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Екі елдің Президенттері Финляндияның ұлттық павильонындағы 
экспозициялармен танысып, «Нұр Әлем» кешенінде орналасқан Қазақстанның 
көрме павильонын аралап көрді.

Сондай-ақ, мемлекеттер басшылары көрме кешенінің Конгресс-орталығында 
екіжақты келіссөз жүргізді.

Нұрсұлтан Назарбаев С.Ниинистёге елімізге сапармен келіп, Финляндия 
павильонын ашуға қатысқаны үшін алғыс айтып, екі ел арасындағы қарым-
қатынастың жоғары деңгейде екенін атап өтті.

– Біздің қарым-қатынасымыз – үлгі етуге тұрарлық. Біз бірнеше рет түрлі 
әлемдік басқосуларда жүздестік. Финляндия «ЭКСПО-2017» көрмесін өткізу орнын 
таңдап, сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі мәртебесін алу 
кезінде бізге қолдау білдірді. Қазақстан да халықаралық аренада Финляндияны 
әрдайым қолдап келеді, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті екіжақты байланыстарды дамытудың маңыздылығына 
тоқталып, өнеркәсіп, фармацевтика, ақпараттық технологиялар, білім және 
медицина сияқты салалардағы қарым-қатынасты нығайтуға мүдделі екенімізді 
айтты.

С.Ниинистё Нұрсұлтан Назарбаевқа кездесудің ұйымдастырылғаны үшін 
ризашылық білдіріп, Қазақстанның жаһандық және өңірлік өзекті мәселелерді 
шешудегі рөліне тоқталды.

– Сіздің екіжақты қарым-қатынас мәселелеріне ғана емес, сонымен бірге 
жаһандық проблемаларға қатысты пікіріңіз де мен үшін әрдайым маңызды. Қазір 
бүкіл әлем Қазақстанда өтіп жатқан келіссөздерге көз тігіп отыр. Бұл – Астанадағы 
Сирияға қатысты келіссөздер, – деді Финляндия Президенті.

С.Ниинистё Мемлекет басшысына ұлттық павильонмен танысқаны үшін алғыс 
айтып, Финляндияға сапармен келуге шақырды.

ұлттық павильонды аралады

Болашақ энергиясы тақырыбына арналған 
ЭКСПО-2017 көрмесі – тек жаңа технологиялар 
мен ғылыми жаңалықтардың алаңы емес, халықтар 
мәдениетімен танысатын маңызды шара. Төрткіл 
дүниеден ағылған туристер қазақ халқының бүгінінен 
ғана емес, өткенінен де ой түйгісі келетіні анық. 
Осыған орай, сейсенбі күні «Қорқыт ата» мемориалды 
кешенінің жанынан көшпелілер өмірінен хабар 
беретін этноауыл ашылды. Салтанатты шараға облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев пен Байқоңыр қаласы 
әкімшілігінің басшысы Константин Бусыгин қатысты.

«Қорқыт ата» мемориалды кешені мен «Байқоңыр» 
ғарыш айлағы – халықаралық көрме барысында 
шетелдік қонақтар қызығушылық танытатын орындар 
қатарында. Бірі еліміздің болашаққа бағытынан хабар 
берсе, бірі тамырлы тарихымыздан сыр шертеді. 
Бүгінде әлем Сыр өңірін жұлдызды қаласы арқылы 
таниды. Себебі, «Байқоңыр» – бренд. Ал түркі 
жұртының абызына арналған «Қорқыт ата» кешені 
туыс халықтарды жақындастыра түсетін киелі жерге 
айналуы қажет. Осы орайда кешен жанынан ашылған 
этноауылдың маңызы ерекше. Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев өткенімізді еске салатын орынның 
ашылуымен құттықтады.      

– «ЭКСПО-2017» көрмесі аясында Қармақшы 
жеріндегі кешенге келген туристер қазақтың 
мәдениетімен, дәстүрімен танысатын болады. 
Халқымыздың өнері, музыкасы, өмір салты қандай 
болған деген сауалдарға шетелдіктер осы жерден 
жауап табады. Мемлекет басшысы көрме аясында 

Астана маңында этноауыл мен 
экоауылдан тұратын белдеу құруды 
ұсынған еді. Біз де осы мақсатта ұлттық салт-
дәстүріміздің өміршең үлгісін ұсынып отырмыз. 
Бұл – тарихы, мәдениеті бай халқымыздың ұлттық 
құндылықтарын ұлықтаудың жолы. Бұл Сыр өңірінің 
мәртебесін биіктетеді, – деді аймақ басшысы.

Этноауылда келушілердің ең алдымен көзіне 
ілігетіні жағалай тігілген киіз үйлер. Туристер 
әрбірінің ішіне кіре отырып, салт-дәстүрімізбен 
танысады. Бірінде ағаш бұйымдар қойылса, бірінде 
шеберлер қолдан қыш құмыра жасаудың әдістерін 
көрсетеді.  Арал, Шиелі аудандарынан және 
Қызылорда қаласынан келген  шеберлер көпшілікті 
киіз өнімдерімен таныстырды. Сонымен бірге, 
ұлттық тағамдар да ұсынылған. Шиелілік Мая 
Қалжанова киіз үйдің ішкі бұйымдарын жасаушы 
шебер. Ол ұлттық нақыштағы өнімдерімізді көргісі 
келетін шетелдіктердің көп екенін айтады. Қазір 
тапысырыстың да саны артуда екен. Жақын арада 
Астанадағы көрмеге киіз үйдің ішкі жасауларын 
түгендеп жібермекші. Анасынан үйренген бұл өнерін 
бүгінде барынша дәріптеп келеді.

Шетелге шыққан адамның барған жерінен 
естелікке сыйлық ала қайтатын әдеті болады. Бұл 
жергілікті кәсіп иелерінің кәсібін жүргізеді. Түрлі 
кәдесый мен композициялық мүсіндерді сатуды 
табыс көзіне айналдыруға болады. Этноауылда бұл да 
қарастырылған. Келушілер ұлттық нақыштағы түрлі 
бұйымдарды естелікке сатып ала алады.

Сондай-
ақ, этно ауыл 

ұлттық ойын да-
рымыз дәріптелетін 

алаңға айналмақ. Келушілер 
жауырынды жігіттердің қазақша күресін, балалардың 
асық ойынын тамашалайды. Одан бөлек теңге ілу 
мен аударыспақ арқылы көшпелілердің ат үстіндегі 
өнері көрсетілмек. Сонымен бірге, қыз-жігіттердің 
алтыбақан басындағы сауығы да туристерді 
таңдандыратыны сөзсіз. 

Облыс әкімі кешен басындағы суретшілер 
көрмесін тамашалап, этноауылды түгел аралады. 
Шара барысында арнайы концерттік бағдарлама 
ұсынылды. Қармақшылық өнерпаздар халықты 
жырмен сусындатып, көмейден ән төгілтті. Бұл 
өрісті өнердің кереметін алдағы уақытта туристер де 
тыңдайтын болады.  

Елордада өтіп жатқан ЭКСПО-2017 көрмесін 
қазірдің өзінде миллионға жуық адам тамашалапты. 
Болжам бойынша алдағы уақытта келушілер саны 
еселеп артпақ. Осы орайда туристерді тартудың 
тың әдісі саналатын этноауыл да қонақтар қарасын 
көбейтуге септігін тигізеді. Көшпелілер мәдениетіне 
қызыққан шетелдіктер қолдан жасалған қазақ ауылына 
ат басын бұрса, тарихымызбен, баба рухымен бір 
тыныстап қайтатыны сөзсіз.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

Астана халықаралық әуежайы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен 
аталатын болды. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Б.Сағынтаев 
қол қойған Астана халықаралық әуежайын қайта атау туралы қаулы мәтіні 
жарияланды.
Қазақстан Республикасының аумағындағы әуежайларға, порттарға, теміржол 

вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, 
автостансаларға, физикалық-географиялық және мемлекет меншігіндегі басқа 
да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының 
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет 
қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларына сәйкес, Астана 
халықаралық әуежайы «Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» болып қайта аталды.

нұрсұлтан 
назарбаев Финляндия 

республикасының 
президенті саули 

ниинистёмен бірге 
Финляндияның ұлттық 

павильонын аралап көрді.

Кеше қаланың Орталық алаңында 23 маусым – Қазақстан полициясы күніне орай 
салтанатты жиын өтті. Шараға облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қатысып, құқық 
қорғаушыларды мерекемен құттықтап, автокөліктердің кілтін табыстады.

– Қоғамда қылмысты болдырмау мен құқық бұзушылықтың алдын алу тікелей тәртіп 
сақшыларына байланысты. Ал осы міндетті мінсіз атқару үшін материалдық-техникалық база 
нығайтылуы қажет. Соңғы 4 жылда осы бағытқа бөлінген қаржы 6,5 млрд теңгеге жетті. Биыл 
да осындай бірқатар шара атқаруды көздеп отырмыз. Жергілікті атқарушы және құқық қорғау 
органдарының бірлескен жұмыстары нәтижесінде облыста қылмыс көлемі 11 пайызға азайды. 
Елге адал қызмет етіп, халықтың қорғаушысы болыңыздар, – деді аймақ басшысы.

Шара барысында «Toyota Corolla» маркалы 69 автокөліктің кілті табыс етілді. Бұл қызметтік 
көлік жол-патрульдік полиция батальонына пайдалануға берілмек. Өз кезегінде ол жұмыс 
жеделдігін арттыруға септігін тигізеді. 

Сонымен қатар, аймақ басшысы орталық алаңдағы станционарлы полиция бекетінің ашылу 
рәсіміне қатысты. Құқық қорғаушылардың бақылау орны заманға сай жабдықталып, компьютер, 
бейнекамера, қажетті техникалармен қамтамасыз етілген. Мұндай ыңғайлы бекеттер Ресейдің 
Самара қаласындағы тәжірибе бойынша жасалып отыр. Енді осыған ұқсас 13 бекет қаланың 
өзге аумақтарынан ашылады. Айта кетейік, мұндай ыңғайлы бақылау орны еліміз бойынша тек 
Қызылорда қаласында қолданысқа еніп отыр. 

***

ЭТНОАУЫЛ –
ҰЛТТЫҚ САЛТ-ДӘСТҮРДІҢ 
ӨМІРШЕҢ ҮЛГІСІ

Осыдан 25 жыл бұрын 23 маусымда «ҚР Ішкі 
істер органдары туралы» заң қабылданып, кейін 
осы дата мереке болып белгіленді. Содан бері 
ширек ғасыр ішінде құқық саласында реформалар 
жасалып, қоғамдық тәртіпті нығайту жолында түрлі 
шаралар қолға алынды. Қылмыс пен қоғамдық 
тәртіптің алдын алуда орган қызметкерлері 
өлшеусіз үлес қосты. Шара барысында сөз алған 
аймақ басшысы құқықтық сана қалыптастырудағы 
полиция қызметкерлерінің еңбегін атап өтіп, 
мереке иелерінің мерейін өсірді.

– Еліміздің тыныштығы мен халқымыздың 
амандығы бәрінен де қымбат екенін Елбасы үнемі 
айтып келеді. Ішкі істер органдары қоғамдағы 
құқықтық тәртіпті, азаматтардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуде қалтқысыз еңбек етуде. 
Қылмыстың алдын алуда уақытпен санаспай, 
қатерге қарсы жүріп қызмет ететін сақшыларға 
қашан да қоғамның алғысы ерекше.  Тәуелсіздік 
алған жылдан бері қарай ішкі тұрақтылық пен 
келісімнің нығаюына айрықша атсалысып, антқа 
адалдық танытып келесіздер. Айналамызда 

түрлі қақтығыстар орын алып жатқанда 
сіздердің жауапкершіліктеріңіздің арқасында 
мемлекетімізде мұндай оқиғаларға жол берілген 
жоқ. Бұл сіздердің батылдықтарыңыз бен Отанға 
деген сүйіспеншіліктеріңізді білдіреді, – деді 
аймақ басшысы.

Сондай-ақ, салтанатты шара барысында өз 
ісін жауапкершілікпен атқарған департамент 
қызметкерлері түрлі марапатқа ілікті.

Ішкі істер министрі, полиция генерал-
полковнигі Қалмұханбет Қасымовтың жеделхаты 
оқылды. Онда елге адал қызмет етіп жүрген 
ішкі істер органдарының қызметкерлеріне 
жылы лебіздер айтылған. Ішкі істер министрінің 
құзырымен 24 қызметкер марапатталса, 210 
қызметкерге «Қазақстан полициясына – 25 жыл» 
мерекелік төсбелгісі табысталды.

Облыстық ішкі істер департаментінің басшысы 
Қ.Мұхитов қызметкерлер мен ардагерлерге  
мерекелік тілегін жеткізді. Мерекелік кеш одан әрі 
эстрада жұлдыздары мен жергілікті өнерпаздардың 
әншашуына ұласты.

М.ЖАСҰЛАНҰЛЫ,
Б.ЕСЖАНОВ (сурет).

ТӘРТІП сақшылаРының Төл меРекесІ

А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде Қазақстан полициясы күніне орай 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен мерекелік шара өтті. Салтанатты 
кешке ішкі істер органы қызметкерлері мен ардагерлер қатысты.

