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агроөнеркәсіптік кешен

мәжіліс

Өткен жылдың соңында қабылданған «2016-2020 жылдарға дейінгі 
агроөнеркәсіп кешенін дамытудың агрокартасы» негізінде ауыл шаруашылығы 
өндірісіне кешенді маркетингтік зерттеулер мен талдаулар жүргізілді. Аймақ 
агробизнесінің шешуші перспективалық даму бағыттары айқындалды. Осыған 
орай, өндірістің әлеуетін және өнім өткізу сұранысы ескеріліп, шешуші 3 басым 
топтар белгіленді. Олар – экспорт секторлары, импорт алмастырушы және 
қосалқы секторлар болып табылады.

Аграрлық картада ҚР 2017-2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенін 
дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасының екі негізгі міндеті ескерілген. 
Олар – ұсақ және орта шаруашылықтарды біріктірілген ауыл шаруашылығы 
кооперациясына қосылуға және дамытуға тарту, нарықты отандық тауарлармен 
толтыру және агроөнімдерінің экспорттық әлеуетін арттыру.

Соңғы уақытта сыртқы нарықта Сыр елінің өнімдеріне деген сұраныс артып 
отыр. Өңіріміздің сыртқы экспортқа шығаратын негізгі өнім түрлерін күріш пен 
балық құрайды. Кейінгі төрт жылдың ішінде күріш экспорты 28 есе, ал балық 

экспорты 8 есеге өскен.
Былтыр жергілікті диқандар иран күрішін егіп, жақсы өнімге қол жеткізді. 

Жоғары сұранысқа ие болып отырған ирандық «Торем Хошеми» күріш сортын 
өзімізде табысты түрде жерсіндіре алдық. Қазір ол жаппай өндірілуде. 
Бүгінгі күні күрішті Иран рыногына қайта бағыттау бойынша облыста 
тиімді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни, Иранға күріш өткізу жөнінде 
бірқатар келіссөздер жүргізілді.

ұбт  үздіктері

МеМлекет басшысы 
Н.Назарбаевтың Ораза айт 
МерекесіМеН құттықтауы

құрметті отандастар!
Баршаңызды қасиетті Ораза айт мерекесімен құттықтаймын!
Бұл мейрам күллі мұсылман үмбеті үшін маңызды Рамазан 

айының аяқталғанын білдіреді. Ежелден исламға тән құндылықтар 
– бейбітсүйгіштік, жанашырлық пен бауырмалдықтың терең мән-
мағынасы осы шуақты күндерде айқын сезіледі.

Ораза айтта шын жүректен ақ тілек айтылып, әр адам адами қарым-
қатынастың жылылығы мен айналасындағылардың қамқорлығын 
сезіну үшін қайырымдылық шаралары жасалады. Ізгі ниет пен игі 
істер қоғамда өзара түсіністіктің орнауына, халқымыздың татулығы 
мен ауызбіршілігін нығайтуға септігін тигізеді. Бұл – еліміздің одан 
әрі тұрақты және сенімді дамуының басты кепілі.

Бірлік пен татулық жүрегімізде әрдайым бейбітшілік пен 
жасампаздықтың жылуын ұялатсын!

Осы мерекеге орай барша қазақстандықтарға зор денсаулық пен 
бақ-береке тілеймін!

Ораза айт қабыл болсын!

жомарт жер
және
судың сыйы

кеше облыс әкімі қырымбек көшербаевтың 
төрағалығымен облыс әкімдігінің  мәжілісі өтті. аймақ 
басшысы орын алған кадрлық өзгерістермен таныстырып, 
күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге кезек берді. 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық автокөлік 

жолының 800 шақырымнан астамы Қызылорда облысының 
аумағынан өтеді. Жол бойы сервисінің құрылысы үшін  41  
нүкте  белгіленген. Дәліз бойындағы сервистік қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру туралы хабарлама жасаған облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының басшысы Н.Өмірсерікұлы 
бүгінде 16 нысан пайдалануға берілгенін айтты. Жыл соңына 
дейін  тағы 20 нысан  іске қосылады. Ал 2018 жылдың бірінші 
жартыжылдығында 3 нысан  пайдалануға  берілмек. Ендігі міндет 
салынып жатқан сервистік кешендердің  стандартқа сәйкестігін, 
мерзімінде аяқталуын қамтамасыз ету болып отыр.  Сонымен 
бірге сервистік қызмет көрсету нысандарының құрылысына 
берілген жер учаскелерінің өз мақсатына пайдаланылуына талдау 
жасап, жоба мерзімінде игерілмеген жағдайда жер учаскелерін 
заңға сәйкес мемлекет меншігіне қайтару керек. 

Өткен аптада елімізде Ұлттық бірыңғай тестілеу өтті. 
Аймақтағы 9 тестілеу пунктінде 4188 түлек емтихан тапсырды. 
Облыстық білім басқармасының басшысы Б.Сайлыбаев облыс 
бойынша қорытынды балл  82,16 болғанын атап өтті. Облыстық 
«Білім-инновация» лицейінің түлегі, «Алтын белгі» иегері Айзат 
Әбдірәсіл және Қармақшы ауданы №250 орта мектебінің түлегі, 
«Алтын белгі» иегері  Дәурен Отарбай  136 балл жинады.

Әзірге Сыр өңірінің түлектері республикадағы алғашқы 
бестіктің ішінде. 100-ден жоғары балл жинағандар саны – 800. 
129 талапкер жоғары оқу орнына түсу үшін төменгі шекті 50 

балдан кем жинаған. Үш күннің қорытындысы бойынша 3829 
талапкер мемлекеттік білім грантын иелену үшін конкурсқа 
қатысуға мүмкіндік алды. Ұлттық бірыңғай тестілеу пункттерінде 
оқыс оқиға, ереже талаптарының бұзылу деректері орын алған 
жоқ. Апелляцияға арыз берген 64 бітірушінің  6-ның өтініші 
қанағаттандырылып, қосымша 63  балл алды.

Аймақ басшысы тестілеуден өтпеген, шекті балл алмаған 
оқушылар жайында алаңдау шылығын білдірді. Оларды қоғамнан 
оқшау қалдырмау керек. Тиісті басшыларға тестілеуден өтпеген 
түлектердің  колледждерде техникалық және кәсіптік білім алуын 
қамтамасыз етуге тапсырма берді. Жақын күндері  «Серпін-2050» 
бағдарламасы бойынша солтүстік өңірлердің колледждері мен 
жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары жұмысын 
бастайды. 

Осы жылдың 15 маусымында Тасбөгеттегі Абай мен Сапарбаев 
көшелерінің қиылысындағы балабақша автокөлігінің жеңіл 
көлікпен соқтығысқанынан,  21 баланың өмірі мен денсаулығына 
қауіп төнгенінен оқырман хабардар. Оқиғадан соң балабақша 
басшыларына балалар тасымалдайтын көлік құралдарын заңға 
сәйкестендіру, автобустарды сары түсті жарқылдауық маякпен 
жабдықтау, көлікке «Балалар тасымалы» деген таным белгісін 
орнату туралы тапсырма берілді. Балалардың жол қауіпсіздігі 
және оларды тасымалдайтын автокөліктердің жағдайы туралы 
айтқан облыстық ішкі істер департаменті жергілікті полиция 
қызметінің басшысы Б.Ыбыраев аталған мәселенің қатаң 
бақылауға алынғанына тоқталды. 

