
жіп қылдай боп қиылып-қиылып 
түседі.

Келесі күні оны әйелі шын жырмен 
шандиды.

– Сенің қуатыңды тағы бір сынап 
көрмекші едім, – дейді әйелі азанда.

Шәмүн бір бұлқынғанда шын-
жырды моншақтай қылып морт-морт 
үзеді.

– Сені немен байласам үзе алмас 
едің? – деп әйелі еркелей сұрайды.

– Оны өзім білемін, – дейді күйеуі.
– Менен де жасыратын сырың бар 

екен ғой, – деп сонда әйелі ашуланған 
кейіппен теріс айналады. 

– Өз шашыммен байласаң шеше 
алмаймын, – дейді әйелін өкпелеткісі 
келмеген Шәмүн.

– Ойпырмай, «қойныңдағы қаты-
ныңа сенбе» деген, ә?! – деп осы 
арада сөзге киліккен оң жақтағы 
шал жантайып жатқан жастығын 
мыжғылай түсті. 

– Мәселе қатынның қан дай лы-
ғында. Абзал қатын – абыройың, 
алтын қазығың, адал несібең, – деп 
әңгімеге араласқан насыбайшы шал 
оң жақтағы шалдың көңілін орнына 
түсірді.

– Шәмүннің шашы сегіз өрім 
еді, – деп көк тақиялы шал әңгімені 
әрі жалғады. – Түнде әйелі күйеуінің 
қолын төрт өрім, аяғын төрт өрім 
шашымен байлап, кәпірлерді ша-
қырады. Өз шашын үзуге Шәмүннің 
шамасы шынымен жетпейді. Кәпірлер 
болса, атажауын үлкен дараққа ат 
қылы қосылған арқанмен байлап, 
көзін ойып, құлағын кесіп, дене 
мүшелерін пәршелейді. 

Сол сәтте Алла тағала Шәмүнге 
уахи етеді. 

– Бұларға не істегенімді қалай-
сың?

– Осы дарақ алқабымен ауда-
ры лып, мыналар астында қалып, 
жаншылсын. Соның бәрін өзім 
істегендей күш бере гөр, – дейді 
Шәмүн. Алла оған сондай күш береді. 
Дене мүшелерінің бәрін қайтадан 
өзіне бітіреді. Кәпірлер де, оның әйелі 
де аспанмен таласқан алып дарақтың 
астында қалып, көміледі. 

Шәмүн мұнан соң Аллаға мың ай 
ғибадат қылады. 

Бұл оқиғаны Жәбірейіл алей-
кісалам Алла расулы Мұхаммедке 
айтып беріп еді. Сонда Пай ғам ба-
рымыз:

– Иа, Раббым, үмметімнің өмір-
лерін қысқа, амалдарын аз қылдың, – 
деп Алладан тілек етіпті.

Сол үшін Алла тағалам Мұхаммед 
үмметіне Қадір түнін сыйлаған.

Ұлы Раббым Қадыр кешінде 
саламаттан басқа нәрсені тағдыр 
етпейді. Ол кештен басқа кештерде 
саламаты да, бәлкім бәлені де тағдыр 
етер. 

Қасиетті Құранның «Қадір» 
сүресінде былай жазылған: «Құ ран-
ды Қадір түнінде түсірдім. Қадыр 
түнінің не екенін білесің бе? Қадыр 
түні мың айдан да қайырлы. Ол 
түні періштелер, рухтар Раббының 
рұқсатымен, әртүрлі әмірімен тү седі. 
Таң атқанға дейін ол түн – саламат».

***
Осыны айтып көк тақиялы шал 

«намазға тұрайық» деді.
Намаздан соң қайта отырып, 

Әзірет Әлі мен Дариханың күресі 
жайлы жаңа әңгіме бастады. Олар да 
ұйықтамады, мен де ұйықтамадым. 
Бір кезде, таң ата иегім қос ала қа-
нымнан тайғанап кетті. 

Бұл менің Қадір түнімен ең 
алғашқы кездесуім екенін ол кезде 
білгем жоқ.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

Апат айтып келмейді. Жыл 
сайын қауіпсіздік шараларын 
кү шейт  кенмен, тілсіз жаудан 
келетін апат азаймай отыр. 
Сөзімізге дәлел, жыл басынан 
бері облыстың су айдындарында 
9 адам, оның ішінде 3 жасөспірім 
қаза тапқан. Бұл туралы 
облыстық төтенше жағдайлар 
депар таментінің бөлім басшысы 
Бақтияр Тұрманов хабарлады. 