ЕЛОРДАНЫҢ ӘУЕ ҚАҚПАСЫ
ЕЛБАСЫ ЕСІМІМЕН АТАЛАДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев орталық «Ақмешіт-Сырдария» 
мешітінде ауызашар берді. Ақшам намазына азан оқылған соң дәстүрлі 
дастарханға ардагерлер мен облыс имамдары, мүмкіндігі шектеулі жандар 
мен тұрмысы төмен отбасы мүшелері, өңірдің дамуы үшін түрлі салада еңбек 
етіп жүрген азаматтар келді. 
Жиылған жамағатқа ауызашар дұғасын Қазақстан мұсылмандар діни 

басқармасының өңірдегі өкілі, облыстың бас имамы Талғат қажы Омаров оқыды. 
Мұнан кейін облыс басшысы ауыз бекіткен жандарды қасиетті аймен, Қадір түнімен 
құттықтап, жылы лебізін жеткізді. 

– Қадірлі жамағат, қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын! Қадір түнінде 
Жаратқаннан сұраған тілек-ниеттеріңіз қабыл болсын! Бүгінгі Қадір түнінде мен де 
өз тілегімді жеткізгім келеді. Ел Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында айтылған ой-толғамдары қазір қоғамда қызу қолдау 
тауып отыр. Елбасының осы мақаласында ысырапшылдықтан, астамшылықтан 
сақтанып, масылдыққа, даңғойлыққа жол бермеу керектігі айтылады. Біздің 

халқымызға ең қажеттісі – ұстамдылық, қанағатшылдық, білімділік, қарапайымдылық 
деген еді. Тәуелсіз еліміздің тізгінін ұстайтын жастарға бұл керек қасиет. Өйткені, 
өскелең буын халқымыздың асыл арманы мен үкілі үмітін жалғастырады. 

Жастарымыз ата-дәстүріне адалдық танытып, қалыптасқан дәстүрімізді ұштастыра 
білсе, біз алдымызға қойған мақсат-міндеттерімізге жетеміз. Елбасы «XXI ғасыр – қазақ 
халқының алтын ғасыры болса екен деп армандаймын» деген болатын. Баршаңыздың 
ізгі ниет-тілектеріңіз қабыл болсын, – деді облыс әкімі.

Ауызашарда еңбек ардагері Сәнімгүл Желдербаева, ақындар Замаддин Ибадуллаев 
пен Шәкизада Әбдікәрімов жиналған көпшілікті қасиетті Рамазан айымен құттықтап, 
Қадір түнінде ниет еткен жандардың тілегі қабыл болуына тілектестік білдірді. Қадір 
түнінің адамзатты бірлікке, бауырмалдыққа, ата-ананы құрметтеуге, жақсылыққа 
шақыратын рухани сәт екендігін жеткізіп, ғибратты әңгімелер айтты.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖАМАҒАТҚА АУЫЗАШАР БЕРДІ
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қазалы жаңалығы ұбт

министр есебі

Кеше ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрі 
Дәурен Абаев министрлік қызметінің нәтижелері 
мен мемлекетімізде жүзеге асырылған реформалар, 
әлеуметтік-экономикалық даму және Стратегиялық 
жоспардың негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізілу жай-
ында есеп берді. Жиында Д.Абаев отандық БАҚ, соның 
ішінде мемлекеттік телеарналарды жаңғырту шарала-
ры жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Министрдің 
айтуынша, бүгінде отандық телеарна контенті шетел-
дік стандарттарға сай дамып келеді. Сондай-ақ, 
ол «Хабар 24» арнасының маңызды ақпараттарды 
жеткізумен айналысатынын атап өтіп, ұлттық арна-
ны да осы бағыттағы ақпараттарды тарататын талдау 
форматындағы телеарна деп бағалады. 
– Наурыз айында отандық фильмдерді көрсететін «Елар-

на» жаңа арнасы іске қосылды. Бүгінгі таңда қазақстандық 
сериалдарға қызығушылық артуда. «HD» форматындағы те-
левизияны дамыту мәселелері де қарастырылуда. Шалғай 

аудандардағы цифрлық телевизия мәселелері қолға алы-
нып жатыр. Бүгінде республика елді мекендері 77 пайызға 
цифрлық телевизиямен қамтылды, – деді Д.Абаев. 

 Есепті кездесуде ҚР Ақпарат және коммуникациялар 
министрі 2020 жылға дейін ұялы байланыс пен интернет-
ке қолжетімділік мәселелерін қолға алу жүзеге асырылып 
жатқанын жеткізді. 1900 ауылдық елді мекен жылдамдығы 
жоғары интернетпен қамтамасыз етіледі деп күтілуде. 
Азаматтарға арналған үкімет қызметінің қолжетімділігі ту-
ралы мәселеге байланысты шалғай аудандарда 70 мобильді 
қызмет «Казпочтамен» бірлескен жобаларды жүзеге асыруда. 
Министр қазіргі таңда БАҚ-тағы үлкен мәселе сенсациялық 
жаңалықтардың порталдар мен электронды ресурстарда 
көптеп көрініс тауып жатқанын атап өтті. Электронды БАҚ өз 
рейтингісін жоғары ұстау үшін қайғылы жағдайға ұшыраған, 
зардап шеккен, зорлыққа душар болған адамдар, балалар ту-
ралы жеке ақпараттарды жариялайды. Осы орайда моральдық 
құндылықтар ұмытылатынын жеткізді. Сонымен бірге, қазіргі 

интернеттегі ақпаратты сұрыптау мен іріктеу мәселелеріне 
министр өз есебінде ерекше тоқталды. 

Есепті кездесуді онлайн режимде тыңдаған еліміздің об-
лыстары мен Алматы қаласының БАҚ өкілдері Д.Абаевқа өз 
сауалдарын жолдады. Журналистерге баспана мәселесінің 
берілуі туралы сұраққа министр бүгінгі таңда журналистердің 
көпшілігі жеке меншік ұйымдарда қызмет ететіндіктен, оларға 
жеңілдіктер мен тиісті бағдарламалар бойынша қолдау көрсету 
мүмкін болмайтынын, дегенмен, бұл бағытта жұмыстар жаса-
лып жатқанын жеткізді. Кездесу соңында, мұнан бөлек БАҚ 
саласындағы өзге де мәселелерге қатысты бірқатар сауал жол-
данды. Ал Дәурен Абаев министрлік тарапынан БАҚ рефор-
маларына, БАҚ туралы заңға өзгерістер келесі жылдан бастап 
енгізілетінін, онда журналистерді қорғау, олардың құқықтары 
мен деректі алудың жолдары қарастырылып қамтамасыз 
етілетінін мәлімдеді.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

БАҚ ТУРАЛЫ ЗАҢҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛЕДІ

Облыс әкімінің орынбаса-
ры  Руслан Рүстемовтің төр-
ағалық жасауымен Қазалы 
ауданында кеңес өткізілді.
 «Дін – ұстай алсаң қасиетің, 

ұстай алмасаң қасіретің» деген ата-
лы сөзбен жиынды бастаған об-
лыс әкімінің орынбасары семинар-
да көтерілген мәселенің өзектілігіне 

ерекше тоқталды. Келесі кезекте «За-
йырлы қоғам мен конфессияаралық 
келісім» тақырыбында  баянда-
ма жасаған облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы Айдын 
Қайруллаев бұған дейін кез келген 
жерде сатылып немесе таратылып 
келген діни мазмұндағы кітаптарға 
және уағыз айтуға заңмен қатаң 

тыйым салынғандығын айта келе,  
осындай келеңсіз көрініске куә 
болған адамның ішкі істер орган-
дарына,  ішкі саясат бөліміне ха-
барлауын өтінді. Басты тақырыбы 
діни тұрақтылықты сақтау және 
деструктивтік діни ағымдарға той-
тарыс беру, діни экстремизм мен 
терроризмнің жолына тосқауыл 
қою, жастарды дәстүрлі емес ағым-
дардан сақтауда мұқият болуды 
талқылаған семинарда облыстық 
ішкі саясат басқармасының Дін 
мәсе лелерін зерттеу орталығының 
тео логы, аға маманы  Бахтияр 
 Оспанов, Оңтүстік Қазақстан об-
лысы ның дінтаушы теолог-маманы 
Ұлықбек Әлиакбарұлы  дәс түр 
мен дін сабақтастығын және дәс-
түрлі емес діни ағымдарды қа лай 
анықтауға бола тындығын түсін-
дірді. 

Семинар барысында  аудан әкімі 
Нажмадин Шамұратов Қазалы ау-
даны бойынша діни экстремизмнің 
алдын алу бағытында атқарылып 
жатқан жұмыстарды шолып өтті.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

ДІН МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық еңбек саласын-
дағы бақылау басқармасының басшысы Ертілеу Жалғасбаевтың 
қатысуымен баспасөз брифингі өтті.

екі мыңдай жұмысшының
жалақысы өндірілді

Басқарма басшысының айту-
ынша, аймақта жыл басынан бері 
түрлі меншіктегі 125 мекеме мен 
кәсіпорындар тексеріліпті. Нәтиже-
сінде, жүз жиырма бір заң бұзушылық 
анықталған. 

Еңбек кодексі талаптарының 
бұзылуына жол берген лауазымды 
және заңды тұлғаларды әкімшілік 
жауапкершілікке тарту шаралары 
жүргізілген. Сонымен қатар, жыл ба-
сынан бері екі жарым миллион теңге 
мөлшерінде айыппұл салынған. 

– Облыс бойынша мекеме мен 
кәсіп орындарда жалақы көлемін ке-
шік тіру деректері анықталған жағ-
дайда, дереу әрекет ету шараларын 
жүргіземіз. Жыл басынан бері ал-
пыс мекеменің жұмысшыларының 
223 млн теңге жалақы қарыздары 
өндірілді.

Бүгінгі таңда аймақ  бойынша 
банкроттық және оңалту  рәсімі жүр-
гізіліп жатқан төрт кәсіпорынның 

жүзден астам жұмысшысына он бес 
миллионның үстінде берешегі бар. 
Атап айтар болсақ, «Миниса Үміт» 
мүмкіндігі шектеулі балабақша 28 
қызметкерге, «СПМК Арслан» ЖШС 
5 жұмысшыға, «Н.С.С.С - KZ» ЖШС 
15 бес, «Мұнайқұрылыс» көпсалалы 
құрылыс фирмасы 56 адамға қарыз. 
Қарыздарды өндіру жұмыстары 
Қызылорда облысының мемлекеттік 
кірістер департаментінің конкурстық 
басқарушыларымен жүргізілуде, –
дейді Ертілеу Шынтасұлы.

Басшы айтқан деректерге сүйен-
сек, соңғы алты айда мекеме мен 
кәсіпорындарда 23 жазатайым оқи-
ға тіркелген. Оның 10-ы еңбек қыз -
метімен байланысты емес. Ал жұ-
мыс уақытындағы он үш жазатай-
ым оқиғадан 14 қызметкер зардап 
шегіпті. Өкінішке орай, оның тоғызы 
ауыр жарақаттар алса, үшеуі мезгілсіз 
қаза тапқан.   

Өндірістік объектілердің  еңбек 
жағдайлары бойынша үш кәсіпорын-
ның 386 жұмыс орнына аттестаттау 
жүргізілген.

Еңбек саласындағы бақылау бас-
қармасы осы жылдың өзінде 452 жеке 
және заңды тұлғалардың өтінішін 
қарап, заңға сәйке жауаптар берген.

Сонымен қатар, «Ұжымдық шарт 
жасасыңдар!» акциясы аясында 
алты мыңның үстінде мекеме, кәсіп-
орын дардың ұжымдық шарттары 
тіркелген.

Е.АЙДАРБЕК.

Айта кетейік, Қазақстанның кәсіби футбол лигасы 
бұған дейін Премьер-лига ойындарын өткізуге жасыл 
алаңның жағдайы келмейтінін мәлдімдеген болатын. 

Басқарма өкілі брифингте биыл 5 айда салада 
атқарылған жұмысқа тоқталды. Жүйелі түрде дене 
шынықтырып, спортпен шұғылданатындар саны 
26,4 пайызға артқан. Жыл соңына дейін көрсеткішті 
27 пайызға көтеру міндеті тұр. Соңғы 3 жылда об-
лыста 9 спорт кешені іске қосылды. Биыл 7 елді ме-
кенде осындай нысандар салынып жатыр. Қала 
көшелерінде спорттық құрылымдар қолжетімді бо-
луы тиіс. Осыған байланысты Ұлттық олимпиадалық 
комитеттің қолдауымен 4 «стрит воркауд» алаңын 

салу жоспарланған. Қазір соның біреуін орталық 
алаңға қойды. Келушілер көп, әсіресе, кешкілік серу-
ендеп жүретін жастарға жақсы болды. 