– Автокөлікте болған  21 бала – 21 отбасының үміті, сол үйдің 
қуанышы. Біз әрбір баланың денсаулығына, өміріне  тікелей 
жауаптымыз, – деді облыс басшысы. Қызылорда қаласындағы 

232 балабақшаның 206-сы жекенің иелігінде. Жеке балабақшалар 
балаларды қандай көліктермен тасымалдап жүргеніне ешкім назар 
аудармайды. Бұл көліктердің көбісі ескі, жарамсыз. Балабақша 
меңгерушісі мен жүргізуші тек ақша табуды көздемей, балалар 
қауіпсіздігін бірінші кезекке қоюы керек.

Аймақ басшысы бұл мәселеде енжарлық танытқандарды 
лицензиясынан айыруға дейін жазалауды тапсырды.  Балалардың 
өмірі мен денсаулығы  балабақшаның меншік түріне қарамастан, 
бірінші орында тұруы керек. 

Жыл сайын жаз айларында облыстың су айдындарында, 
әсіресе, Сырдария өзенінде азаматтар қайғылы жағдайға ұшырап 

жатады. Суға шомылу маусымындағы қауіпсіздік шаралары 
туралы хабарлама жасаған облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің басшысы О.Бержанов судағы адам қазасы өзекті 
мәселе болып отырғанын айтты.  Мәселен, жыл басынан бері 
облыс аумағындағы су айдындарында 9 адам қаза болды, оның 
3-і бала. Шомылу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтамау, өзен, 
каналдардың  ағысы жылдам, терең, тік жар тұстарына суға 
түсу, спирттік ішімдік ішіп, суға түсу, балалардың ересектердің  
бақылауынсыз қалуы  қайғылы оқиғаларға себеп болып отыр.  

Қауіпті аймақтарда ескерту тақтай шаларының толық 
орнатылмағандығы, рұқсат етілмеген жүзу құралдарын қолдану, 
алғашқы көмек көрсету тәсілдерін білмеу бақытсыз жағдайлардың 
көбеюіне әкеп соғуда.

Аймақ басшысы бұл мәселе суға түсу маусымы басталмай 
тұрып талқыланып, алдын алу шаралары қабылдануы керектігін 
ескертті. Қайғылы оқиға орын алған соң қимылдап, жоқты 
түгендеу жөн емес. 

Бұл мәселеге орай өзен-көлдердің жаға жай ларында ескерту 
және тыйым салу тақтайшаларын орнату, адам көп шоғырланатын 
орындар жанына судағы қауіпсіздікті сақтау туралы ақпараттық 
билбордтар орналастыру, Қызылорда қаласы мен аудан 
орталықтарында орналасқан LED экрандардан бейнероликтер 
көрсету туралы тапсырмалар жүктелді. Өйткені, су айдындарында 
төтенше жағдайлардың алдын алудың төте жолы – ақпараттық-
насихаттық жұмыстарды күшейту. 

Мәжілісте көтерілген мәселелер бойынша ұсыныс-пікірлер 
тыңдалып, тиісті шешім шықты. 

Гүлжазира ЖалҒасОва.

ҰБТ: БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР АЛҒАШҚЫ БЕСТІКТЕ

айЗаттың
асуы БИІК
Биылғы оқу жылының қоры-

тын дысымен облыс түлектерінің 
арасынан ең жоғары – 136 балл 
жинаған, «Алтын белгі» иегері 
Айзат Әбдірәсіл ұстаздарының 
үмітін ақтап, білім ошағының да 
беделін биіктетті. Әлбетте, ата-
анасының қуанышы өз алдына. 

Сырдария ауданына қарасты 
А.Тоқмағанбетов ауылында туып-
өскен Айзат бала күнінен бастап 
білімге құштар болатын. Әкесі 
Руслан – педагог, ал анасы Айгүл 
облыстық білім басқармасында 
есеп бөлімінің бас маманы. 
Сондықтан болар, бұл отбасында 
өсіп жатқан 4 бала үшін білім мен 
тәрбиенің орны бөлек.

А.Тоқмағанбетов ауылындағы 
№135 орта мектептің табал-
ды рығын 2006 жылы аттаған Айзаттың бастауыш сыныптағы 
ұстазы Құндызай Байзақова.  Мұнан кейін №10 дарынды 
балаларға арналған облыстық қазақ-түрік лицейінің (қазіргі 
«Білім-инновация» мектебі) 7-сыныбына конкурстық негізде 
қабылданды. Осында оқи жүріп, алғырлығымен көзге түскен 
талантты жас облыстық деңгейдегі бірнеше байқауларға қатысып, 
жүлделі орындарды иеленіп жүрді. Ерекше дарындылығымен 
4 тілді еркін меңгерген Айзат халықаралық деңгейдегі IELTS 
емтиханын тапсырды. Аталған емтиханнан 7 балл жинап, 
Назарбаев университетіне түскендіктен, Айзат ҰБТ тапсырмаса 
да болатын еді. Бірақ ол бағын сынап көргісі келді. Жыл бойы 
жүргізілген дайындық барысында 135-139 аралығында балл жинап 
келген Айзат ҰБТ сынағынан үздік шығып, ұстаздарының зор 
сенімін ақтап шықты. 

Арманның асқарына құлаш ұрған Айзаттың болашақта алар 
асуы биік боларына достары сенімді.             

                                                

таЛПынҒан
жетер мҰратҚа
Білім сынағының барысында  

ең жоғары – 136 балл жинаған 
екі үміткердің бірі Жосалы кенті, 
Т.Көмекбаев атындағы №250 
мектеп-лицейдің түлегі, «Алтын 
белгі» иегері Дәурен Отарбай. 
Ол 2000 жылы Жосалы кентінде 
дүниеге келген. Ал 2006 жылы 
О.Шораяқұлы атындағы №30 
орта мектептің бірінші сыныбына 
қабылданған. Бастауыштағы пән 
мұғалімі  Жолдыгүл Күзенбаева. 
Осы мектептен бастауыш 
сыныпты үздік бітірген ол 2010 
жылы Т.Көмекбаев атындағы 
№250 мектеп-лицейінің  5-сы-
ныбына қабылданады. Дарынды 
түлектің ұстазы Ақмарал 
Тынысбекқызының айтуынша, 
Дәурен жасынан өте зерек болған. Аудандық, облыстық білім 
байқауларынан жүлделі орындар иеленіп жүрген ол республикалық 
КИО интернет олимпиадада биология пәнінен ІІІ дәрежелі диплом 
және республикалық «Ясауи» пәндік олимпиадасында 25 пайыздық 
«сертификат» иеленеді. Сондай-ақ, Ресей Федерациясының оқу 
орындары үшін болған қабылдау емтиханына қатысып, Мәскеу 
қаласындағы Ұлттық Технологиялық зерттеу университетінің  
грантын  жеңіп алды.    

Баласының болашағынан зор үміт күтетін әкесі Ғазиз бен анасы 
Жұмакүлдің қуанышында шек жоқ. Ал Дәурен болса: «Менің бұл 
жетістігім – Гүлзира Еркебаева, Күлжахан Кемелбаева, Ақмарал 
Тынысбекқызы және Эльмира Абатова сынды ұстаздарымның 
еселі еңбегі» дейді.

Ғазиза ӘбілДа.

Қай заманда бол
сын, адамды алға 
жетелейтін – білім 
десек, бүгінгі ХХІ 
ғасырдағы ғылым 
мен техниканың ша
рықтауы адамзат 
ба ласының қол жет
кізген биік белес терінің 
бірі. Ал осынау биік 
белесті бағындырып, 
болашаққа қызмет 
ете тін  бүгінгі ұр
пақтың таудай та
лабы, қарыш ты қа
дамы бізді қуан тады. 
Облыста өткен ҰБТ 
сынағының нәти же
сіне зер салсақ, сы
наққа қатысқан 4123 
бітіруші түлектің 
800і 100 және одан 
жоғары  балл жинаған. 
Ал 3994 талапкер 
жоғары оқу орнына  
мемлекеттік бі лім 
грантын иелену үшін 
конкурсқа қатыса 
алады. 