– Бір күннің ішінде екі 
адам суға кетіп, бір бала электр 
тоғына түсіп қайтыс болды. 18 
маусым күні сағат он бірлер 
шамасында қаладағы суға түсуге 
арналмаған «Жаңадария» ка-
налында 23 және 21 жастағы 
екі адам батып кеткен. 
Шамамен төрт-бес сағаттан 
соң «ОӨАЖҚЖ» ММ күшімен 
мәйіттерді судан шығарып алды. 
Ал Тасбөгет кентінің тұрғыны 
5-сыныпта оқитын бала өзінің 
абайсыздығынан тоққа түсіп, 
көз жұмды, – деді ол.

«Оңтүстік өңірлік аэро мо-
бильдік жедел құтқару жасағы» 
мемлекеттік мекемесінің 
басшысы Бақыт Ембер генов 
бейімделмеген жерде суға тү-
суге болмайтындығы тұр ғын-
дарға ескер тілгенін мәлім деді. 

– Суға кету дәйектерінің 
басым бөлігінің себебі тыйым 
салынған орындарда жүзуден 
және спиртті ішімдік пай да-
ланудан болып отыр. Сыр да-
рия өзенінде ағысы қатты бол-
ғандықтан, жүзуге бол май тын 
арнайы белгілер қойып, тұр-
ғын дарға ескерту жасалды. Оқу 
орындарында, адам көп шо ғыр-
ланған «Отырар» база рын да, 
темір жол вокзалында, «Жібек 
жолы» ойын-сауық және халыққа 
қызмет көрсету орта лықтарында 
радиотораптар арқылы халыққа 
«Судағы қауіпсіздік ере желерін» 
жеткізіп, бейнероликтер көр се-
тілді, – деді ол.

Жаздың аптап ыстығына 
шыда маған ересек тұрмақ, ба-
ла лар да ка нал дарға шомылып 
жатады. Әрине, белгіленген 
қауіпсіз орын дарда шомылса, 
құба-құп. Тегін каналға түсемін 
деп, өмірін қауіпке төндіріп 
тұрғанын кез келген адам 
ескерсе екен. «Сақтансаң, 
сақтаймын» деген, суға түсер ал-
дында өмірің ді ойла ғаның абзал.

Шынар БЕКБАН.

СУҒА КЕТУ ДЕРЕГІ АЗАЙМАЙ ОТЫР

ХАБАРЛАНДЫРУ!
№459/460 хабарламасымен халықаралық жаңа «Душанбе-

Астана» пойызының іске қосылуына байланысты, Қызылорда 
облысының тұр ғындарына енді Сексеуіл станциясынан тікелей 
Астанаға жету мүм кіндігі туды.

Бұған дейін Сексеуіл мен Астана арасында тікелей темір 
жол қатынасының болмағандығын айта кету керек. Тәжікстан 
мен Қарақалпақстаннан кейінгі халықаралық пойыз маршруты 
«Сексеуіл-Бейнеу-Жезқазған» арқылы өтеді.  Бұл өз кезегінде 
«ЭКСПО-2017» көрмесі бағытының ұлғаюына мүмкіндік береді. 
Пойыз 9 вагоннан тұрады. Сексеуілден Астанаға әр сенбі сайын 
жүреді, ал кері бағытта әр аптаның дүйсенбісінде жүреді.

2016 жылдың 15 наурыз күні «Жезқазған-Қызылорда-Сексеуіл» 
бағы тындағы жолаушылар пойызының іске қосылғанын еске сала 
өтейік.

Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 105 
(анықтама қызметі) немесе темір жол вокзалдарының кассаларында.

***
2017 жылғы  17 маусым күні  сағат 21:25 шамасында Жалағаш 

ауданы, 5-разъезд тұсында егіс  алқаптарына  дәрі себу жұмыстары  
барысында АН-2 ұшағы абайсызда жоғары кернеулі  220 кВ 
электр желілеріне соқтығысып, салдарынан Қармақшы, Жалағаш 
аудандары мен Қызылорда қаласында жарық беру уақытша 
ажыратылды. 