Сырбойылық спортшылар биыл да талай дода-
да топ жарып, әдеттегі жолынан жаңылысқан жоқ. 
«Жыл басынан бері аймақ спортшылары халықаралық 
 сайыстарда сәтті өнер көрсетіп, Азия және Әлем чем-
пионаттарында 7 алтын, 10 күміс, 8 қола медаль 
алды», – деді Ж.Оспанов. Жетістіктердің ішіндегі 
қо мақ тысы – мәнерлеп сырғанаушы жерлесіміз 
 Эли за бет Тұрсынбаеваның VІІІ қысқы Азия ойында-
рын да қола жүлдеге ие болғаны. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

жасыл алаң жаңа кейіПке енеді
Қызылордадағы Ғ.Мұратбаев атындағы орталық стадионның қосалқы футбол алаңы тамыз 

 айында жаңа кейіпке енеді. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық дене 
шынықтыру және спорт басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жақсылық Оспанов онда 
2200 орындық трибуна қойылып, аудитория кеңейетінін айтты.

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палата-
сында «Қазақстанның үздік тауары» облыстық 
көрме-байқауына арналған брифинг өтті. Жи-
ында палата сарапшысы Гүлдана Таңатова 
орталық алаңда ұйымдастырылатын байқау-
дың өткізілу тәртібі жайында БАҚ өкілдеріне 
баяндады.
Айта кетейік, 2015 жылдан бері «Атамекен» 

ұлттық кәсіпкерлер палатасы ҚР Президентінің «Ал-
тын сапа» сыйлығы мен «Қазақстанның үздік тауа-
ры» көрме-байқауын ұйымдастырып келеді. Дәстүрлі 
байқауда жергілікті кәсіпкерлер де топ жаруда. 
Биыл «Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауы 
«Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар», «Халық 
тұтынатын үздік тауарлар» және «Үздік азық-түлік 
тауарлары» сияқты 3 номинация бойынша өтеді. Был-
тыр екі кезең бойынша ұйымдастырылған дәстүрлі 
шараға өңірдегі 17 кәсіпкер қатысып, оның 9-ы рес-
публикалық көрме-байқауына жолдама жеңіп алды. 
Өткен жылы Астанада өткен орталық көрмеге елі-
міз бойынша 144 кәсіпкер өз өнімін ұсынған бола-
тын. Естеріңізде болса, «Сыр Маржаны» ЖШС ҚР 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының «Іскер» номина-

циясына ие болды. Ал ҚР Президентінің «Алтын 
сапа» сыйлығына аймақтан үш компания қатысып, 
«Қазгермұнай» ЖШС-ның басшысы Медет Кәрім ма-
рапатталды.

22 маусым күні орталық алаңда «Қазақстанның 
үздік тауары – 2017» облыстық көрме-байқауы өтеді. 
Кәсіпорындар қызметінің белсенділігін арттыруға 
бағытталған байқауға облыс бойынша 21 кәсіпкер 
қатысады. Ал «Алтын сапа» сыйлығына 3 кәсіпкер 
ниет білдіріп отыр. Гүлдана Таңатованың айтуын-
ша, осыған дейін аталған шараларға қатысты кәсіп-
керлерге түсіндірме жұмыстары жүргізілген. 
Қатысушыларға қойылатын талап та жоқ емес. Үміт-
керлер кәсіпорнының жұмыс жасап тұрғанына кем 
дегенде 2 жыл болуы қажет. Сондай-ақ, олардың 
өнімінде өткен жылға қарағанда өсіп болуы міндетті. 
Былтыр бірінші кезең бойынша бақ сынаған 
кәсіпорын иелеріне биылғы бәсекеге қатысуға мүм-
кіндік беріледі. Ал өткен жылы республикалық дең-
гейде өз өнімдерін ұсынған іскер азаматтар 4 жылға 
дейін байқауға қатыса алмайды.

К.БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

үздік тауар көрме-байқауы

Кез келген өркениетті ел үшін сыбай-
лас жемқорлықпен күрес – ең өзекті мәсе-
лелердің бірі. Сыбайлас жемқорлық елдегі 
жетістіктерді жоққа шығарып қана қоймай, 
ұлттық қауіпсіздікке де орасан зор қауіп-қатер 
әкеледі. Сондықтан да біз сияқты дамушы 
ел үшін осы зұлымдықпен күресу мемлекет 
саясатындағы басым бағыттардың бірі болып 
отыр.

Елбасымыздың ұстанған сыбайлас жем-
қор лыққа қарсы күрес саясатын азамат-
тар арасында кеңінен насихаттау, оның 
алдын алу және туындау себептерін түсін-
діру мақсатында облыстық ішкі саясат бас-
қармасы да жүйелі жұмыстар атқаруда. 
Атап айтар болсақ, қоғамдағы ашықтық пен 
жариялылықты қамтамасыз ету мақсатында 
ең алдымен басқарма басшыларының жыл-
дық табысын облыс әкімдігінің ресми интер-
нет-ресурсында жариялап, халық үшін жеке 
және заңды тұлғалардың арыздары мен 
өтініштеріне арналған арнайы пошта жәшігін 
аштық. Сонымен қатар, облыс тұрғындары 
үшін «Сенім телефонын» (60-53-20) іске 
қостық.

Сондай-ақ, басқарма қызметкерлері ара-
сында да «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Мемлекеттік са  тып алуды жүргізу тәртібі 
туралы», «Сыбайлас жем  қорлыққа қарсы 
күрес туралы» тақырыптағы заң ды лықтар 

бойынша түсіндірмелер үнемі жүргізіліп 
келеді. 

Басқармада сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу бағытында қолға алынған тағы бір 
кешенді шаралардың бірі – «Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік лауазымына орнала-
суға жарияланған конкурстарды барынша 
объективті өткізу. Яғни, басқармада өткізіліп 
жатқан барлық конкурсқа байқаушылар ретін-
де БАҚ өкілдерін, қоғамдық бірлестіктердің, 
уәкілетті органның, яғни Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті өкілдерін үнемі қатыс-
тырып тұрамыз.

Сыбайлас жемқорлық көріністерін бол-
дыр мау және алдын алу мақсатында басқар-
маның  Мем лекеттік сатып алу рәсімдерінің 
барлығы заң аясында ашық түрде www.
goszakup.gov.kz республикалық веб-пор-
талына электронды хабарлама беру арқы лы 
жүргізіледі. Нақтырақ айтсақ, жыл басынан 
57 лот бойынша ашық   конкурстар   және  
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 19 
лот бойынша конкурстар өткізілді.

Сонымен қатар, Қызылорда облыстық 
ішкі саясат басқармасының мемлекеттік әлеу-
меттік тапсырысы аясында ақпан айынан 
бастап «Сыбайлас жемқорлық көріністерінің 
алдын алуға бағытталған «Азаматтық қоғам» 

әлеуметтік қызметін ұйымдастыру» жобасы 
жүзеге асырылуда. 

Жоба аясында 2017 жылдың 26-27 
сәуірінде Жаңақорған және Жалағаш аудан-
дарында «Сыбайлас жемқорлыққа  қарсы 
күрес – мемлекеттік міндет» тақырыбында 
аудан тұрғындарымен кездесулер өткізілді. 
Шараға аудан тұрғындары, мемлекеттік қыз-
метшілер, бюджеттік сала мамандары, білім 
және мәдениет салаларының қызметкерлері, 
сондай-ақ үкіметтік емес ұйым өкілдері 
қатысты. Кездесулерге Қазақстан Республи-
ка сының Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агент тігінің Қызылорда облысы бойынша 
департаменті қызметкерлері, Жалағаш аудан-
дық прокуратурасының өкілдері сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу бойынша баяндама 
жасап, аудан тұрғындарының сауалдарына 
жауап берді. Сонымен қатар, 2017 жылдың 
наурыз айында Қызылорда қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи көшесі бойына «Біздің таңдауы-
мыз – жемқорлықсыз болашақ!» тақырыбында 
билборд орналастырылды. Одан бөлек, «Пара 
беру – бас бостандығыңнан және бола шағың-
нан айырады!», «Дача взятки лишает свободы 
и будущего» тақырыптарында А5 форматта 
400 дана стикерлер Қызылорда қала сындағы 
қоғамдық көліктер мен тұрғын үй аулаларына 
ілінді.

Сонымен бірге, 2017 жылдың 23-24 
мамырында Шиелі, Жаңақорған аудан дары 
мен Қызылорда қаласындағы «Бола шақ» 
медицина колледжінде «Қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы әрекеттерді қалып-
тастыру жолдары» тақырыбында семинарлар 
өткізілді. 

Сондай-ақ, 19 мамыр күні қалалық мәдени 
және демалыс паркінде «Сыбайлас жем-
қорлықпен күрес – ортақ парызымыз» тақы-
рыбында акция ұйым дастырылды. Шараға  
200-ден аса қала тұрғыны қатысты. Шара 
барысында қала тұрғындарына «Сы байлас 
жемқорлыққа жол жоқ!» тақырыбында ақ-
параттық жадынама таратылып, сыбайлас 
жем қор лықтың алдын алу шаралары туралы 
ақпарат берілді.  

Сыбайлас жемқорлықпен күресте басқа-
ларға үлгі-өнеге көрсетуде басқарма тара-
пынан жүйелі жұмыстар әлі де қолға 
алы натын болады. Біз мемлекетімізді көр-
кейту жолында Елбасы ұстанған саясатты 
насихаттап, азаматтық қоғамды қалыптастыру 
үшін жағдайлар туғызуды одан әрі дамытуға 
жұмыс істейміз.

А.ҚАЙРУЛЛАЕВ,
облыстық ішкі саясат

басқармасының басшысы.

СыбайлаС жемқорлықпен күреС – жалпыхалықтық іС

Қызылорда облыстық, қалалық 
және аудандық мәслихаты 

депутаттарының назарына!
Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы таңдаушылардың бірлес-

кен отырысының өткізілу уақыты сағат 11.00-ден сағат 10.00-ге өзгер-
тілгендігін хабарлайды.

кӘсіПкерлікті дамыту 
жайын кеңесті

Облыс әкімдігінде  «KAZAKH INVEST» Ұлттық компа ния-
сының басқарма төрағасы Б.Канешов және департамент  директоры 
Ж.Нұрланов бастаған компания өкілдері облыс әкімінің орын-
басары Е.Г.Киммен кездесті.
Кездесуде Қызылорда облысының инвестициялық әлеуеті туралы, 

сондай-ақ отандық және шетелдік инвесторлармен қарым-қатынас бары-
сында аймақтағы мемлекеттік органдардың тарапынан қажетті кеңестер 
беріліп, қолдау көрсету мәселесі талқыланды.

«KAZAKH INVEST» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Мем-
лекет басшысының тапсырмасымен экспорт және инвестиция жөніндегі 
ұлттық агенттігі негізінде құрылды. Ұлттық компанияның басты міндеті 
– Қазақстан Үкіметі атынан мақсатты трансұлттық компаниялар мен ірі 
инвес торлар арасында әріптестік келіссөздерді жүзеге асыру. Ел эконо-
микасына инвестиция тарту және экспорт көлемін ұлғайту бағытында 
аймақтардағы индустриялық-инновациялық жобаларға мемлекеттік қолдау 
шараларын үйлестіреді.

Кездесу барысында «KAZAKH INVEST» өкілдері өңірдегі инвестор-
лар тартып, кәсіпкерлік жобаларды қолдау және осы бағытта мемлекеттік 
және өңірлік бағдарламалар жөнінде кеңес беру бағытында жергілікті 
атқарушы билікпен бірлесе жұмыс жасайтын кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығының жұмыс барысымен танысты. 

Сондай-ақ, Ұлттық компания өкілдері ІІ халықаралық интернет-конфе-
ренцияға қатысты. 

Ғ.ҚОЗЫБЕКҚЫЗЫ.

Дүйсенбі күні облыс ардагерлерінің алғашқы легі Елордадағы 
 «ЭКСПО-2017» көрмесіне аттанды. Облыстық ардагерлер кеңесінің 
ұйытқы болуымен жаңақорғандық және шиелілік 50 ардагер облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масының қоғамдық келісімді нығайту жобасы аясында жолға шықты. 
Осы жоба бойынша маусым-тамыз айында аймақтың 250 тыл және еңбек 
ардагерлері Астана қаласының тарихи, көрнекті жерлеріне саяхат жасай-
ды. Оның ішіне «ЭКСПО-2017» Халықаралық көрмесін тамашалау да 
кіреді. Ақсақалдардың жол жүру, қонақ үй, тәулік  шығыны аталған жоба 
аясында қарастырылған.  

Алғашқы топты облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейілбек 
Шаухаманов құқық қорғау, ауылшаруашылық, медицина, білім, 
мәдениет және басқа да салаларда еңбек етіп, зейнетке шыққан ардагер-
лерге жылы лебізін білдіріп, бас қалаға аман-есен барып-қайтуларына 
тілек қосты.

Елордаға жол тартқан топ ішіндегі жаңақорғандық тыл ардагері 
Зиякүл Әбубәкірова Астанаға алғаш бара жатқанын және Халықаралық 
«ЭКСПО-2017» көрмесінен көңіліне көп нәрсе түйіп келетініне 
қуанышты. 