байланыс және ақпарат 
қызметкерлері күніне орай 
облыс әкімі қырымбек 
көшербаев журналистер 
қауымын қабылдап, кәсіби 
мерекемен құттықтады.
– Елбасы БАҚ өкілдерінің 

халық мүддесіне жұмыс істеу 
қажеттігін үнемі айтып келеді. Ал 
журналистер қауымы бұл жауапты 
міндетті абыроймен атқарып 
жүр деп айта аламыз. Себебі, 
мемлекеттік саясатты жүзеге 
асыруда, Президенттің саясатын 
насихаттауда, ел ішіндегі маңызды 
мәселелерді билік назарына 
ұсынуда аталған кәсіп иелерінің 
орны ерекше. Сондықтан, ұлт 
болып ұйысуға қосып жатқан 
үлестеріңіз үшін алғыс айтамын. 
Бүгінде әлемде төртінші өндірістік 
революция жүріп жатыр. Бұл 
қоғамның жартылай сандық жүйеге 
ауысып жатқандығын айқындайды. 
Осы орайда БАҚ саласының 
да бұл үрдістен тыс қалмай, 
жаңашылдыққа бет бұруы қажет 
екені сезіліп отыр. Ақпаратты 
сапалы әрі тез таратып, нәтижеге 
жұмыс істеу – қазіргі таңда 
журналистердің басты міндеті. 
Жауапкершілігі мол саладағы 
еңбектеріңіз жана берсін, жағымды 
жаңалықтарыңыз көп болсын, – 
деді аймақ басшысы.      

Бүгінде облыстың медиа 
кеңістігінде 90-нан аса бұқаралық 
ақпарат құралы жұмыс істеп, 
онда 2 мыңнаң астам жан еңбек 
етуде. Сонымен бірге, ақпараттық 
саланы дамыту үшін баспасөз 
бен телевидение және интернет 
газеттеріне жыл сайын көңіл бөлініп, 
қолдау артып келеді. Мысалы, 2017 

жылы бөлінген қаржы 2010 жылмен 
салыстырғанда 4 есеге көбейіп отыр. 
Қазақылықтың қара шаңырағы Сыр 
өңіріндегі журналистика саласында 
жағымды жаңалықтар жетерлік. 
Қазіргі таңда халық басылым 
беттеріндегі материалдармен қатар, 
сол газет тердің сайттарынан да 
мәлімет ала алады. Осыдан 7 жыл 
бұрын құрылған «Сыр медиа» 
ЖШС қазірде аудандық, қалалық, 
облыстық басылымдардың басын 
біріктірген үлкен медиа холдингке 

айналды. Соның нәтижесінде 
материалдық-техникалық базаны 
нығайту, ақпаратқа қолжетімділікті 
арттыру мәселелері жолға 
қойылды. Бүгінде аталған ұжым 
басылымды шығарып қана қоймай, 
оны тарату ісін де өзі жүргізуде. 
Сондай-ақ, облыстық телеарнада 
да жаңа мүмкіндіктерге жол 
ашылуда. Қазіргі таңда «Қазақстан-
Қызылорда» арнасы республика 
бойынша облыстағы филиалдар 
арасында бірінші болып тәулігіне 

үзіліссіз 17,5 сағат хабар таратуға 
көшті. Одан бөлек онлайн түрде 
ақпарат жүргізуге қол жеткізді.

Аймақтың медиа кеңіс тігіндегі 
осындай жағымды жаңалықтарды 
тілге тиек еткен облыс басшысы одан 
соң ақпарат саласындағы үздіктерді 
марапаттады. Құрмет төрінен 
көрінген журналистер ішінде 
әріптестеріміз – облыстық «Сыр 
бойы» газеті бас редакторының 
орынбасары Қаныбек Әбдуов 
Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігінің «Ақпарат сала-
сының үздігі» төсбелгісін және 
тілші Назерке Саниязова «Ұшқыр 
қалам» ата лымы бойынша сый-
сияпат иеленді. Журналистерге 
бағалы сыйлықтар табыс етілді. 
Мерекелік шара аясында аймақтың 
ақпарат саласындағы қол жеткізген 
жетістіктері туралы еркін әңгіме-
сұхбат өрбіді.

Мәди құрМаНӘлі.
Нұрболат НұрЖаубай 

(сурет).

ХАЛЫҚ ПЕН БИЛІК АРАСЫНДАҒЫ АЛТЫН КӨПІР

аграрлы аймаққа айналған сыр елінде ауыл шаруашылық саласында 
атқарылып жатқан жемісті жұмыстар қатары қалың. Облыс басшысының 
айрықша назар аударуы арқасында аймақта үлкен жобалар қолға алынған. 
соның бірі – агроөнеркәсіп кешенін дамытудың агрокартасы.
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Қазақстан Республикасы Прези
денті Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы, 
оның ішінде қазақ жазуын латын 
графикасына ауыстыру жөніндегі 
саяси шешімі ел ішінде, зиялы қауым 
арасында қызу талқыланып жатқаны 
баршамызға белгілі. Тәуелсіздік 
алғалы бұл мәселе талай мәрте 
көтерілген.  Баспасөз беттерінде 
үздіксіз талқыланып келеді. Қазақ 
зиялылары, сонымен қатар, қалың 
бұқара да бұл мәселені талқылаудан 
ешқашан тыс қалып көрмеген. 

Кирилл мен Мефодий есімді 
орыс діндарлары латын графикасы 
негізінде жасаған «кириллица» ата
латын жазудан латын әліпбиіне 
көшуді сол кезеңде қолдаушылар да, 
оған қарсы пікір айтқандар да болды, 
тіпті мәселеге «тұздық» ретінде 
көне түркі жазуы, ғылымда «орхон
енисей жазуы» деген атпен белгілі 
графикаға ауысу жөнінде де пікірлер 
болған. Яғни, бұл мәселенің қоғам 
талқылауында болып келе жатқанына 
ширек ғасырдан асты, пісіпжетілген 
мәселе деп батыл айта аламыз, тіпті 
кешеуілдеп қалдық па деген ой да жоқ 
емес. 

Елбасының Қазақстан халқы 
Ассамблеясы сессиясында айтқан 
сөзінде де артқа қарайлайтын кез 
емес, алға ұмтылуымыз керек, ескі 
стреотиптерден арылуымыз керек 
деген сынды пікірлері осыны меңзесе 
керек. Халық санасында пісіп
жетілген шешімге билік бет бұрды, 
халықпен санасты деп ұғынған дұрыс 
болар. Шенеуніктер тарапынан болған 
шешім деу шындыққа жанаспайды. 
Тіл білімінде соңғы жылдары ерекше 
дамып өз орнын алған әлеуметтік 
тіл білімі деген сала бар. Сол ғылым 
саласының басты мақсаты, міндеті 
– әлеуметтің, яғни қалың бұқараның 
арасындағы тілдік ахуалды, жағдаятты 
зерттеу, зерделеу, сараптау болып 
табылады. Қазіргі таңда Қазақстандағы 
17 млн халықтың 5 млны орыс 
тілді деген мәлімет ескірген, 
еліміздегі халықтың 71 пайызы қазақ 
болғанымен, мектеп табалдырығын 
аттап жатқан балалардың 86 пайызы 
қазақ сыныптарына баруда. Жыл 
сайын қазақтардың қазақстандықтар 
арасындағы үлес салмағы 11,5 
пайызға артып келе жатқанын 
ескерсек, мемлекеттік тілдің мәртебесі 
артып келе жатқанын дәлелдеп 
жатудың қажеттілігі бола қоймас. 