Жөндеу жұмыстарына «Қызылорда электр тарату тораптары 
ком паниясы»  АҚ  жедел жұмылдырылды.

Нәтижесінде  сағат 22:00-де Қызылорда қаласы бойынша жарық 
беру қайта іске қосылды. Ал, Қармақшы мен Жалағаш аудандарына 
сағат 00:20-да  электр энергиясы толығымен берілді.   

Зардап шеккендер тіркелген жоқ.

Қызылорда облысы энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы. 

Уақытқа тоқтау жоқ екен, зуыл-
дап күндер, сырғанап айлар өтіп 
жатыр, әкешімнің енді ор та мызға 
оралмайтынын ойласам...

Қара шаңырақтың әр бұрышы, 
әр заты арқасүйер аяулы жан болып 
сөйлеп тұрғандай. Адам ай тып жеткізе 
алмастай ұқыпты еді. Мұнтаздай 
таза киінетін. Ішкі та залығы сыртқы 
келбетінен де көрініп тұратын. 

Әкесі туралы естелік жазу әр 
баланың сағынышы ғана емес, қай-
ғысын да қозғап туады. 

Дертке дауа болмай, жаны қанша 
қиналса да сабырлы, салқынқанды 
қалпынан айнып, сыр бермеген сом 
тұлғасы соңғы деміне дейін бізге 
шыдамды, төзімді болуды меңзегені 
екен-ау. Әкеміздің бойындағы сабыр-
лылық бекзат болмысының белгісі екен.

Бүгін бізге әкеміздің айтар ақылы, 

әрбір істі шешердегі 
сабыр лылығы, турасын 
ке сіп айтар нақ ты лығы 
же тіс пейтінін енді се-
зін ген секілдіміз. Кез 
келген қиын жағдайда 
тығырықтан шығар жол-
ды тура айтып, артық 
сөй лемей, тек іспен ғана 
айналысу – әкеміздің 
өзіне тән артықшылығы 
ма деймін. Тірліктің қа-
мына әкеміздей болып 
өзгеше кірісу енді біздің 
қолымыздан келер 
ме екен?! «Бірінші не 
керекті қағазға түртіп ал, қалғаны рет-
ретімен келе береді» деп, уақытты бос 
өткізбеуге де баулып отыратын. Енді 
кімге сәт сайын қоңырау шалып, ақыл 
сұрап, кіммен тіл десемін?!... 

Жаныңа жақын 
адамның  жоқ ты ғы 
сәт сайын анық кө-
рінеді екен. Ақылын 
аңсап, сөзін сағынып 
отыр ға нымды қалай, 
қайтіп жет кі зуімді 
біл мей мін. 

А ғ а й ы н - т у ы с , 
құда-жекжатың, дос-
әріптестеріңіз, әке, 
сіз ді ауыз да рынан 
тас  тамай, «Орекең 
былай істеуші еді, 
Орекеңнің орны ой  -
сырап тұр, Оре кең  -
дей тиянақты, әр-
бір ісіне жауапты 
жан айналамызда 

жоқ» деп айтудан жалығар емес. 
Осындай біртуар болмысыңызбен 
жаныңдағылардың жадында қа лып, 
өзіңіз туралы тек жақсы пікір лердің 
ғана айтылып жатқаны жа ны мызға 

медеу, құдайға шүкір деуден басқа 
амал таппай тұрмын, жан әке... «Өмір 
өзің ойлағандай бола бермейді, қандай 
жағдай болса да, тура жолдан таймай, 
таза жүр» деп отыратыныңыздың 
бәрі бәрі көкірегімде сайрап тұр. 
Қарапайым қойшы баласының 
ауылдан Алматыға барып, жоғары 
білім алып, өз күшімен бірнеше білім 
ошағының басшысы қызметіне дейін 
көтеріліп, талай шәкірт қана емес, 
айналасындағы әріптестерінің бәрін 
баласындай көріп, тәрбиелегенін, 
ағайын-туысты алаламай, бәрімен 
сіз-біз десіп сыйласып, ауыл-елге Бас 
болғаныңызды бәрін-бәрін айтқым, 
жазғым келеді. Тек қолға қалам алып, 
сіз туралы өткен шақта ойласам көңіл 
босап, сағыныш сағымында адасып 
кете барам. 