Осы күні Сырдария ауданының 94 оқушысы да ұстаздарымен 
 «ЭКСПО-2017» көрмесіне аттанды. Сырдария аудандық білім бөлімінің 
әдіскері Жанна Нұртазаева ауданға қарасты ауыл мектептерінің ЭКСПО-
ға бара жатқан  3 және 10-сынып оқушылары жауапты адамдармен қам-
тамасыз етілді, – деді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

АРДАГЕРЛЕРДІҢ 
АЛҒАШҚЫ ЛЕГІ 
кӨРмЕГЕ 
АТТАНДЫ

АЙШЫҚТЫ СӘТ
Жуырда еліміздің бас қаласында көптен күткен халықаралық көрменің 

шымылдығы түрілді. Ел тарихындағы елеулі оқиғаға өзім де куә бол-
дым. «EXPO-2017» көрмесінің ашылу салтанаты жоғары деңгейде өтіп, 
ұмытылмастай әсер сыйлады. Сфера үстіндегі шоу – лазерлерді, проекци-
яларды, шамдар мен музыканы қамтитын таңғалдырарлық сәулелер және 
фонтан шоуы тіпті көз тартады. Бұл күнде Астана «жасыл экономиканы» 
дамытуға тікелей септігін тигізетін жаңа технологиялар мен инновациялар 
алаңына айналған. Ел ордасының абыройы асқақ, мерейі үстем. Әрине, бұл 
жетістік әрбір қазақстандықтың көңілін шаттыққа бөлеп, жүрегіне қуаныш 
ұялататыны сөзсіз. 

Көрме Орталық Азия өңіріндегі ғана емес, ТМД аумағында өткізілетін 
алғашқы халықаралық көрме ретінде ерекшеленеді. Біз бұл биікке бүкіл 
ТМД кеңістігінің, бүкіл түркі дүниесінің, бүкіл мұсылман әлемінің ара-
сынан бірінші болып қол жеткіздік. Жалпы, «EXPO»-ны өткізген мемле-
кеттер бүкіл Азияның өзінде саусақпен санарлық. Мәселен, көрме өткізу 
тәжірибесі бар Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай сияқты алпауыт елдер 
қатарын Қазақстан толықтырды. 

Еліміз үшін айтулы халықаралық шараны абыроймен және ұйым-
шылдықпен өткізудің маңызы жоғары. Бұл – бәріміз үшін сын әрі зор 
жауапкершілік. «Өзгеге қара, өзіңде барды да көрсет» дейді. Тәуелсіздігі 
тұғырлы, мәртебесі асқақ Қазақстанның паш ететін жетістігі баршылық. 
Осы ретте «EXPO-2017» көрмесі таптырмас мүмкіндік.

Ақнұр БӨЛЕГЕНҚЫЗЫ.
Қызылорда қаласы.

     көрме әсерлері

ЕСТІГЕННЕН, 
КӨРГЕН АРТЫҚ

– Көрменің ішіндегі ең көріктісі де еңселісі де еліміздің павильоны екен. 
Себебі, сфера пішіндес павильон 8 қабаттан тұрады. Диаметрі – 80, биіктігі 
– 100 метрге жуық. Ең жоғарғы сегізінші қабатта Астана болашақтың 
қаласы ретінде көрсетілген. Ал, жетінші қабатта – ғарыш энергиясы, ал-
тыда – күн энергиясы, бесте – жел энергиясы, төртте – Жер шарының 
биомассасы, үшінші қабатта – киберэнергетика болса, екінші қабатта су 
энергиясының мүмкіндіктері көрсетілген. Яғни, энергияның барлық түрі 
қамтылған. Ең бірінші қабатында Қазақстанның ұлттық құндылықтарын 
насихаттайтын көрме орын тепкен.

Сондай-ақ, әр қабаттағы көрмелердің тақырыбы жан-жақты. Сегізін-
ші қабатқа шығып, еденмен жүргеннің өзі құдды бір ұшып жүргендей 
әсерде боласың. Алтыншы қабаттағы күн энергиясын көрсету үшін 
ұйымдастырушылар көктегі күннің жартысын әкелгендей, қып-қызыл экс-
понат орнатқан. Осыншама мол әсер беретін көрменің құдіреттілігіне таң-
тамаша болдым. Сондықтан, «ЕХРО жайында көп естігеннен, бір көрген 
артық» боларына байлам жасадым.

Жалғасбек МЫРЗАТАЙҰЛЫ, 
зейнеткер.

Қызылорда қаласы.

білім сынаҒы 
үздіктерді саралады

Білім беру бағдарламасына биылғы енгізілген өзгерістерге 
сәй кес  мектеп бітірушілердің барлығы қорытынды мемлекеттік 
аттестаттауға қатысып, орта білім туралы куәлік алды. Олардың 
қата рында 397 «Алтын белгі» иегері бар. Бүгінгі таңда жоғары оқу 
орнына түсуге ниетті талапкерлер жаңа форматтағы ҰБТ сына ғы-
нан өтуде. Білім сынағының ашылу рәсіміне облыс әкімінің орын-
басары Р.Рүстемов қатысты.
Руслан Рүстемұлы соңғы үш жылда аймақ түлектерінің өз білімін 

дәлелдеп, орташа білім көрсеткіші бойынша республика деңгейінде 
алдыңғы қатардан табылып жүргенін атап өтті. Өткен жылы мектеп 
бітіруші түлектердің 95 пайызының жоғары және арнаулы оқу орындарына 
түскені – білім саласындағы басты жетістіктердің бірі екенін айтып, сынға 
түскелі тұрған талапкерлерге сәттілік тіледі. 

Осы жылдың 20, 21 маусымында облыста ҰБТ сынағының алғашқы 
екі күні өтті. Бұл уақыт аралығында Қызылорда қаласы, Жаңақорған, 
Қармақшы, Арал, Қазалы, Жалағаш, Шиелі аудандары және Ақай елді 
мекені бойынша   9 тестілеу пунктінде 3337 талапкер сынақ тапсырды. ҰБТ 
сынағының алғашқы күні орташа балл 80,7 пайызды құрады. 

Айта кетейік, тестілеу емтиханы 3 міндетті пән және талапкердің 
таңдауы бойынша 2 бейінді пәннен тұрады. Тестілеу уақыты 3 сағат 50 ми-
нут, ал шекті балл – 50 өзгеріссіз қалды. Барлығы – 120 сұрақ бойынша 
мүмкін болған 140 балдан ұлттық университеттер үшін – 65, медициналық 
мамандықтар үшін – 60, басқа мамандықтар үшін төменгі шекті балл – 
50 балдан жоғары жинаған талапкерлер жоғары оқу орындарында оқуға 
мүмкіндік алады.  

Барлық тестілеу пункттерінде ата-аналар мен бақылаушылар үшін ар-
найы LED экраны орнатылып, емтиханның өту барысын көріп отыруға 
мүмкіндік жасалды.

Ғазиза ӘБІЛДА.
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ҚР ПаРламенті Сенатының деПутаттығына кандидат
мұРат БаҚтияРұлы

ӨМІРдеРек
Мұрат Бақтиярұлы 1958 жылы 17 мамырда Қызылорда облысы, Шиелі ауданында дүниеге келген. 1975 жылы №50 Абай 

атындағы орта мектепті тәмамдағаннан кейін әскери борышын өтеп, құрылыс мекемесінде жұмысшы болып еңбек етті. 1986 
жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ды үздік дипломмен бітіріп, Қызылорда педагогикалық институтында оқытушы, аға оқытушы, 
кафедра меңгерушісі, факультет деканы қызметін атқарды. 1998-2008 жылдары Қазақ мемлекеттік заң университеті Қызылорда 
филиалының директоры болып қызмет істеді. 1999-2003 жылдары Қызылорда облыстық мәслихатының депутаты болып сайланып, 
мәслихаттың «Жастар ісі және құқық қорғау мәселелері» жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы болды. 2003 жылдан бастап 
«Құқықтық Қазақстан үшін» Республикалық азаматтык қозғалысының Қызылорда филиалының және 2005-2008 жылдары «Туған 
жер» қоғамдық қозғалысы қауымдастығының төрағасы болып сайланды.

2008 жылы Қызылорда облысы әкімінің орынбасары болып тағайындалды. 2011 жылдың тамыз айында Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының депутаты болып сайланып, Сенаттың аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аймақтарды дамыту комитетінде жұмыс тобының жетекшісі және мүшесі ретінде 50-ден астам заң жобаларының 
жан-жақты талданып, сарапталуына атсалысты. Парламент қабырғасында еліміздің және өзі сайланған Қызылорда облысының 
экономикалық, әлеуметтік, білім және денсаулық саласына байланысты Үкіметке елуге жуық депутаттық сауалдар жолдап, 
көтерілген мәселелердің оң шешілуіне ықпал жасады. 300-ден аса ғылыми, публицистикалық, танымдық еңбектері жарық көрді. 
Бірнеше оқулықтардың авторы. Саяси ғылымдар докторы, профессор.

«Денсаулық» медициналық пойызы Қызылорда облысы 
тұрғындарына көмек көрсетуде. Кестеге сай бірінші аялдама 
– «Сексеуіл» бекеті болды. Мұнда «Денсаулық» медициналық 
пойызының дәрігерлері тұрғындарды 14-17 маусым аралығында 
қабылдады, содан соң «Абай» бекетінде жұмысын жалғастырады. Әрі 
қарай дәрігерлер бригадасы Арал тұрғындарына қызмет көрсетуге 
кірісті. Пойыз бұл бекетте 21-24 маусым аралығында болады. 
Облыс көлемінде шалғайда орналасқан 28 темір жол бекеті мен жол 
айырығының тұрғындары темір жолдың жылжымалы дәрігерлер 
бригадасының қызметіне жүгіне алады. 

Жалпы «Денсаулық» пойызы мамандары арқылы темір жол 
бекеттерінің тұрғындары екі ай бойы, яғни 17 тамызға дейін 
дәрігерлердің тексеруінен өтіп, қажетті алғашқы көмек, кәсіби кеңес 
және жақын жердегі медицина орталықтарында әрі қарай емделуге 

жолдама ала алады. 
«Денсаулық» медициналық пойызының 8 ваго нында науқастарды 

толық тексеруге, амбу латориялық ота жасауға, емдеу кабинеттерінің 
қызметтерін көр сетуге толық жағдай жасалған және зертханалар 
мен диагностика кабинеттерімен жабдықталған. Меди цина 
бригадасының құрамында терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, 
ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, стоматолог мамандары бар.

Айта кету керек, «Денсаулық» пойызы өз жұмысын ағымдағы 
жылдың 21 сәуірінде Маңғыстау облысының «Тұрыш» бекетінен 
бастады, пойыз өз жолында Қазақстанның батыс және оңтүстік 
аймақтарындағы темір жол бекеттеріне барады, содан соң 2017 жылы 
20 желтоқсанда Алматы облысында жұмысын аяқтайтын болады. 

Медпойыз дәрігерлері демалыссыз жұмыс істейді және барлық 
қызмет тегін көрсетіледі. 

Мамандандырылған медицина пойыздары – «Қазақстан темір 
жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ мен Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар министрлігі арасында 2010 жылы 9 наурызда 
жасалған, медициналық қамсыздандыру мәселелерінде өзара жұмыс 
істеу туралы меморандум аясында жүзеге асырылған жоба. 

«Денсаулық» пойызы «Парыз» бизнестің әлеумет тік 
жауапкершілігі жөніндегі республикалық бай қауында «Жылдың 
үздік әлеуметтік жобасы» но минациясы бойынша жеңімпаздардың 
бірі болды, сондай-ақ 2010 жылы «Қазақстандағы Жыл таңдауы 
№1» халықаралық фестивалінде Қазақстандағы үздік әлеуметтік-
жауапкершілік жобасы атанды.

Айнұр БАТТАЛОВА.

 «ДЕНСАУЛЫҚ» МЕДИЦИНАЛЫҚ ПОЙЫЗЫ ҚЫЗЫЛОРДАДА ҚАСКӨЙЛІККЕ 
ҚАРСЫ КҮРЕС
Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы мен Арал 
орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
ММ-нің қызметкерлері бірлесіп жүргізілген рейдтік 
іс-шара барысында Арал ауданы Қарақұм ауылына 
қарасты «Көк Аша» елді мекенінің маңында 
«Митсубиси-Паджеро» автокөлігімен жүрген Абай 
ауылының тұрғынын тоқтатып, тексерген. 

Тексеру барысында көліктің ішінде 12 калибрлі 
1 дана аңшы мылтығы бары анықталған. Осы 
автокөліктің жүрген ізімен кері қарай жүріп, жол 
бойындағы бетон құдыққа келіп, құдықты қарау 
кезінде құдықтың ішінде полиэтилен қалтаға 
оралған 2 бас ақбөкен аңына ұқсас жануардың 
денесі бары анықталған. 

Тиісті құжаттар жинақталып, Арал АІІБ-на 
тіркеліп, ҚР ҚК-нің 339-бабымен қылмыстық іс 
қозғалды.

Облыс тұрғындары арасында табиғат байлығын 
қорғау, өсімін молайту және сақтау жайлы 
кездесулер өткізіліп, бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы жарияланып отырғанына қарамастан, әлі де 
болса браконьерлік жағдайлар тоқтамай отыр. 

А.СҰЛТАНОВ,
 облыстық орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бас маманы.