Қоғам қайраткері Әбіш Кекіл
бай ағамыз айтқандай, «Адамзат 
бала сының ойлап тапқан құндылық
тарының асылы – жазу» десек, 
жазудың төрт түрі болады: пикто
графиялық жазу – тастағы суреттер 
(мысалы «күн басты адам» бейнесі), 
идеографиялық – ол да сурет түрінде, 
тек панорамалық сипатта болады, 
оқиға бар, буын жазуы – таңба 

дыбысқа емес, буынға беріледі, 40
тан 200ге дейін таңба болады, әріптік 
немесе дыбыстық жазу – бұнда «бір 
дыбыс – бір әріп» принципі негізге 
алынуы керек, әріптер саны 20дан 
басталып, 40тан аспауы керек. Біз 
қазақ тілі маманы болғандықтан 
біршама мәселені білеміз. Айталық, 
қазақ тілінде 9 дауысты дыбыс (а, ә, ы, 
і, ұ, ү, о, ө, е), 7 үнді дауыссыз (р, л, 
м, н, ң, й, у), 5 ұяң дауыссыз (б, г(ғ), 
д, ж, з), 5 қатаң дауыссыз (п, к (қ), т, 
ш, с) – барлығы 26 дыбыс бар. Яғни, 
Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған 26 (28) 
қағидасы  негізінде жасалған ұлттық 
әліпби жобасы тіліміздегі барлық 
дыбыстарды қамтиды. Графиканың 
ла тын қарпіне ауысу мәселесі тек 
түр кі халықтары, оның ішінде қазақ 
хал қы үшін ғана емес, Ресейде де 
өзекті болып отырғаны баспасөзде, 
радио, теледидарда, әлеуметтік желі
лерде  орыс ғалымдарының, саясат 
тану шыларының арасында мәсе ле 
етіп көтеріліп келеді, тіпті олар дың 
арасында Қазақстан бұл мәселеде 
бізден озып кетті деген оң пікірлер 
баршылық.

Мәселе әліпбиді ауыстырып 
қана қою емес, тіліміздің дыбыстық 
заңдылықтарына негізделген емле 
мәселесін дұрыстап алу басты 
мақсат болуы қажет. Жазу мен айту 
арасындағы алшақтықты қазақ тіл 
білімінің негізін салушы саналатын, 
Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы 
«ит деп айтып, шошқа деп жазатын 
тілдер» деп  сынаған болатын. 
Қазақ тілінің қазіргі қолданыстағы 
емлесінде де осындай олқылықтар 
толып жатыр. Орыс сөздерін сол 
тілдегідей өзгеріссіз жазу тәжірибесі 
қазақтағы әріп санының артуына, 
соның ыңғайында емлені қиындатуға 
әкеп соқтырды. Дыбыс табиғатын 
қазақ тіл білімінде бірденбір жетік 
білетін жетекші фонетист ғалым 
Әлімхан Жүнісбек қазақтардың орыс 
тілін акцентсіз, армян, грузин, эстон, 
латыш, литвандардың акцентпен 
сөйлеуін қазақтардың өзгелерге 
қарағанда озықтығы емес, ұлттық 
жазудың, емленің болуынан деп 
түсіндіреді. Соған қарағанда қазақта 
тіл иммунитеті нашарлау деуге негіз 
бар. Ал біз орыс сөздерін жазу үшін ц, 
щ, ф, х, э, ь, ъ, я, ю, ё әріптерін түгелімен 
алдық. Бұл тұрғыда орыс әріптерінің 
толығымен қазақ әліпбиінде болуы 
тілімізді шұбарлауға да негіз болып 
тұр. Әрине, орыс тілінің маңызын кем 

санауға болмас. Тіпті Еуропа елдері 
де орыс сөздерін қолдануға мәжбүр. 
Дегенмен олар ол үшін арнайы әріп 
қолданбайды. Мысалы, фонетика 
– phonetika, циркуль – tcirkul, т.т. 
орыстардың өзі де мұны жатсынып 
отырған жоқ. 

Латын графикасына көшу 
мәселесінде саяси шешім қабылданды. 
Латынға негізделген қазақ жазуы 

қалай болуы керек? деген сұрақ 
қалың бұқара талқылайтын мәселе 
емес. Тіл білімінде тілдің дыбыстық 
жағын зерттейтін фонетика деген 
сала бар, сол саланың білгірлері 
шешетін мәселе бұл. Сонымен қатар 
информатиктердің, яки компьютер 
мамандарының да пікірлері маңызды. 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты мамандары ортақ түркі 
әліпбиін қабылдауды ұсынып отыр. 
Бұл шешілген мәселе деуге де болар. 

Бизнес әлемінің бізге бетбұрысы 
осы графикаға қатысты ма деген 
емеурінге қаржыгерлер жауап бере 
жатар, ал тілші ретінде айтарымыз, 
әріп шартты белгі десек, оның 
танымалдылығы көп нәрсені көрсетсе 
керек. Кеңес кезінде Германияда 
әскерде болған ағаларымыз, замандас
тарымыз мектепте оқыған неміс, 
ағылшын, француз тілдерінің арқа
сында сондағы елді мекендердің 
атын оқи алатынбыз деп масаттанып 
отырушы еді. Сондайақ, таңбалық 
сипатта латын қарпі халқымыздың 
8090 пайызына таныс, игерілуі де 
қиындық келтірмейді. Студенттерге 
ұлттық жобаны (жаңа әліпбиді) 
көрсеткенімізде олар басаяғы 15
20 минуттың ішінде латын қарпімен 
жазылған мәтінді оқып, тіпті жаза 
алатынын байқадық, сондайақ, бірі
міз 50ден, екіншіміз 70тен асқан біз
дер үшін де қиындық келтірмейді жаңа 
жазу. Елбасымыз айтып кеткен әлем
дік интеграцияға ұмтылу жалпы ха
лықтық қолдауға лайық деп ойлаймыз.

Жастарымыздың ресейлік ақпарат 
ағынымен шектелуі дұрыс процесс 
емес, олардың дүниетанымында 
жаң ғыру болу керек екендігін де 
Елба сымыз атап кетті. Санамызды 
отар  сыздандыруға да осы әліпби 
реформасы арқылы қол жеткізуге 
болады. Түркиеліктер қазақ жерін «ата 
жұрт» деп атайды, Махмұт Қашқари 
да біздің ареалды, қазіргі Қазақстанды 
«ең таза түркі тілі» деп бекер атамаса 
керек. Түркиеліктер, өзбектер, 
түркімендер, әзербайжандар графикаға 
қатысты жіберген қателіктер біздің 
ғалымдар тарапынан сарапталған, 
әліпбидің қалай болуы көлденең көк 
аттының ісі емес, Ә.Жүнісбек сынды 
осы саланың білгір лері шешетін 
мәселе деп білеміз.

Болат БОРАНБАЙ,
филология ғылымдарының 

кандидаты.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – 
КЕЛЕШЕК КЕЛБЕТІ

Замана көшіне сай елімізде 
кәсіпкерлікпен айналысуға жақсы 
мүмкіндіктер жасалынған. Бұл ретте 
Қазалыда да шағын және орта кәсіпкерлік 
саласында тындырылған істер жетерлік. 
Қазіргі таңда, аталған ауданда кәсіпкерлікке 
ден қойғандар көптеп кездеседі. Олардың 
қатары да күн сайын еселенуде. Бұл салаға 
қызығушылық білдіргендерді өңірдің 
түкпіртүкпірінен кезіктіруге болады. Тіпті 
шалғай ауылдардан да. Мұның барлығы да 
еліміздегі тыныштық пен сарабдал саясаткер 
Елбасының ерекше қамқорлығының жемісі. 