Білемін, енді тек о дүниеде ғана 
тілеуімізді тілеп, аруағымен ұрпақ-
тарына шапағатшы болып жатады.  Бұл 
– өмірдің  өз заңы. Перзент жүрегі сол 
заңға да бағынғысы келмей бұлқынады.

Дулат АБИБУЛЛАЕВ. 

САҒЫМ ҚУҒАН САҒЫНЫШ

Қаладағы Студенттер сарайында өткен 
кездесуде жоба жетекшісі Г.Жасекенова 
«Жас өркен» бағдарламасын жан-жақты 
түсіндіріп, жоғары оқу орнын бітірген жас-
тарды байқауға қатысып, бақ сынап көруге 
шақырды. Айталық, бағдарлама аясында 
2017 жылы жоғары оқу орындарын бітірген 
білімді, талантты жастар және  бакалавр, 
магистратура бағытында дәріс алған 
бітірушілер байқау арқылы іріктеледі. 
Байқаудың шарты бойынша жастар  көш-
бас шылық қабілет, аналитикалық ойлау, 
өз-өзіне сенімділік, білімге құштарлық, 
сенімді коммуникация талаптарына сай 
болуы керек. Бағдарламаға қатысушылар 
байқаудың үш кезеңінен өтеді. Біріншісінен  
online арқылы өтсе, келесі кезең өңірлерде, ал 
үшінші кезең Астанада «Самұрық-Қазына» 
корпоративтік университетінде өткізіледі.
Байқаудан өткен 20 жеңімпаз «Самұрық-
Қазына» корпоративтік университетінде 
дайындық курстарынан өтіп, одан әрі елі-
міздегі жетекші компанияларда іс-тәжірибе 
жинақтайды. Бағдарламаның мерзімі – 2 
жыл. Осы уақыт аралығында бағдарлама 
қатысушыларына шәкіртақы төленеді. 

Соны мен бірге, жолақысы, жатын орны мә-
селесі де толық шешілген.

«Жас өркен» бағдарламасының негізгі 
мақсаты – терең білімді, іскерлік қабілеті 
бар талантты жастардың қабілетін шыңдап, 
болашақта олардың табысты қызметке 
орналасуына мүмкіндік жасау. Сол себепті 
бағдарламаға қатысушылар тәжірибелі 
топ-менеджерлердің жетекшілігімен 
тағы лым дамадан өтіп, келешекте кәсіби 
қызмет барысында қолдана алатын жаңаша 
білім мен әдістерді игеретін болады. 
Нәтижесінде, үздік үміткерлер жетекші 
ұлттық ком панияларда қызмет етуге 
мүмкіндік алады. 

Студенттермен кездесуде облыстық 
жастар саясаты мәселелері басқармасының 
басшысы Еркебұлан Меңдібаев, Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ-дың  тәрбие жұмыстары 
және жастар саясаты мәселелері бас қар-
масының басшысы Жандос Базартай  жаңа 
бағдарламаның тиімділігін айта келіп, 
жастарды мақсатқа жету жолындағы 
мүмкіндікті ұтымды пайдалануға шақырды. 

Ғазиза ӘБІЛДА.

МАҚСАТҚА ЖЕТУГЕ МҮМКІНДІК

Бүгінгі қоғамның басты проблемасы – жұмыссыздық. Жас та, жасамыс та екі 
қолға бір жұмыс таба алмай, жеке басының қамқарекетін жасауға қауқарсыз күй 
кешіп отырғаны жасырын емес. Ал жеке басының жағдайын жасай алмаған адам  
болашағына жоспар жасауға қалай тәуекел етпек?! Баспанадан бастап, тұрмыстың 
түйткілі таусылған ба? Ендеше,  жұмыссыздық салдары тым тереңде жатыр. Осы 
орайда «СамұрықҚазына» АҚның жоғары оқу орнын бітірген жастарға жаңаша 
мүмкіндік ұсынып отырған «Жас өркен» бағдарламасы талапты жастардың 
таңдауына сай келері сөзсіз.

Облыстың қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві 
игі шараға ұйтқы болды. «Туған елге тағзым» өлкетану зерттеу 
экспедициясына қатысушы Қызылорда мен Шымкент қаласындағы 
«химия-биологиялық бағытындағы, сондай-ақ Алматы қаласындағы 
физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мек теп-
терінің ұстаздары мен оқушыларына «Терең тарих, кемел келешек»  
атты ашық есік күні өтті. 