 Хабарлама
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен 

бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау 
құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің 
қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «Көлжан» ЖШС «Батыс Тұзкөл кен орнындағы мұнай жинау жүйесі. №№54, 55, 
57, 72, 103, 152, 153, 155, 159, 200, 203, 206, 210, 218, 234, 273 және 327 ұңғымалардан 
аралық құбыр тарту» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология Кодексінің 57-ші бабының талаптарына сәйкес  «Батыс Тұзкөл кен орнындағы 
мұнай жинау жүйесі. №№54, 55, 57, 72, 103, 152, 153, 155, 159, 200, 203, 206, 210, 218, 
234, 273 және 327 ұңғымалардан аралық құбыр тарту» 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.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 
28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау 
алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және 
жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ кенішіндегі 
БШСБ-не қосымша  айдамалау сорабын орнату; 
Арысқұм кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№226, 
227, 255, 259, 273 ұңғымалардан аралық құбыр тарту; 
Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№24, 
32 ұңғымалардан аралық құбыр тарту; Оңтүстік-Батыс 
Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№55, 60 
ұңғымалардан аралық құбыр тарту» жұмыс жобалары 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 

9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес 
«Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ кенішіндегі БШСБ-
не қосымша  айдамалау сорабын орнату; Арысқұм 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№226, 227, 255, 
259, 273 ұңғымалардан аралық құбыр тарту; Оңтүстік-
Батыс Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. 
№№55, 60 ұңғымалардан аралық құбыр тарту;  
Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№24, 
32 ұңғымалардан аралық құбыр тарту; Оңтүстік-Батыс 
Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№55, 60 
ұңғымалардан аралық құбыр тарту» жұмыс жобалары 
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.

Қызылорда облысының прокуроры 
Халидулла Дәуешов ұрлықтың алдын алуда 
озық технологияларды пайдалану тиімділігі 
тақырыбында көшпелі үйлестіру кеңесін 
өткізді.
Кеңеске құқық қорғау органдарының бірінші 

басшылары, облыс әкімдігінің жауапты тұлғалары, 
«Қазақтелеком» АҚ, кәсіпкерлер палатасы өкілдері 
мен ПИК төрағалары қатысты. 

Жуырда прокуратураның ұрлыққа қарсы 
күрес отырысы өткен болатын. Онда жеке меншік 
пен кәсіпкерлерлік нысандарын бейнебақылау 
камераларымен қамтамасыз ету туралы шаралар 
әзірленген еді. 

Биылдың өзінде бейнекамерамен жабдық-
талмаған 232 дүкеннен 21 млн-нан астам сомадағы 
мүліктер ұрланған. Бұған 1063 сауда орнының 149 
немесе 14 проценті бейнебақылау камераларымен 
жабдықталғаны дәлел бола алады. 

Осыған орай «Қазақтелеком» АҚ облыстық 
телекоммуникациялар дирекциясы бас 
директорының орынбасары, коммерциялық 
директор  А.Айсаева қоғамдық орындарда, кәсіп-
орындарда және көпқабатты үйлерде орын алатын 

құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 
«Қазақтелеком» АҚ «Облачное видеонаблюдение» 
жаңа жоба қолға алынғанын мәлімдеді. Жоба ұрлық 
санын төмендетіп, азаматтардың қауіпсіздік жүйесін 
жетілдіріп, құқықбұзушылықтың алдын алуда 
септігін тигізетінін атап өтті. Осы жоба арқылы енді 
тұрғындар ай сайын 350 теңге көлемінде төлемақы 
төлеп смартфонынан онлайн-режим арқылы үй-
жайларын бақылап отыра алады. Сонымен қатар, 
жеке кабинет арқылы мұрағат жазбаларын қарауға 
да мүмкіндіктері бар. 

Талқылау барысында облыс прокуроры 
Халидулла Зиноллаұлы ұрлықтың алдын алудағы 
жаңа тәсілдерге назар аударды. Азаматтар мен 
кәсіпкерлерді осы үдеріске қатыстыра отырып, 
инновациялық техноло гиялар мен шетелдің оң 
тәжірибелерін пайдалану қажеттігін айтты. Мысалы, 
5 жарым млн халқы бар Сингапур қаласындағы 
қоғамдық орындардың 90 пайызы бейнекамерамен 
бақыланады. Полиция қызметкерлері әрбір құқық-
бұзушылық орнына барып, тексеру жүргізбейді. 
Барлығы бейнекамера арқылы әшкере етіліп, тәртіп 
бұзған, қылмысқа барған адамдардың жауаптылығы 
заматында шешілуіне мән беріледі. 

– Қазіргі таңда «Білім беру мекемелерінде 
құқықбұзушылықтың алдын алу» жобасымен 
облыстың барлық мектептерінде бейнебақылау 
камералары орнатылып, нәтижесінде білім 
ошақтарында бірде-бір қылмыс тіркелмеген. 
Сондай-ақ, мал ұрлығына тосқауыл қоюда «Батыс 
Қытай - Батыс Еуропа» күре жолында орналасқан 
аудандардың, ауылдардың кірер және шығар 
жолдарына бейнекамералар орнату туралы бастама 
көтеріліп, облыс әкімінен қолдау тапты. Бүгінгі 
күні камералар орнатылып, ұрлық пен басқа да 
қылмыстарға тосқауыл болады деген сенімдеміз, – 
деді облыс прокуроры Халидулла Дәуешов.

Жапония полициясының жұмыс тәжірибесін 
мысалға ала отырып, қоғамдық орындарда, 
сонымен қатар, Қызылорданың қылмысқа тәуекел 
учаскелерде стационарлық полиция пункттерін 
орналастыру жоспарлануда. Үйлестіру кеңесі оты-
ры сындағы ұсыныстар барлық қатысушылармен оң 
бағаланды. 

Кеңесті облыс прокуроры Х.Дәуешов 
қорытындылады. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ҚЫЛМЫСҚА ТОСҚАУЫЛ БОЛАДЫ
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Қызылорда облы сы  ның әкімдігі мен 
мәслихаты, «Нұр Отан» пар тиясы облыстық фи-
лиалы Қызылорда облысы мәслихаты депутаты 
Кен жебек Үйрековке ағасы

Мақсұт СИСЕНҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына бай ланысты қайғысына ор тақ-
тасып, көңіл айтады.

ҚҰРМЕТТі ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫЛАРЫ!

Туып-өскен аймақтың атынан Сенат депутаттығына 
кандидатурамды екінші мерзімге ұсынуды жөн көрдім. 
Парламент депутаты бас айналдыратын биік лауазым 
дa, үлкен атақ та емес. Ол тәуелсіз еліміздің заң шығару 
қызметін жүзеге асыратын ең жоғары өкілді органына сенім 
білдірген сіздердің қалауларыңыз. Әрине, Сенат депутаты 
болу – мәртебелі, бірақ жауапкершілігі мен аманаты көп,  
зор қажыр-қайратты қажет ететін жұмыс екенін Парламент 
қабырғасында жүріп жақсы түсіндім. Қоғамның қазынасы 
– адам. Сондықтан да, азаматтың кез келген қадамы, мем-
лекеттің кез келген бастамасы заңмен тығыз ұштасып отыруы 
керек. Себебі сен қанша білімді болғаныңмен, қоғамда заң 
үстемдік етпесе, бойыңдағы ешқандай қасиеттерді іске асыра 
алмайсың. 

Еліміздің Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
жүргізіп отырған саясатын толық қолдап және басшылыққа 
ала отырып, туған еліміздің дамуы үшін бар білімім мен 
өмірлік тәжірибемді, күш-жігерімді мынадай міндеттерге қол 
жеткізуге жұмсайтын боламын:

- еліміздің демократиялық және құқықтық мемлекет 
ретінде дамуына;

- мемлекетіміздегі берік тұрақтылықты, татулық пен 
келісімді, этносаралық бірлікті нығайтуға;

- экономиканың өнімділігін кешенді түрде көтеруге, 
оны әртараптандыруға, өңірлердің даму бағдарламаларын 
республикалық бюджеттен қаржылай қамтамасыз етуге 
ықпал жасауға;

- көлік, өндіріс және энергетика инфрақұрылымдарын 
дамытуға, бизнес-ахуалды жақсартуға, оған мемлекеттің 
қысымын азайтуға, рұқсат беру рәсімдерінің санын және 
жоспарлы тексеріс санын барынша қысқартуға;

- шағын және орта бизнесті дамытуға қолайлы жағдай 
жасауға, олардың жалпы ішкі өнімге қатысты үлесін 
ұлғайтуға қол жеткізуге, салық түрлерін барынша азайтып, 
оларды заңдық тұрғыдан жетілдіруге атсалысамын.

Мемлекеттің реттеуші функцияларын нығайтуға, 
елдің әлеуметтік-экономикалық дамуында мемлекеттік 
жоспарлауды жетілдіруге, қаржы жүйесін қадағалауды, 
ұлттық қауіпсіздігімізге зор нұқсан келтіретін сыбайлас 
жемқорлық пен қылмысқа қарсы күресті күшейтуге, бұл 
бағытта темірдей тәртіп, жауапкершілік, жариялылық, 
әшкерелеу сияқты тетіктерді күшейтуге;

- орталық, өңірлік және жергілікті мемлекеттік басқарушы 
органдардың өкілеттіліктері мен жауапкершіліктерін 
нақтылай түсуге, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін 
дамытуға, әртүрлі деңгейдегі мәслихаттардың өкілет-
тіліктерін күшейтуге, олардың бюджет қаражатын жұм-
салуына бақылау жасау функцияларын нығайтуға. 

БіЛіМ, ДЕНСАУЛЫҚ жӘНЕ РУХАНИяТ –
АДАМ КАпИТАЛЫНЫҢ НЕгізДЕРі

Қазақстан әлемдегі ең сауатты, білімді мемлекет бола 
отырып, жаңа технология саласында кенже қалды. Себебі біз 
сапа емес, сан қуып, нақты білім емес, диплом қуып кеттік.

Сондықтан да еңбек нарығы талаптарына сай техникалық 

және кәсіптік білім берудің тиімді жүйесін қалыптастыруға;
- еліміздегі білім беруді қаржыландырудың 2022 жылға 

қарай ішкі жалпы өнімнің 6% дейін көтеруге;
- жоғары білім деңгейін әлемдік стандарттарға 

сәйкестендіруге, әрбір азаматқа жоғары білім алуға кепілдік 
беру, ол үшін мемлекеттік гранттар көлемін ұлғайтуға;

- педагог қызметкерлердің кәсіби даярлығының жоғары 
сапасын қамтамасыз ету, олардың әлеуметтік мәртебесі 
мен еңбекақысын мемлекеттік қызметкерлердің дәрежесіне 
көтеруге;

- ғалымдардың әлеуетін көтеру, әсіресе талантты 
жас ғалымдарға көмек көрсету, ғылыми қызметкерлердің 
әлеуметтік мәртебесін және еңбекақысын көтеруге 
атсалысамын;

Қазіргі таңда ұлт денсаулығы бірінші кезекте 
экономикалық категорияға айналды.

- бастапқы медициналық-санитарлық көмек қызметіне 
ерекше назар аударуға, азаматтардың дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз етуге құқықтарын іске асырудың нақты 
тетіктерін жасауға, шалғай орналасқан елді мекендердегі, 
әсіресе халықтың әлеуметтік аз қамтылған топтарының 
медициналық қызметтерге қолжетімділігін арттыруға, 
денсаулық сақтау ұйымдарының  материалдық-техникалық 
базаларын нығайтуга барынша назар аударуға;

- әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы 
денсаулық сақтау қызмет көрсету жүйесінің қолжетімділігін, 
денсаулық үшін ортақ жауапкершілік, фармацевтикалық 
нарықты реттеп отыруға;

- салауатты өмір салтын белсенді насихаттауға, қоршаған 
ортаның экологиялық тазалығын сақтауға, халықты таза ауыз 
сумен толық қамтамасыз етуге;

- медицина қызметкерлерінің мәртебесі мен еңбекақысын 
көтеруге, олардың әлеуметтік құқықтарын қорғауға ықпал 
етемін;

- мәдениетті қолдауға берілетін қаржыны көбейтуге, 
мәдениет пен өнер саласы қызметкерлерінің жалақысын 
көтеруге, оларға әлеуметтік қолдауды күшейтуге;

- жастар саясатын одан әрі жетілдіруге, оларды 
отансүйгіштікке, имандылыққа, белсенділікке, салауатты 
өмір салтын ұстануға тәрбиелеуге, жас отбасыларды 
қолдауға, жастардың өз мүмкіндіктерін іске асыруға жағдай 
жасауға;

- мемлекеттік тілді дамытуға, оның мемлекеттік басқару 
органдарында толыққанды қызмет етуін қамтамасыз ету 
үшін күресу менің алға қойған ең басты мақсаттарымның 
бірі болады.