Осындай демеушіліктің нәтижесінде 
Қожабақы ауылында тігін шеберханасы 
ашылған. Бұл нысанды мүмкіндігі шектеулі 
жан Елібай Аманбаев БҰҰның 2 млн 554 
мың теңге инклюзивтік грантына ашыпты. 
Атпал азаматтың бұл еңбекқорлығы кез 
келген тепсе темір үзетін жандардың 
қолынан келе бермеуі мүмкін. Қазіргі таңда 
қажетті техникалық жабдықтар жеткізіп 
алынып, бұрынғы пошта ғимаратын цехқа 
бейімдеген екен. Жаңадан бастаған кәсібі 
алға жылжып, тұтынушылары да күн санап 
арта түсуде.

Бүгінде «Шебер» тігін шеберханасы 
құрақ көрпе, төсек жабдықтарын тігумен 
айналысады. Алдағы уақытта өнім түрлерін 
көбейтіп, тапсырыстар қабылдауға жұмыстар 
жүргізілуде. Ел мүддесі жолындағы мерейлі 
міндеттер жүгін арқалаған талапкер 
азаматпен тілдескенімізде: 

– Қолдағы мүмкіндікті оңтайлы 
пайдаланудың жолдарын қарастырудамыз. 
Елді мекендегі емхана, ауруханаға киім, 
мектеп оқушыларының формасын тігеміз. 
Аудан көлеміндегі өтетін тендерлерге 
қатысып, қаржы түсірсек деген ойымыз да 
жоқ емес. Қаржы болса, шеберханамызды 
да үлкейтіп, ауыл азаматтарын да жұмыспен 
қамтыр едік. «Жұмыс жоқ» деп қарап отыруға 
болмайды. Тек мүмкіндіктерді қарастырып, 
оларды мүлт жібермеуге тырысу керек, 
– дейді «Шебер» тігін шеберханасының 
жетекшісі.

 «Шебердің қолы – ортақ» деген бар. 
Ендеше, ел игілігіне ерінбей, қажымай 
қызмет көрсетіп отырған жандарға біздің де 
алғыстан басқа айтарымыз жоқ.

Есет ТАБЫНБАЕВ.

Салтанатты шараға қатысқан аудан әкімі 
С.Мақашов білім саласына көрсетіліп жатқан 
қолдауларды және ауданда атқарылып жатқан игі 
істер жөнінде айта келе, мектеп құрылысының 
жұмыстарына сәттілік тіледі. Сонымен қатар жиында 
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қ.Есдәулетов 
және ауданның «Құрметті азаматы» О.Сариев 
сөз алып, қуанышқа жиналған жұртты құттықтап 
баталарын берді. 

Жалпы құны 789,932 млн теңгені құрайтын 
нысанның құрылысына тапсырыс беруші облыстық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы. 
Құ ры лысын салатын бас мердігер 
«Аман Құрылыс» серіктестігі. 
Жоба бойынша 300 орынды 
ғимаратта оқу бөлмелері, мә
жіліс залы, асхана, спорт залы, 

шеберханалар, зертханалар, медпункт, жабдықталған 
компьютер кластары мен оқу залы бар кітапхана 
болады.  

Бұл мектептің іргетасы 1966 жылы қаланған. Білім 
ошағында 57 педагог 352 оқушыға дәріс береді. Ұзақ 
жылдар бойы уақыт талабына сай келмейтін ескі 
ғимаратта білім берудің қиындығын бастан кешірген 
мұғалімдер, енді амандық болса, жаңа мектепте, жаңа 
жағдайда өз жұмыстарын бастайтын болады.

Н.сАғАТұлЫ.

«Кедергісіз орта»

«миКробизнес - қызылорда»

ТіршілікТі ТүлеТкен ТіГін ЦеХЫ

Аймақта егіс алқаптарын әр тарап тандыру бағытында қарқынды 
жұ мыстар атқарылып жатыр. Биылғы жылы 179,6 мың гектар жерге 
ауыл шаруашылығы дақылдары орналастырылды, олардың ішінде 
күріштің үлесі 89,3 мың гектарды құрайды.

«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтау» жобасының бірінші кезеңін жүзеге асыру нәтижесінде 
судың деңгейі 38ден 42 метрге көтерілді. Теңіз айдыны кеңейіп Арал 
қаласына 4,5 есеге жақындады. Бүгінде өңірде Кіші Арал мен қаланың 
арасы 17 шақырым. Тұщы сумен бірге Кіші Аралда жоғалып кеткен 
жиырма шақты балық түрі қайта пайда болды. Осылайша, өңірде 
балық кәсіпшілігі қайта түлеуде. Нәтижесінде өңірде балық өңдейтін 
8 зауыт жұмыс істейді. Олардың өнімдері таяу және алыс шетелдерге 
шығарылуда. Еурокоды бар зауыттар балықты қайта өңдеп, Ресей 
мен Еуропа елдеріне жөнелтіп жатыр. Соңғы 4 жыл ішінде балық 
аулау көлемі 65 пайызға, оны қайта өңдеу көлемі 2,5 есеге артып, 
балық өнімдерінің экспорты 3 есеге өсті. Аймақ кәсіпкерлері көрші 
мемлекеттерде балық саудасының көрігін қыздырып жатыр. Мәселен, 
облыстық мәслихат депутаты Аманбай Ерхатов Ресей кәсіпкерлерімен 
бірлесіп Ульянов облысының Димитровград қаласында балық өңдейтін 
зауыт салды. Қазір ол Ресей рыногында белсенді жұмыс істеуде.

Таяу жылдары жылқы, қой, сиыр еті, жүн, тері және бақша 
дақылдары (қауынқарбыз) экспортқа шығатын өнімдер қатарына 
енеді. Өйткені, облыс диқандары баубақша мен майлы дақылдарды, 
картоп пен көкөністі өндіруге аса мән беруде. Өткен жылдан бастап 
бақша дақылдарын көршілес Ресейге экспорттау көлемі ұлғая түсті.

Қалдықсыз өнімге саналатын мақсары – Қытай мен Иранда жоғары 
сұранысқа ие. Осыған орай майлы дақылдар егілетін егістік көлемі 
ұлғайды. Мысалы, 2014 жылмен салыстырғанда мақсары егістігі 8,3 
есе ұлғайса, 2020 жылға дейін оның көлемі 20 мың гектарға жететін 
болады. Мақсарыға деген сұраныстың артуына байланысты өткен 
жылы мақсары майын өндіретін алғашқы зауыт пайдалануға берілсе, 
биыл тағы да бір май өңдеу цехын пайдалануға беру көзделіп отыр. 
Бүгінгі таңда агроөндіріс, нақтылай айтқанда, мал шаруашылығы, 
көкөніс, бақша өндіру тиімді әрі пайдалы салаға айналды. 

Облыста ауыл шаруашылығына қауіп болуы ықтимал сервистік 
дайындау орталықтарының болмауы, қайта өңдеу салаларының баяу 
дамуы агрокешеннің табысына кедергі еді. Сондықтан агрокартада  
агрокешенді одан әрі дамытудың шешуші мәселесі ретінде салалық 
сервисті дайындау орталықтарын шоғырландыру схемасын жасау 

ұсынылды. 
Қызылорда облысы шет мемле кеттермен тығыз сауда 

байланысын арттыруды көздеп отыр. Қазіргі күні облыстың 

өнім өткізу нарықтары қатарында Қытай, Ресей, Парсы шығанағы 
елдері, Еуроодақ елдері және Түркия бар. Осы елдерге экспортты 
қамтамасыз ету үшін биыл ет комбинатын салу жоспарлануда. Қазіргі 
таңда 10 мың қозыны бордақылайтын мал шаруашылығы кешені 
пайдалануға берілді. Иран, Ирак компанияларымен тірі қойды, 
мұздатылған қой етін экспорттау бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Құс фабрикасының құрылысы, өнеркәсіп жылыжайларын 
салу, томат пастасын өндіру жобасын жүзеге асыру да 
биылдың еншісінде.