Архив қорындағы құжаттардан дайындалған «Жазықсыз жапа 
шеккендер» атты көрме көпшілік көңілінде ерекше әсер қалдырды.  

Көрмеге қызыл империяның кезіндегі орташа байлардың мал-
мүлкін тәркілеу туралы хат, Шорман Қалмұхамедовтың әкесі 
жазықсыз қамауға алынғаны туралы өтініш, Қарақұм, Қызылқұмдағы 
көтерілісшілердің іс-әрекеті туралы мәлімет, ұжымдастыру туралы 
ақпарат, олардың құрамынан қайтқан орташа байлардың тәркіленген 
малын қайтару туралы мәлімет, 1933 жылғы егін шаруашылығының 
жағдайы, «Мирзоян» балалар үйіне азық-түлік көмегін бөлу туралы 
хабарлама, Алаш азаматтары – Т.Камалов, Б.Аралбаев, С.Есқараев, 
Ә.Құдабаев сынды тұлғалардың құжаттары қойылды. Сондай-
ақ, 1926-1928 жылдары Қызылорда уездік қалалық милиция 
бастығы қызметінде болған М.Масанчин, 1929-1930 жылдары 
БКП(б) Қызылорда округтік комитетінің хатшысы А.Розыбакиев, 
Қызылорданың астана болған жылдары Қазақстан Халық Комис-
сарлар Кеңесінің төрағасы қызметінде болған Н.Нұрмақов және 
И.Нұрмухамедов, С.Жанайдаров туралы (БКП(б) мүшелерінің есеп 
карточкалары, өмірбаяндары, хабарлар, естеліктер, баспасөзде 
жарияланған мақалалар), байларды тәркілеуі, ұжымдастыру туралы 
құжаттары және Т.Жүргеновті НКВД-ның қамауға алу туралы ордері, 
алынған заттар тізімі, тінту, тергеу жүргізу туралы хаттамалар, анкета, 
әдеби кітаптарды алу актісі және ату жазасына үкім мәтіні сонау 
сұрапыл жылдардың сұп-суық ызғарын сезіндірді.  

Наргиза БЕКТАЙ,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ студенті.

ашық есік күні

ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ 
АЛҒАН СӘТ

ҚР Білім беру ісінің үздігі, Жаңақорған ауданының құр
метті ардагер ұстазы Орынбасар Абибуллаев туралы естелік.

«Сыр медиа» ЖШС БАҚ өкілдері арасында белгілі қаламгер, 
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі Елібай Жікібаев пен 
жас журналист Сара Омарованы еске алуға арналған шахмат 
және дойбы ойындары бойынша 
турнир өткізеді. 

Өткізілу уақыты: 24 маусым, 
сағат 10:00. «Сыр медиа» ЖШС 
ғимараты (Темірбек Жүргенов 
атындағы Шығармашылық үйі). 
Байланыс телефондары: 40-06-65, 
40-03-93.

ТуРНИР өТкізіЛеді

29286
743

ҚҰРМЕТТІ 
ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР!

Сіздерді Қызылорда облысының кәсіп-
керлер палатасы және облыс әкім дігінің 
ұйымдастыруымен өткізілетін «Қазақ стан-
ның үздік тауары-2017» облыстық көрме-
байқауын тамашалауға шақырамыз. 

Кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің 
белсенділігін арттыруды, отандық тауарлар 
сапасын көтеруді және Қазақстан нарығын 
бәсекеге қабілетті өнімге толтыруды мақсат 
еткен байқауға Қызылорда облысы бойынша 
тауар өндірушілер қатысады. Байқауға қаты-
сушылар «Өндірістік мақсаттағы үздік тауар-
лар», «Халыққа арналған үздік тауар лар» 
және «Үздік азық-түлік тауарлары» номи-
нациялары бойынша бақ сынайтын болады. 
Жеңімпаздар Астана қаласында «EXPO-2017» 
шарасы аясында өткізілетін республикалық 
байқауға жолдама алады. 

Көрмебайқау 22 маусымда сағат 9.00
де Қызылорда қаласындағы Орталық 
алаң да өтеді. 