ӘРКіМ ЛАйЫҚТЫ өМіР СүРУгЕ ҚҰҚЫЛЫ

- елімізде кешенді демографиялық саясатты жүзеге 
асыруға, ана мен баланы қорғауға, өмірге бала әкелуді 
ынталандыруға, балаға күтім жасау жөніндегі жәрдемақы 
мөлшерін ең төменгі жалақының деңгейіне дейін және 2 
жасқа дейін ұлғайтуға, көпбалалы ана үшін барынша қолайлы 
жағдайлар жасауға, толық емес және тұрмысы төмен отбасы 
балаларын, мүгедек балаларды қолдау тетіктерін жетілдіруге;

- ардагерлерге қамқорлық жасауға, қарттар мен 
мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау 

мен зейнетақы тағайындау, еңбекке жарамсыздар және аз 
қамтылған азаматтарға көмектесуге бағытталған арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсету жүйелерін жетілдіруге; 

- базалық-әлеуметтік төлемдерді арттыруға, халықты 
әлеуметтік сақтандырумен қамту ауқымын кеңейтуге, 
әлеуметтік қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің 
мәртебесін және еңбекақысын көтеруге күш саламын.

АУЫЛ – ҰЛТЫМЫзДЫҢ АЛТЫН ҚАзЫғЫ

Қызметім қалалық болғанмен, көңілім – далалық. 
Сондықтан да ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін 
қолдау үшін ұзақмерзімді арзан несиелер, субсидиялар 
көлемін ұлғайту, лизинг арқылы техника алу, машина, 
трактор станцияларын ашу, өндірілген өнімдерді сатып 
алу, дайындау, өңдеу және сауда дайындау кооперативтерін 
құрудың тетіктерін жетілдіруге;

- мал шаруашылығын дамытуға, ет, сүт өндіруге, мал 
тұқымын асылдандыруға, жайылымдарды суландыруға 
мемлекет тарапынан қолдау көрсетуге;

- жер заңнамасын жетілдіруге, ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердің құнын төмендетуге, оларды тиімді 
пайдалануға бағытталған іс-шараларды қабылдауға;

- еліміздегі суармалы жерлерді пайдалану тиімділігін 
арттыруға, олардың мелиоративтік жағдайларын жақсарту 
үшін (каналдар жүйелерін тазалау, жер тегістеу, терең 
қопсыту, сор шаю, т.б.) субсидиялар бөлуге, пайдаланылмай 
жатқан суармалы жерлерді айналымға енгізуге мемлекет 
тарапынан қаржы бөлдіруге, күріш шаруашылығы мен күріш 
кластерін дамытуға, бұл бағыттағы мемлекеттік қолдауды 
күшейтуге ықпал етемін;

- жеке қосалқы шаруашылықтарға барынша қолдау 
көрсетуге, ауыл тұрғындарына қолжетімді несие беретін 
тетіктерді жетілдіруге, шағын несиелендіру көлемін 
ұлғайтуға;

- Елбасымыздың төлтумасы – Арал теңізі мен Сырдария 
өзенінің арнасын реттеу жөніндегі «ғасыр жобасының» 
одан әрі тиімді жалғастырылуына, бұрынғы сілемдер мен 
арналарды тазартып, қалпына келтіру арқылы өңірдің барлық 
тұсына су жеткізу мүмкіндігіне ұйытқы болуға;

- балық шаруашылығын дамыту бағдарламасын іске 
асырудың тетіктерін жетілдіруге күш-жігерімді жұмсаймын.

ҚАДіРЛі жЕРЛЕСТЕР!

Мемлекетке өзінің адалдығын, жауапкершілігін, жоғары 
кәсіби шеберлігін іс жүзінде көрсете алған, мемлекет, аймақ 
проблемаларын жақсы білетін білімді, тәжірибелі адам 
ғана Сіздердің сенімдеріңізге үміт арта алады. Сіздердің 
өтініштеріңіз бен ұсыныстарыңызға немқұрайлы қарай 
алмайтын Сыр өңірінде туып-өсіп, тәрбиеленген, абыройлы 
еңбек еткен, Сыр елі мен халқына ниеті адал және сіздердің 
ой-пікірлеріңізбен санасып жұмыс істейтін адам ғана бұл 
үмітке лайық деп есептеймін.

(Қаржысы республикалық бюджет есебінен төленді.)

Жиында отандық өнімді экспорттаушы ларға «Ұлы дала елі» шатырлы брендін пайдалану құқығын беруге 
арналған байқауға өтінім қабылдау басталғаны сөз болды.  Бас қосуда Нұржан Әлтаев отандық тауар өнді ру-
шілердің форумын ұйымдас тырудың маңыз дылығына тоқталды. 

«Ұлы дала елі» отандық  тауар өндіру шілердің ІІІ форумында сатып алу, өткізу, сауда және экспорт мәселесі 
талқы ланады. Келелі жиында отандық өнімді қол дау мен тарату мәселесін талқылау үшін мемлекеттік орган-
дар, квазимемлекеттік секторлар және жер қойнауын пайдаланушылар шақырылады. «Атамекен» ҰКП аталған 
форумды өткізуде отандық тауар өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланысты жақсартып, ынты-
мақтастыққа қатысты маңызды мәселелер бойынша бизнестің ұстанымын айқындайды. Шара аясында көршілес 
елдерден 30  ретейл мен көтерме-сатып алу  компаниясы шақырылды. Сонымен қатар, отандық өнімнің ірі са-
тып алушылары, ұлттық компаниялар қатысады. 

Баспасөз-брифингінде Нұржан Әлтаев форум ның еліміздегі ірі сатып алушылардың тауар және қызмет 
өндірушілермен кездесуін қамтамасыз ететін жалғыз алаң екенін жет кізді. Жыл сайын көрмеге қызығушылық 
та ны тып отырғандардың қатары артып  ке леді. Себебі, бұл – тауар өндіру шілер дің өз өнімдерін таныстырып, 
өткізу нарығын кеңейтуге берілген зор мүмкіндік. 2015-2016 жылдары форум алаңында 25 млрд теңгеден астам 
қаражат шеңберінде келісімшарттар мен меморан думдарға қол қойылды.

Былтыр «Ұлы дала елі» байқауына қаты суға 23 өтінім түскен. Іріктелген 6 ком панияның арасынан үздігін 
анықтау үшін 2 613 кәсіпкер мен азамат интернет-дауыс беруге қатысты. Нәтижесінде, «Alageum Electric» Кен-
тау трансформатор зауыты, «Рахат» кондитерлік фабрикасы мен «Қайнар-АКБ» ЖШС жеңімпаз атанды. 

Биылғы сайысқа комиссия тарапынан оң баға берілген 12 үміткер іріктеледі. Тексеру нәтижесі бойын-
ша іріктеудің келесі кезеңіне өткен 6 үміткер тағы да анықталады. Олардың тізімі онлайн-дауыс беру үшін 
Ұлттық пала таның интернет-ресурсына жарияланады. Ең көп дауыс жинаған  компания  «Ұлы дала елі» ша-
тырлы брендін қолдану құқығына ие болады. Байқау лауреаттарына «Ұлы дала елі» шатырлы брендінің белгісі 
жыл соңында салтанатты түрде табысталады. Шатырлы брендті жарнамалық мақсатта қолдану құқығы 5 жылға 
дейін беріледі.

Кенжетай ҚАйРАҚБАЕВ.

баЙҚаУҒа ӨТІНІм 
ҚабЫлДаУ баСТалДЫ

Орталық коммуникациялар қыз метінде «Атамекен» ҚР ҰКп Басқарма Төрағасының орынбаса-
ры Нұржан Әлтаев, «Атамекен» ҰКп Шағын және орта бизнесті дамыту департаменті директорының 
орынбасары  Салтанат Әбдікәрімова, «Alageum Electric» АҚ директорының орынбасары  Ернар 
жақашев және «Свет» ғылыми-өндіріс тік компаниясы» жШС  директоры Виталий Михеевтің 
қатысуымен баспа сөз-брифингі өтті.

Жергілікті атқарушы және өкілді органдарда жұмыс істеп, жинаған 
тәжірибесінің арқасында аудан халқының өзекті проблемаларымен етене таныс. 
Еліміздің заң шығарушы органдарда ел халқының күнделікті тіршілігіндегі мұң-
мұқтажын жақсы білетін халықтың өкілдері болуы қажет деп санайтындықтан 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат ретінде 
өзін-өзі ұсынған. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына арнаған жыл 
сайынғы дәстүрлі Жолдауын, «Ұлт жоспары-100 нақты қадам» бағдарламасы 
бойынша тиісті шараларды, облыс әкімінің қабылдаған бағдарламаларын жан-жақты 
қолдай отырып, өз бағдарламасында келесі мәселелерді шешуді мақсат етіп қойған:

- Ең алдымен, ауыл халқының негізгі шаруа көзі ауыл шаруашылығын дамыту 
үшін инвесторлар тартуға күш салу. Елімізде ЭКСПО-2017 көрмесі өтіп жатқан 
кезеңде, оған қатысуға келген шетелдік туристер, соның ішінде Байқоңыр қаласына 
келушілерге инвестициялық жобалар ұсыну мен агротуризмді дамыту және ауыл 
шаруашылығы техникаларын лизингке алу механизмдерін жетілдіру бағытында 
барынша ықпалдастық жасау;

- Қазіргі кезеңдегі ауыл-ел тұрғындарының қалаға көшу қарқынының 
ұлғаюына байланысты ауылдық елді мекендерге кадр тарту мәселесінің қиындауы 
туындап отырғандығы белгілі. Сондықтан ауылдық жерлерде іске асырылатын 
инвестициялық жобаларға басымдық беруге атсалысу. Ауылдық елді мекендерде 
тұратын азаматтардың кіші кәсіпкерлікпен айналысуы үшін мемлекет тарапынан 
көрсетілетін көмектерді игеруге ықпал жасау және жас мамандарды ауылға 
тұрақтандыру мақсатында жаңа жұмыс орындарын ашуға, қолжетімді баспанамен 
қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызу; 

- Білім мен тәрбие беру ісін жақсарту мақсатында мұғалімдердің мәртебесін 
көтеруге, балалардың мектепке толық тартылуын қамтамасыз етуге, тұрмысы 
төмен отбасы балаларына қамқорлық жасауға, облыстағы білім беру ұйымдарының 
материалдық-техникалық базасын нығайтуға күш салу. Сонымен қатар мектеп 
түлектерінің кәсіп таңдау бойынша білімін жетілдіру, олардың кәсіби техникалық 
оқу орындарына білім алуға бағыттауды насихаттау, кәсіби-техникалық оқу 
орындарының базаларын нығайту үшін атсалысу;

- Ұлт болашағы – балаларымыздың еңбекке баулуы мен оларды сауықтыру 
орындарының көбеюі үшін ықпал жасау;

- Қазақстандық әрбір азаматтың құқықтық білімін жетілдіру бойынша жұмыс 
жүргізу. Азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауға, заңды құрметтеуге 
және оның сақталуына бағытталған мәселелерді қолдау;

- Мәслихаттардың ролі мен құзыреттерін ұлғайту және депутаттардың санын 
арттыруға ықпал жасау;

- Көгалдандыру жұмыстарының жүргізілуін қолға алу, республика астанасының 
орманды қоршаулары іспеттес әрбір елді мекеннің орманды алқаптарының 
қалыптастырылуына септік ету;

- Елді мекендердің инфрақұрылымдарын дамытуға, санитарлық жағдайларының 
жақсаруына, көшелерге электр жарықтарын орнатуға және көгалдандыру 
жұмыстарын жүргізуге үлес қосу;

- Жергілікті жерде туристтік аймақтарды құруға атсалысу;
- Жергілікті өнім өндірушілерді қолдау тетіктерін ұлғайту, әсіресе жеңіл 

өнеркәсіпті дамытуға қолдау көрсету жолдарының іске асырылуы бағытында жұмыс 
жүргізу; 

- Қазақ тілінің мәртебесін күшейту бағытында жұмыс жүргізу;
- 2021 жылға дейін қолданысқа енгізілуі тоқтатылған Қазақстан Республикасы 

Жер Кодексінің баптары бойынша жергілікті халықпен бірлесе отырып талдау 
жұмыстарын жүргізу.

Тәжірибесінің аздығына қарамастан, өзінің ұлт болашағына немқұрайсыздығын 
білдіре отырып және демократиялық республикамыздың белсенді сайлау құқығы 
бар азаматы ретінде конституциялық құқығын пайдалана отырып, әріптестері – 
таңдаушылардың қолдауына шынай сенімділік білдіреді.

(Қаржысы республикалық бюджет есебінен төленді.)

ҚР ПаРламенті Сенатының деПутаттығына кандитат
еРжан еРтаРғынұлы Әжікенов

ӨМІРдеРек
Әжікенов Ержан Ертарғынұлы  

1969 жылғы 2 қыркүйекте 
Қызылорда облысы Сырдария ауданы 
А.Тоқмағанбетов ауылында дүниеге 
келген.

1992 жылы Қорқыт Ата атындағы 
педагогикалық институтын, 2001 жылы 
Қызылорда экономика, экология және 
құқық академиялық университетін 
бітірген, мамандығы тарих пәнінің 
мұғалімі, заңгер.

Еңбек жолын 1992-2001 жылдары 
А.Тоқмағанбетов ауылындағы №135 
орта мектепте тарих пәнінің мұғалімі, 
директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары болып бастаған. 2001-2002 
жылдары А.Тоқмағанбетов ауылының 
әкімі, 2002-2005 жылдары Сырдария 
аудандық білім бөлімінің меңгерушісі, 
2005-2006 жылдары аудандық білім 
және спорт бөлімінің меңгерушісі 
қызметтерін атқарған.