Облыста ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру 
белсенді жүріп жатыр. Бүгінде 60 ауыл шаруашылығы 
кооперативі құрылды. Олар 1232 жеке қосалқы 
шаруашылықтардың басын біріктіріп отыр. Осы 
уақытқа дейін 15 кооператив 1 млрд теңгеден астам 
сомаға қаржыландырылды. 274 отбасылық бордақылау 
алаңдары, 85 шағын отбасылық фермалар құрылды. 
Тұтастай алғанда, агрокарта белгілеген шараларды жүзеге 
асыру нәтижесінде 2020 жылға қарай ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жалпы көлемі 213 млрд теңгеге немесе 2,4 
есеге (647 млн доллар) артатын болады. Сонымен бірге 
облыстың агроөнеркәсіп өнімін экспорттау көлемін 5 
еседен астам арттырудың (2020 жылға дейін 320 мың 
тонна) әлеуеті бар.

Ауыл шаруашылығында көкейкесті мәселе жетерлік. 
Оларды еңсерудің жолы көп. Агробизнесті дамыту 
бағытындағы агрокартаның кешенді жұмыстарының 
нәтижелі боларына сенім мол.  

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҚЫЗЫлОРДА ОБлЫсЫНЫҢ ЖұМЫсПЕН 
ҚАМТУДЫ ҮЙлЕсТІРУ ЖӘНЕ ӘлЕУМЕТТІК 

БАғДАРлАМАлАР БАсҚАРМАсЫНЫҢ 
БАсШЫсЫ ТАғАЙЫНДАлДЫ

Облыс әкімінің өкі
мімен Ергешбаев Мұрат 
Нәлхожаұлы Қы зылорда 
облысының жұмыспен 
қамтуды үйлес тіру және 
әлеумет тік бағдарламалар 
бас қармасының басшы
сы лауазымына тағайын
далды.

Мұрат Нәлхожаұлы 
1966 жылы дүниеге 
келген. Алматы халық 
шаруашылығы инс ти
тутын «экономист» және 
Қазақстан Республикасы 
П р е з и д е н т і н і ң 

жанындағы Жоғарғы ұлттық мемлекеттік басқару 
мектебін «мемлекеттік қызмет менеджері» маман
дықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1989 жылы Жамбыл кеңшарының 
экономисті ретінде бастаған. Қызмет жолында қаржы 
және мемлекеттік басқару жүйесінде бірқатар жауапты 
басшылық қызметтер атқарған. «Қазақстан халық 
банкі» акционерлік қоғамы Қызылорда филиалының 
директоры, облыстық қаржы басқармасының 
бастығы, Қызылорда қаласы,  Қармақшы және Шиелі 
аудандарының әкімі болған.

2015 жылдың наурыз айынан бастап осы кезге 
дейін «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамының 
басқарушы директоры – аппарат басшысы қызметін 
атқарып келді.

ҚАРМАҚШЫДА
ЖАҢА МЕКТЕПТІҢ 
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ

Елбасы Н.Назарбаевтың 
сарабдал саясатының арқасында 
бүгінде еліміздің барлық аймағы 

дамудың даңғыл жолына түсті. Бұл, 
әсіресе, аудандар мен шалғайдағы 

ауылдардың әлеуметтік-
экономикалық әлеуетінен көрініс 

табады. Мұндай қамқорлықтан 
Қармақшы ауданы да қалыс қалып 

жатқан жоқ. Өткен жылы барлық 
инженерлік инфра құрылымдары 
тартылып, пайдалануға берілген 
«Тәуелсіздік» мөлтек ауданында 

бүгінде 300 орынды Ү.Томанов 
атындағы №183 орта мектептің жаңа 

ғимаратының іргетасы қалануда.

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында «Бәсекелік қабілет дегеніміз – 
ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, 
болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние 
ұсына алуы» деген болатын. Осы орайда, өзінің 
қолдан келетін ісімен кәсіпкерлік саласына бет 
бұрып, халыққа сапалы өнім ұсынып отырған 
жандардың бірі – қазалылық Нұрбек есімді жігіт. 

Бақша баптаудың қырсырын бала күнінде 
әкесінен үйренген Нұрбек бүгінде өз ауласында 
жылыжай ашқан. Оның ішін көкөністер мен 
түрлі гүлдерге толтырып қойған. Ішіне енгеннен
ақ гүлдердің хош иісі мұрныңды жаратын 
жылыжайда «Барқытшөп», «Раушан», «Сарғалдақ», 
«Қызғалдақ», «Ақшагүл» және тағы басқа көптеген 
гүлдің түрін көресіз. Әрқайсысының өзіндік сыры 
мен құпиясы бар.

Жаныңды жадыратып, көңілге өзгеше сезім 

сыйлайтын нәпнәзік гүлдердің сұлулығы мен 
жапжасыл желекке оранған айнала еселі еңбектің 
нәтижесі. Аты айтып тұрғандай, жылыжай іші 
жылы әрі жарық. Сол себепті, жылыжайға көмірмен 
жылытылатын пеш пен күннің орнын басатын жарық 
шамдар орнатылған. Топырақ құнарлы болу үшін 
көң төгілген. Аула гүлдерін отырғызды. Өнімдерін 
балаша баптаған бағбанның еңбегі уақыты келгенде 
өз жемісін берді. Қиярдан мол өніп алып, базарға 
өткізді. Осылайша қызығушылық кәсіпке айналды. 
Алғашында өз қаражатымен жұмысын бастаған 
Нұрбек жылыжайдың көлемін ұлғайту мақсатында 
«Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасы аясында 
1,5 миллион теңге несие алыпты.

«Бұл – жаңа туған нәрестені күткенмен пара
пар жұмыс. Ерекше ықылас, бап керек. Күнделікті 
назардан тыс қалдырмай қадағалап отырған 
жағдайда ғана мол өнім алуға болады. Туған 

жеріміздің табиғатына төзімді гүлдерді арнайы 
тапсырыспен мекемекәсіпорын ғимаратының 
алдына, сонымен қатар көше бойына көшетпен 
отырғызамыз. Қай нәрсенің де ажарын айшықтап, 
сәнін келтіре түсетін гүлдерге сұраныс жоғары. 
Жылыжайда дайындалған өскіндерге өзге жерге 
орналастырылатын кезде аса мұқият болған жөн», 
– дейді кәсіпкер.

Қияр, қызанақ, болгар бұрышынан өзге 35 түрлі 
гүл өсетін жылыжайда төрт адам еңбек етеді. Олар 
уақытылы жылы сумен суару, тыңайтқыш беру, 
күтіпбаптау жұмыстарымен айналысады. Мұнда 
әртүрлі сорттағы гүлдер арнайы ыдысқа егіліп, 
бүршік атып шыққан жас өскіндерді жеке пластик 
қалбырға көшіріп, орналастырады. Гүл егу ерте 
көктемнен басталатындықтан, суықта жылыжай 
температурасын бірқалыпты ұстап, өнімді тоңдырып 
алмау – ең басты талаптардың бірі. Сондайақ, 

гүл бой алып кетуі үшін 
күннің энергиясын молынан 
қажетсінеді. Күннің  көзі  
болмаған жағдайда  арнайы 
лампа қосылады. 