2006-2009 жылдары аудандық 
білім бөлімінің бастығы, 2009-2016 
жылдары Сырдария ауданы әкімінің 
орынбасары лауазымдарында жұмыс 
жасаған.

2016 жылдан осы уақытқа дейін 
Сырдария аудандық мәслихатының 
хатшысы қызметін атқарып келеді.

Отбасылы, үш ұл тәрбиелеуде.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ



Сағат таңғы бестің шамасында  телефон 
шырылдап қоя берді. Тұтқасын көтерсем, 
өзіміздің Адам Мекебаев. Алматыдан звон дап 
тұрған. Бірден айтқаны: «Насос пен кана ли
за ция дегеннің қазақшасын айтып жіберші», 
– деді.

Мен қапелімде не дерімді білмей іркіліп 
қалдым. Сонан соң: Әй, Адам, саған не болды? 

Сол айдай Алматыдан насос пен кана ли за ция
ның қазақшасын бі летін біреуді таба алмадың 
ба? Бұл не, амандықсаулық жоқ, дегенімше 
бол мады, Ол: «Әй, сен де бір...» деп телефон 
тұт қасын тастай салды.

Содан келіншегіміз екеуміз кешке дейін 
күліп жүрдік. Айтамыз да күлеміз, айтамыз 
да күлеміз. Күн – демалыс еді. Шамасы, ерте 
тұрып, қаламын жорғалатып отырған болса 
керек. 

Әне, жазушы деген пенденің осындай да 
бір қылығы бола береді.

***
Емханаға келіп, дәрігердің қабылдауын 

күтіп отырған үш арыстың бірі: «Менің 
инфарктым ғаламат ауыр болды. Глубокий 
деген түрі екен» дейді. Екінші кісі де: 
«Глубокийің не, менікі широкий деген түрі 
екен» деп, одан да асып түскен. Ол екеуінен 
үшінші құрдас қалсын ба: «Ой, сендер де 
қайдағы жоқты айтады екенсіңдер. Сол 
глубокий, широкий деген де инфаркт болып 
па? Инфаркт деп мына менің инфарктымды 
айт!» деген екен кәдімгідей қиналған болып.

Содан глубокий мен широкий екеуі 
қосарлана: «Ей, сенікі қандай инфаркт 
қаңғып жүрген?» деп аңтарылғанда, анау: 
«Ойбай, менікі глубокийдің де глубокийінен 
өткен, широкийдің де широкийінен өткен 
обширныйдың обширныйы екен» депті. Бұл 
үшеуі: Сырбай Мәуленов, Тахауи Ахтанов, 
Садықбек Адам беков болатын. Ауырып 
жүрсе де әзілдері қандай. «Обширныйдың 
обширныйын алған» шамасы, глу бокий мен 
широкийден де асырып айт қан Садықбек 
Адамбеков ағамыз болар.

***
Көзіқарақты  зиялыларымыз ұлы кемеңгер 

Мұқтар Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясын 
уақытында қазақ халқы тарихының тұтас 
бір ғасыр кезеңін (ХІХ ғасыр) көркем 
суреттеген шығарма деп негіздеген еді. Кейін 
әдебиетіміздің алтын қорына Әбдіжәміл 
Нұрпейісовтің «Қан мен тер» және «Соңғы 
парыз» романдары қосылды. Бұл жолы 
зиялы қаламгерлер жазушының осы соқталы 
туындылары халқымыздың ХХ ғасыр кезеңін 
тұтас көркем кескіндеген деп бағалады. ( «Жас 
Алаш» басылымынан).

Советтік дәуірде осындай еңбегі ерен 
дарындарды диссертация қорғатпайақ ұлттық 
ғылым акаде мия мыз дың мүшелігіне қабылдау 
үрдісі болған. Айталық, Ғ.Мүсірепов пен 
Ғ.Мұстафин. Кешегі күні Әбіш те сондай құр
метке бөленді. Ака де мия ның толық мүшелігіне 
бірденбір лайықты тұлға Ә. Нұрпейісов еді.

Ал кейінгі буыннан Әбіш Кекілбаев, 
Қабдеш Жұмаділов, Софы Сматаев, Мұқтар 

Мағауин әдебиет орбитасында дараланып 
танылды. Ойпырмай, бұлар неткен 
сарқылмайтын таланттар еді?! Қандайқандай 
өрелі туындылар жазған?! Зерделеп көрсек, 
осы төрт алып қырық қатпарлы шығар ма
ларында халқымыздың тұтас бес ғасырлық 
тарихын баяндап берген екен. Академия 
академиктері Қаб деш ті, Софыны, Мұқтарды 
өз де рінің қатарына нақ бүгінгі тұста уақыт оз
дыр май Ғ.Мүсірепов айт  қан алыптар тобына 
қа был даса, бұл академия тари хында тағы 
бір айтулы оқиға болып қалар еді. Бұл мар
ғасқалардың өздері бірбір академия ғой. 

Дәстүрді жалғастыра беру керек еді.
***

Жалпы оқырман қа лам герлер туралы не 
ой лайды? Әлбетте, біреу  дің ойындағысын 
біреу біліп бола ма? Ақи қаты: қаламгерлердің 
жара ты лысы былайғы пен де лерге жұмбақ. 
Мадридке жолы түскен Эрнест Хэмин гуэй 
сондағы бір қонақүйде тұрып жатады. «Қа ні
шер», «Он үндіс», «Бүгін күн жұма» деген үш 
әңгіме жазады. Содан әрі шаршап, әрі тоңып 
отырған үстіне даяшы келеді. Ол жазушымен 
әңгімесі жараса келе одан не жаз ғанын 
қызығып сұрайды. Э.Хэмингуэй шар шап 
отырғанын, енді жатып демалғысы келетінін 
айт қан да, даяшы: «Ерунда! Неу же ли, Вы, 
Эрнест Хэмингуэй, ус та ли после какихто трех 
жалких рассказов...» деген көрінеді.

Міне, осы гәптің өзіненақ жазу шы деген 
кісінің жаратылысы, оның жағдайы туралы 
көптің не ойлайтынын, көркем шығарма та
би ғатын қалай түйсінетіні жөнінде ша малай 
беріңіз...

***
Шукшин қалай тауып айтқан?! Және, 

нағыз эстетке тән астарлап әдемі айтқан: «Бір 
адам жазушы болуы үшін кемі жүз адам жазып 
көруі керек» депті сол ойшыл. Демек, жүз 
адамнан – бір жазушы. Рас, табиғат талантқа 

сараң. Шукшин соны меңзеген. Оның осы ойы 
біздің дана бабаларымыздың «Жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» деген пәлсапасының дәл 
төбесінен дөп түскен. Сонда деймінау, жүздің 
тоқсан тоғызы орталарынан тек біреуін ғана 
оздыратын болғаны ғой. Мысалы деп айтсақ, 
өткен жүз жылда Сыр бойы қаламгерлері 
ортасынан дараланып тек Әбдіжәміл 
Нұрпейісов қана шыққан екен.

***
Бельфастқа жолаушылап барған армян 

жазушысы Вардгес Петросян қала тұрғын
дарының омырауынан жарқыраған күміс 
жетон көрген. Біреуін оның да омырауына 
қадайды. Сол жетондардың бетіне: «Жергілікті 
ақындарды аман сақтайық» деп жазылған 
екен.

Біздің дарынды бір қаламгеріміз Серік 
Асылбеков: «Қызыл кітап қа енген сирек 
жануар ларды қор ға ғанымыздай суреткерлерді 
де қор ғауымыз керек. Жанжануарлар жоғалып 
кетсе, табиғаттың тепетеңдігі бұзылады, ал 
суреткерлер сиреп кетсе, қоғамның адам
гер  шілік ахуалы бұзылады...» деп орынды 
ескерткен. Расында, біз душар болған қазіргі 
қоғамның иманиадамгершілік ахуалының 
бұзылып, жеріне жеткенін көзіміз көріп отыр. 
Айналдырған ширек ғасырда иманнан безген 
жемқор елге айналдық.

***
Шыңғыс Айтматов бір сұх батында: 

«Өз басым сапарға шығып, өзге жұрттың 
табалдырығын аттай тын болсам, әрқашан 
өзіммен бірге қасиет тұтып ала жүретін екі 
асы лым бар. Бірі «Манас» және Мұқтар 
Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы» деген екен. 

Осылай деп жан жүрегін жарып айтқан 
Айтматовты, қоғамдық ситуация өзгерген 
тұста, мінепсынаушылар төбе көрсете 
бастады. Өздерінше болыптолғандар: «Айт 
ма тов – совет идеологтары дайындаған миф» 
деп ғайбаттады (Тіліңізді кәлимаға келтіріңіз).

Ал біз білерде, олар кезінде Айтматовтың 
табанын жерге тигіз бей көкке көтеріп жабыла 
мақтаған болатын. Оның «Жәмила» хикая
сына еліктеп, солықтап, лирикалық шағын 
повестер жазғандарын да білеміз. ХХ 
ғасырдың жетпісінші жылдары «Адамзаттың 
Айтматовы» деп пір тұтқандар да болды.

Дәуірінің заңғар жазушысы болып 
жаралған Айтматовты өйтіп бекерге ғай бат
тағанша, олар оның туындыларын көркем 
әдебиеттің бетін ендіенді ашуға талпына 
бастаған балауса таланттарға ұғын дырып на
си хаттай берсек, одан ұтпасақ ұтылмас едік
ау. 

Шіркейлі Қосасары – Шығыс асар
лардың ішіндегі ең үлкені болып сана
лады. Бұл топқа кіретін қалашықтарда 
мықты қорғаныс жүйелер мен құрылыс 
орындарын байқауға болады. Қалашықтың 
ортасында ірі құрылыс, қамалдың жанын
да қолдан қазылған арықтар орын тепкен. 

Шығыс асарлар қалашықтарының 
бүгінгі жайкүйі өте қауіпті жағдайда 
десек болады. Олар қазіргі уақытта күріш 
алқаптарының ортасында қалғандықтан 
үнемі жерасты ыза судың және 
антропогендік факторлардың әсерінен  
қарқынды бұзылуда. Со нымен қатар, 
Қара асар қалашығының топырағын 
80жылдары тас жол құры лысына алғаны 
аздай, содан пайда болған жарға оқ атуға 
арналған арнайы қабырға мишеньдерін 
орнатып, оқужаттығуларын өткізетін 
орынға айналған. Құлке асар жанында 
орналасқан «Бәйге төбе» деп аталатын  
обаға ұқсас ескерткіш «Батыс Еуропа – 
Батыс Қытай» жолы салыну барысында 
тегістеліп кеткен. Сонымен қатар, 
Көктонды обасының үстіне қазіргі кездегі 
бейіттер түсіп жатыр.

Жетіасар қалашықтары орна ла суы
ның тығыздығы, құрылымы және мерзімі 
тұрғысынан алғанда қайта кешенді зерт
теулерді қажет етеді. 

Осы мақсатта 2015 жылы Білім және 
ғылым министрлігі Ә. Марғұлан атындағы 
Археология институты мен Қорқыт 
Ата атындағы ҚМУ «Археология және 
этно графия» ғылымизерттеу орталығы 

бірлесіп, өзіндік ерекшелігіне қарай Шір
кейлі Қосасарын қазба жүргізілетін нысан 
ретінде таңдап алды. 

Шіркейлі Қосасарын Сырдария ау
даны, Н.Ілиясов ауылынан оңтүстік
ба тысқа қарай 5,5 шақырым жерде 
ор на ласқан. Архео логиялық зерттеу жұ
мыс тары нәти жесінде Шіркейлі Қос аса
рын б.з. VІХ ғасырларда өмір сүрген деп 
мерзімдейді. 

Бұл асар С.Толстовтың класи фи ка
циясы бойынша үшінші асарлар тобына 
жатады, яғни мықты қорғаныс жүйесі бар, 
сонымен қатар ішінде көптеген әртүрлі 
тұрғын үй құрылыстары бар қамалдар. 
Қала алып дуалмен қоршалған. Дуалдың 
сақталған биіктігі бүгінгі таңда 34 метрді 

құрайды. Қамалдың ішінде, шығысы мен 
батыс бөлігінде құрылысы жағынан ұқсас 
екі асар (бекіністі үйжай) орналасқан. 
Археологтар бұл үйжайларды шартты 
атауларына сәйкес кіші үйді – Қосасар 
І, үлкен үйді – Қосасар ІІ деп атаған. 
Сонымен қатар, Қосасар ІІнің оңтүстік 
бұрышынан шығысқа қарай 60 метр 
жерде, қаланы қоршап тұрған дуалдың 
ішкі бөлігінде жоспары төртбұрышты 
үшінші  құрылыс (төрткүл) орналасқан. 

Қосасар І қаланың шығысында тұр. 
Асар екі қабаттан тұрады, шы ғысындағы 
екінші қабаттың жос пары шеңберлі, ал 
астыңғы үлкен құры лыс тың жоспары 
алтыбұрышты келген. Қосасар ІІ Қосасар 
Іден батысқа қарай 500 метр жерде, 

жалпы қаланың ба ты сында орналасқан. 
Бұл асар да екі қабаттан тұратын 
құрылыстан салынған. Үйжайдың 
ұзындығы 60 метрге тең қорғанысты 
жүйесі бар жеті қабырғасы құрылыстың 
жоспарын көпбұрышты етіп құрап тұр. 
Биіктігі 56 метр. Бұл асардың да шығыс 
бөлігінде жоспары сақталмаған үстіңгі 
құрылыс орны бар. Асардың оңтүстік 
қабырғасында қақпаның ізі байқалады. 

Төрткүлдің қабырғаларының биік  
тігі 34 метр, қалыңдығы 22,5 метр. 
Оңтүстік бұрышында жоспары төрт
бұрышты құрылыс бар. Ал қалған 
бұрыштарында диаметрі 33,5 метр 
мұнаралары бар. Шіркейлі Қосасары 
құрылысы жағынан Алтын асарға ұқсас 
келеді. Онда да үлкен және кіші үйлер 
мен жоспары төртбұрышты «керуен 
сарай» орналасқан. 

Далалық маусымда табылған жәді
гер лер бойынша Шіркейлі Қосасары 
қала шығының беткі құрылыс қабаты ІХ 
ғасырға дейін өмір сүрген деп айтуға 
мүмкіндік береді. Шіркейлі Қосасары 
қалашығынынан табылған негізгі 
археологиялық материал – кера мика. 
Қыш ыдыстар барлығы дерлік жап
сыр малы әдіспен жасалған. Тек беткі 
қабаттан табылған бірнеше керамика 
фраг менттері ғана көзеші шарығында 
дайындалған. Өрнектелген ыдыстар аз, 
геометриялық өрнектер, ойып жасалған 
және мөрленген зер түрінде кездеседі. 

Керамикалық  материалдарға қоса 
сүйектен (бұғы мүйізі) жасалған бұйым
дар, белдік доғасы, шыны бұйым
дар, қола қазан тұтқасы, кішкене қола 
қоңырау, қайрақ тастар және мыс 
тиындар табылды. Шіркейлі Қосасары 
қалашығының керамикалық кешенін 
ІХХІІ ғасыр деп мерзімдеуге және  
оларды жетіасарлық және Жанкент 
қалашығының оғыздық керамикаларына 
жақындығын көрсетуге болады.

М.МЕРЕЙ. 
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 ДЕГДАРЛАР
(Киіз кітаптан)

Сыр бойындағы асарлардың тарихы өткен ғасырдың орта шенінен 
бері зерттелгенімен, құм құндағындағы мекендердің құпиясы әлі күнге 
дейін толық ашылып біткен жоқ.  Біз Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті «Археология және этнография» ғылыми-зерттеу 
орталығының жетекшісі, тарих ғылымдарының кандидаты Әзілхан 
Тәжекеевтің көмегімен қазба жұмыстары жүргізілген асарлар туралы 
деректерді оқырмандар назарына ұсынуды бастаймыз. 

Ақын-жазушы дегендер құдай 
бере салған бір қызық халық. 
Айналасындағылармен қарым-қа-
тынаста бола жүріп, таныс-бей-
та ныстармен де, тіпті өзінің 
ойдан шығарған кейіпкерлерімен 
де бірде «күліп-ойнап», енді бірде 
олар мен «сұхбаттасып» дегендей, 
неше түрлі қисапсыз оқиғаларды 
ойлап тауып, айнала төңірегін 
суреттеп, көп-көп жайларға пат-
ша көңілі көншімей, мазасы бол-
май, ой кешіп, басы ісіп жүргені. 
Тіршілігі толастамай тұрған дүние 
жарықтың күнгейі мен көлеңкесінде 

өзіндей өзекті пенделермен 
осылай кездесіп, олармен бірге 
шаттанып, бірге мұңайып 
қай ғырады; кейде соларға қо-
сы лып жылап алатын жа-
зушылар да болған бұл жал-
ғанда. Дауа жоқ бұларға. 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы 
Құқықтық ста тисти ка және арнайы есепке 

алу жөнін дегі комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша басқармасы басшылығының 

азаматтарды жеке қабылдау жүргізу
К Е С Т Е С І

№ Лауазымды 
адамның 
Т.А.Ж.

Қабылдаушының 
лауазымы

Қабылдау уақыты

1 Сейітов Өркен 
Құрбанбайұлы

Басқарма бастығы Жұмыс күндері сағат 
10.00ден 
12.00ге дейін, 
16.00ден 
18.00ге дейін

2 Құлманов Әлжан 
Беганұлы

Басқарма 
бастығының 
орынбасары

Жұмыс күндері сағат 
10.00ден 12.00ге дейін, 
16.00ден 18.00ге дейін

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
Байсейтова көшесі, №104 «А».

ХАБАРЛАндыРу
ҚР Қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың 27 мау сым 

2017 жылы сағ. 11-00-де Астана қаласы, Қонаев көшесі, 4, 
«Қаз медиа орталығы»  (Киноконцерт залы – 1қабат) мекен-
жайы бойын ша жұртшылықпен есепті кездесуі өтеді.

Қаржы министріне қойылатын сұрақтарды мына элек
тронды minfin@minfin.gov.kz мекенжайына алдын ала жі
беруге болады. 

Кері байланыс үшін өзіңіздің деректеріңізді және байланыс 
телефон нөмірін көрсетуіңізді сұраймыз.

Сіздің сұрағыңызға жауап жұртшылықпен есепті кездесу 
өткеннен кейін Қаржы министрінің сайтында www.minfin.gov.
kz  орналастырылатын болады. 

Call center: 8 (7172) 71-76-32, 71-77-74.
Барлық тілек білдірушілерді  кездесуге қатысуға 

шақырамыз!

«ҚҰҚыҚ БҰЗуШыЛыҚҚА ҚАРСы 
“МҮЛдЕМ” ТӨЗБЕуШІЛІКТІ БІЗБЕн БІРГЕ 

ҚАЛыПТАСТыР!» 
Мемлекеттік қызмет және мем ле кеттік қызмет көрсету 

заңнама талап тарының бұзылу фактілері бойынша:
Сенім телефоны: 8 (7242) 702520
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзу шы лықтар фактілері 

бойынша
Сенім телефоны: 1424
ХАБАРЛАСЫҢЫЗ
Facebook.com әлеуметтік желі сін дегі «Мемлекеттік 

қызмет істері Қызылорда» ресми парақшасы
kyzmet.gov.kz 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда 
облысы бойынша департаменті

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс №1.

Биыл – көрнекті ақындраматург, 
ҚР  Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты Иран Ғайыптың 70 жылдық 
ме рейтойы.

Осыған орай А.С.Пушкин атын
дағы орталық кітапхананың ұйым
дастыруымен өнегелі өмір иесі, 
көрнекті ақынның ғибратты ғұмы
рын өскелең ұрпаққа үлгіөнеге ету 
мақсатында «Туған жерге махаббат» 
атты әдебипоэзия кеші өтті.

Поэзия кеші ақынның «Қор
қыттың көрі» атты дастанынан 
монолог оқумен басталды. Ақын 
жыр ларының алтын діңгегі – өзі 
өмір сұрып отырған қоғам. Иран 
Ғайыптың поэзиясының тігісі жа
тық, сөз бен сөз тіркесін ұтымды 
пай далана отырып ақындық талан
тын сан қырынан көрсете білген. 
Шараға қатысушы «Сырласу» клу
бы ның мүшелері Әсел Ахметова, 
Жансая Қуаныш, Камиля Бей сен
биева, Ислам Бахрадин, Қасымхан 
Төлеген мен колледж студенттері 
ақынның  өлеңдері мен поэмаларын 
мәнерлеп оқи білді. Колледж 
кітапханашысы Айымкүл Қоспанова 

«Құпия махаббат» атты поэмасын 
оқырмандарға қызықты әңгімелеп 
берді. 

Шара барысында «Таланттың та
ғын мінген Сыр перзенті – 70 жаста» 
атты кітап көрмесі ұйымдастырылып, 
таныстырылды.

ИранҒайып поэзиясының көр 
кемдік жүйесінен тақырып әралуан
дығы, ізденіс мұраттары, өлең 
өрісі мен ондағы өмір өнегелері, 
кеңінен көрініс береді. Ең негізгісі, 
оның ақындығы адами болмысты 
бейнелеуден ізгілікке құштарлықтан 
өмір, уақыт тынысын сезініп 
отырады. Демек, ақын поэзиясындағы 
көркемдік қабылдау, арналарынан 
қоғам, кезең көріністері бар сыр
сипаттарымен даралана түседі. Ақын 
өлеңдерінің алтын қазығы біреу – 
халық қамын ойлау.

Міне, осындай терең мазмұнды 
оқырман ойына сіңірген тәрбиелік 
тағылымы мол кеш мазмұнды өтті. 

Сандуғаш ӘБІЛҚАСыМОВА,
Қорқыт ата атындағы 

ҚМу-дың 3-курс студенті.

ХАЛҚЫНЫҢ ҚАЗЫНАСЫ 
БОЛҒАН АҚЫН

ҚОСАСАР

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мем лекеттік университетінде об лыс -
тық ішкі саясат басқармасының ұйым-
дас тыруымен «Тіл шебері – 2017» атты 
байқау өтті. 
Облыстық сайысқа 21 мен 29 жас аралы

ғындағы 6 мемлекеттік қызметші қатысып, 
үш тіл бойынша – қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде білімбілік терін таразыға салды. 
Осы байқауға біздің әріптесіміз, облыс 
бойынша ҚАЖ департаментіне қарасты ЗК
169/1 меке ме сінің арнайы контингент арасында 
тәрбие жұмысын жүргізу бөлімінің теоло
гия  лық оңалту тобының инспекторы Қайрат 

Пазылов қатысты. Жас мамандар 
«Мәдениеттаным», «Ұлттаным», 
«Өнер таным» аталымдары, нақтырақ 
айтсақ, тілді меңгеру деңгейі, үш 
тілде орфоэпиялық тұр ғыдан таза 
сөйлеуі және сахналық мәде ниет 
бойынша сынға түсті. Мәселен, 
олар мәдениет аталымы бойынша 
қойылған сауалдарға қазақтың салт
дәстүрлері туралы ана тілімізде 
жауап берсе,  ұлттаным ата лымында 
қойылған сұрақтың бәріне үш тілде 
– қазақ, орыс және ағылшын тіл де
рінде жауап берді. Ал, үшінші бөлім 
– өнертануда жаңылтпаш айтудан 
жарысты. Талапкерлердің білімін 
Қорқыт ата атын дағы ҚМУдың 
доценті, филология ғы лым дарының 

кандидаты А.Абасилов басқарған қазылар 
алқасы бағалады.

Байқау қорытындысы бойынша об лыс
тық мәдениет, архивтер және құжат тама бас
қармасының бас маманы Қ.Балмаған бетов 
жүлдегер атанып,  республикалық байқауға 
жолдаманы жеңіп алды. Байқауға қатысушы 
әріптесіміз Қайрат Пазылов «Алғыс» хатпен 
марапатталды.

дана дОСТАнОВА, 
облыс бойынша 

ҚАЖ департаментінің маманы.

ЖАС МАМАНДАР САЙЫСЫ

Сыбайлас жемқорлықты болдырмау, оның алдын алу – заман талабы. 
Бұл, әсіресе, мемлекеттік қызмет саласында күн тәртібінен түспейтін мәселе 
болуы тиіс. Сондықтан да бұл бағытта ұдайы арнайы ісшаралар өткізіліп 
тұрады. Техникалық реттеу және метрология комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша департаментіндегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын түсіндіру мақсатында 
өткізілген техникалық оқу осындай кезекті ісшараның бірі болды.

 Аталған заң 2015 жылдың 18 қарашасында  №410V реттілігімен 
қабылданған. Бұл заң бойынша сыбайлас жемқорлық жасаған тұлға өмір 
бойы мемлекеттік лауазымға орналасу құқығынан айырылады. Сыбайлас 
жемқорлық қылмыстар бойынша мүлікті тәркілеу көзделген. Техникалық 
оқу барысында қызметкерлерге «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
туралы» заң талаптары терең түсіндіріліп, жемқорлыққа итермелеуі мүмкін 
себептері талдап айтылды және олардың заң алдындағы  жауапкершілігі  
барынша жете жеткізілді. 

Осындай қоғамдық дертке қарсы мәдениет деңгейін арттыру 
мақсатында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жазалау 
мерзімі, жемқорлық фактілері жөнінде хабарлаған адамдарды көтермелеу 
шаралары, пара алушы мен пара берудің жазаланатындығы жөніндегі 
ақпараттар департаменттің хабарландыру тақтайшасында орналастырылды. 

ы.ТӘЖІҰЛы.

ЗАҢ ТАЛАПТАРЫ ТҮСІНДІРІЛДІ

(Жалғасы бар)

ТҰРғындАР нАЗАРынА!
2223 маусым аралығында Қызылорда облысында ауа 

райы 40 0С ыстық болып, кей жерлерде бұршақ жауады деп 
күтілуде.

«Қазгидромет» РМК
Қызылорда облысы бойынша филиалы.

        Айжарық СӘдІБЕКҰЛы