Бағбанның зайыбы 
Базаркүл де әдемілікке жаны 
құштар. Аулада жайқалған 
қызылдыжасылды гүл дер
дің бабын келтіріп отыр. Жылыжайдан бөлек бақта 
шие, алмұрт, сары өрік, жүзім, жидек жемістері 
жайқалып тұр. 

Нұрбектің жанына жақын кәсіпті ашқанына 
биыл бесінші жыл. Кәсібінен береке тапқан жанның 
алдағы жоспарлары да жетерлік. 

Көкөністердің түрін көбейтсем, кәсібімді 
дөңгелентуді ойластырған бағбан «Микробизнес
Қызылорда» жобасы арқылы 3,5 миллион теңге 

несие алыпты. 
–  Осы орайда аудандық кәсіпкерлер пала

тасының басшысы мен қызметкерлеріне алғысымды 
айтамын. Үнемі бізді, яғни, кәсіпкерлерді жылт еткен 
жағымды жаңалықпен қуантып, қолдан келгенше 
қолдау көрсетеді. Мәселен, «Микробизнес
Қызылорда» жобасын сол кісілер арқылы білдім, – 
дейді Нұрбек Кешубаев. 

Е.АЙДАРБЕК.

ГҮЛГЕ КӨМКЕРІЛГЕН ЖЫЛЫЖАЙ

жомАрТ жЕр жӘНЕ
судЫң сЫйЫ
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инновация игілігі

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, 
оларды түзету, ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 

3-қосымша

«Қазсушар» республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қызылорда филиалының 2016 жылға инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындау туралы ақпараты
          Қызмет түрі: Суды арналар арқылы беру қызметі

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» және 
ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52 

телефон да ры арқылы байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru

ТекТіден Туған Тұлға едің
Сыр бойына есімі елеулі азамат, асқар таудай 

әке,  абзал дос, ақжарқын аға, аяулы әріптес Әділхан 
Қосайұлы Маханбетәлиевтің пәни дүниеден өткеніне де 
жыл болды. 

Әділхан Қосайұлы 1954 жылдың 6 маусымында 
Қызылорда облысы Сырдария ауданы Досан ауылында 
дүниеге келген.

«Тұлғалар ауылда туып, қалада есейеді» демеуші 
ме еді?! Ол 1978 жылы Қызылорда  политехникумына 
«техник-электрик» мамандығы бойынша бітірді. Алғаш-
қы еңбек жолын «Уральскводстрой» тресінің СПМК-123 
мекемесінде электромонтеры ретінде қабыл данып, 1979 

жылдың қаңтарына дейін жұмыс жасап, қыр сырын үйренді. 1979-1989 жыл-
дар аралығында «Қызылорда электр тарату тораптары  компаниясы» АҚ-ның 
Жалағаш аудандық электр торабының инженер-электригі, шебері, Тереңөзек 
аудандық электр торабы бастығының орынбасары болды. Оның іскерлігі, та-
ланты, еңбеккерлігі, адами қасиетінің жоғарылығын бағалап, 1989-2013 жыл-
дар аралығында Сырдария аудандық электр торабының бастығы қызметін 
сеніп тапсырады. «Ел сенімін ер ақтар» демей ме, нағыз азаматтығын, нар 
тұлғалығын көрсетіп, аманат басшылықты адал атқарып, мекемені алға сүйреді. 
Сол жүйе бойынша 2013 жылы қалалық электр торабы директорының өндіріс 
жөніндегі орынбасары қызметі ұсынылды. Бұл басшылықтың ғана емес, дүйім 
бір ұжымның, жарыққа тәуелді халықтың сенімі еді. Сол сенімді толағайша 
талмай көтеріп жүргенінде бақилықтың ауылына кете барды.

Аяулы әріптесіміз ақыл-парасатымен, мейірімділігімен ұжымды біріктіріп, 
барлық атқарған қызметтерінде өзін сауатты маман, жас буынға білікті 
тәлімгер ретінде көрсете алды. Әдекеңнің аймақ энергетикасы саласындағы 
ұзақ жылғы атқарған жемісті еңбегі жоғары дәрежеде бағаланып, Қазақстан 
Электроэнергетикалық Қауымдастығы тарапынан бірнеше рет Құрмет грамо-
тасы табыс етіліп, «Қазақстанның еңбегі сіңген энергетигі» белгісіне ие болды. 
Әділхан Қосайұлы  отбасында ардақты әке, аяулы жар, немерелерінің сүйікті 
атасы бола білді. Бақұл бол, аяулы әріптес. Жатқан жерің жайлы, иманың жол-
дас болсын.

«Қызылорда электр тарату тораптары 
компаниясы» аҚ ұжымы.

№ 
р/с

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) 
жоспарлы және нақты ұсыну көлемдері туралы ақпарат

Пайда-
лар мен 
залал-
дар 
туралы 
есеп

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) 
сомасы

Инвестициялық бағдарламаны (жоба-
ны) қаржыландырудың нақты шарт-
тары мен мөлшері туралы ақпарат, 
мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты 
көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген 
көрсеткіштермен салыстыру 
туралы ақпарат

(жобадағы) 
көрсеткіш-
терден 
нақты қол 
жеткізілген 
көрсеткіш-
тердің 
ауытқу 
себеп-
терінің 
түсіндірмесі

Қызмет-
тердің 
(тауар-
лардың, 
жұмыс-
тардың) 
сапасы 
мен 
сенімді-
лігінің 
артуын 
бағалау

Реттеліп 
көрсеті-
летін 
қызмет-
тердің 
(тауарлар-
дың, 
жұмыс-
тардың) 
атауы 
және 
қызмет 
көрсеті-
летін 
аумақ

Іс-шаралар 
атауы

Өлшем 
бірлігі

Заттай 
көрсеткіш-
терінің 
саны

Инвести-
циялық 
бағдарлама 
(жоба) 
шеңбе-
рінде 
көрсеті-
летін 
қызметті 
ұсыну 
кезеңі

Жоспар Факт Ауытқуы Ауытқу 
себептері

Өз қаражаты Қарыз 
қара-
жаты

Бюджет 
қаражаты

Бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламаға 
(жобаға) қарай 
іске асыру жыл-
дары бойын-
ша өндірістік 
көрсеткіштердің 
жақсаруы, %

Бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламаға 
(жобаға) қарай 
іске нақты асы-
ру жылдары бой-
ынша негізгі 
қорлар тозуының 
төмендеуі 
(нақты), % 

Бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламаға 
(жобаға) қарай 
іске 
асыру жылда-
ры бойынша 
ысыраптардың 
төмендеуі, %, 

Бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламаға 
(жобаға) қарай 
іске асыру жыл-
дары бойын-
ша авариялы-
лылықтың 
төмендеуі 

Жоспар Факт аморти-
зация

пайда Өткен 
жылғы 
факт

Ағым-
дағы 
жылғы 
факт

Өткен 
жылғы 
факт

Ағым-
дағы 
жылғы 
факт

жоспар факт Өткен 
жылғы 
факт

Ағым-
дағы 
жылғы 
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Арна-ларға 

су жеткізу 
мақ-
сатында

Шиелі 
ауданындағы  
шаруашылық 
аралық Р-3 
(Қамыстықақ) 
каналын 
күрделі 
жөндеу  ІІ- 
кезең 
бойынша 

млн.м3 44,04 51,75  - 43507,541 43507,541  -  - 43507,541  -  -  - 20 17 3,2 3,6 16 16  -  - Түсіндірме 
ескертпеде 

Канал ішін  
тазарту-
дан кейін, 
каналдың 
су 
өткізгіштік 
қабілеті 
артты

соның 
ішінде:

1.1 ПК-227- ПК-
313+75 
бекеттер 
аралығын 
механикалық 
тазалау

км 8,675 8,675 2016 17880,74 17880,74

1.2 ПК-255+65 
бекетіндегі 
пайдаланыла-
тын көпірді 
жөндеу 

дана 1 1 2016 8159,645 8159,645

1.3 ПК-266+50 
бекетіндегі 
пайдаланыла-
тын көпірді 
жөндеу

дана 1 1 2016 8159,645 8159,645

1.4 Акведукты 
жөндеу дана 1 1 2016 9307,511 9307,511

Түсіндірме түріндегі ескерту: 
1. Егіс ауданының көлемі 2015 жылмен салыстырғанда  375 га ұлғайды. 
2. Инвестициялық жобамен  каналды  механикалық тазалау 2016 жылға 8,675 шақырым қарастырылған  каналға толық механикалық тазалау жүргізілгеннен кейін, су ысырабы жобада көрсетілген 
    16 пайызға дейін азайды.

(БСН 110841002280 Қызылорда облыстық әділет департаментінде 2011 жылдың 03 тамызында тіркелген)

Мемлекет басшысының тікелей бас та-
масымен дүниеге келген Үдемелі индус-
триялық-иннвовациялық даму бағдарла-
масының жемісін бүгінде бүкіл ел халқымен 
бірге Сыр өңірінің тұрғындары да көруде. 
Елбасының жыл сайынғы  Жолдауларында 
мемлекеттік саясаттың негізгі басым бағыт-
тарының бірі ретінде айқындалған бағ-
дарламаның аймағымыздың әлеуметтік-эко-
номикалық дамуына үлкен өзгерістер әкелері 
анық. Статистикаға жүгінсек, ай мақтың эко-
номикалық дамуында тың серпін бары бірден 
байқалады. 

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық да-
муында Үдемелі индустриялық-иннова ция-
лық даму бағдарламасының алар орны ерек-
ше. Өңірлік индустрияландыру карта сындағы 
жобалардың жүзеге асырылуы нәтижесінде 
өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі жыл  сайын 
артып келеді. Мәселен, қазіргі қиын жағ-
дайдың өзінде өңдеу секторындағы өндіріс 
көлемі 9,4 пайызды құрап отыр. (Салыс-
тырмалы түрде алсақ, республикада бұл 
көрсеткіш 6,8 пайызды құрап отыр).

Енді, осы серпінді жобаларға тоқталайық. 
Бүгінгі таңда Индустрияландыру картасы ая-
сында жүзеге асырылған 25 жобаның 15-нің 
өндірістік көлемі 90 пайыздан 100 пайызға 
дейін орындалуда. Ал 4 жоба бойынша 50-
ден 90 пайызға дейін, 2 жоба бойынша 50 
пайызға дейін жүктелген. Ескерте кететін 
жайт, тағы 4 жоба түрлі мәселерге қатысты 
тауар өндіру жоспарланбаған. Нақты кезеңде 
аталған жобалар бойынша жекелей жұмыстар 
жүргізілуде. Атап айтқанда, «Күйдірілген 
кірпіш өндірісі («Тоғыс Аралотын» ЖШС), 
«Ет және ет өнімдерін өндіру» («Берекет 
КХ»), «Күріш жаткаларын жинастыру және 
өндіру жөніндегі өндірісі» («АзовАралАгро-

маш» ЖШС) және «Барлық диодты при-
борлар өндірісті ұйымдастыру» («Казэнер-
госбережение» ЖШС бойынша) жұмыстар 
жүргізілуде.

Нәтижесінде соңғы 4 жылда өндеу өнер-
кәсібіндегі өнім көлемі 51 пайызға өсті. 
Ал оның ЖІӨ-дегі үлесі 3 есеге артты. Бұл 
барлық күрделі жағдайларға қарамастан, об-
лыс экономикасы әртараптандырылуда деген 
сөз. 

Мемлекет басшысының технологиялық 
дамуды жеделдету жөніндегі  тапсырмасы 
бойынша аймағымызда нақты жұмыстар 
жүр гізілуде. Мәселен,  Индустрияландыру 
бағ    дарламасы шеңберінде облыста 6 кәсіп-
орын қарқынды жұмыс жасап тұр. Олар 
– газды өңдеп пайдаға жарату бойынша 
(«Қазгермұнай» БК» ЖШС, «KazFrac»), 
электр энергиясын өндіру бойынша («Петро-
Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» ЖШС, «Крис-
талл менеджмент» ЖШС),  күкірт қыш қылын 
өндіру бойынша («СКЗ-U» ЖШС) және сүт 
өңдеу бойынша («РЗА» АҚ) жаңа техно-
логиялық қондырғылар енгізді.

Өңірлік индустрияландыру картасы ая-
сында Жаңақорған ауданында жүзеге асқан 
күкірт қышқылы зауыты («СКЗ-U» ЖШС) 
мен  Қазалы ауданындағы «РЗА»  АҚ-ның өнім 
көлемі жыл сайын артып келеді. «РЗА» АҚ  – 
тамақ өндірісі саласында айма ғымыздағы ең 
ірі кәсіпорын болып саналады. 

Сонымен қатар, қарқынды жұмысымен 
көрінген белсенді компаниялар қатарында 
– «Кристалл менеджмент» ЖШС бар. Атал-
ған компанияда қуаттылығы 87 МВт газтур-
биналық электостанциясында газтурби-
на қондырғыларының соңғы түрлеріне жа-
татын жаңа инновациялық технология пай-
даланылды. Мұндағы негізгі технологиялық 

қондырғылар Жапония (Hitachi), АҚШ  
(Clyde Bergemann) және Финляндия (АВВ) 
ком па ния ларынан алынған. 

Ал Арал ауданының Жақсықылыш елді 
мекенінде тұз өндіретін кәсіпорында қайта 
жаңғырту жобасы аяқталды. «Аралтұз» АҚ 
«Техникалық және ас тұзын өндіру өнді-
рісін жаңғырту жобасының» нәтижесінде 
кәсіпорнында ас және техникалық тұз 
өндіретін 2 цех пайдалануға берілді. Нақты 
кезеңде қайта жаңғыртылған зауытта 
испаниялық жаңа технология пайдаланы-
луда. Нәтижесінде кәсіпорын өз өнімінің 
60 пайызын шетелге жөнелтіп, экспорт 
көлемін 40 есеге өсірді. Тек соңғы 2 жылда 
Ресей Федерациясының ас тұзы нарығының 
12  пайызын иемденіп үлгерді. Бұған қоса, 
жаңадан 200 жұмыс орны ашылды. Мұнан 
бөлек, Шиелі ауданындағы «Шалқия» 
кенішінде руданы вертикальды-конвейерлік 
тәсіл мен шығаратын және байытатын инно-
вациялық шешімі қолданылуда. 

Бастысы, биылғы жылы облысымызда 
экспортқа бағытталған 2 жаңа кәсіпорын іске 
қосылады деп жоспарлануда. Олар – молиб-
ден триоксидін өндіретін кәсіпорын («Три-
мо» ЖШС) мен Шыны зауыты («Orda Glass 
ltd» ЖШС). Айта кетейік, аталған кәсіпорын 
қолданысқа берілген кезде әлемде басқа үлгісі 
жоқ, ерекше технология бойынша молиб-
деннің таза оксиді алынып, өнімді Жапонияға 
экспорттау мәселесі жолға қойылады. Ал, 
құрылысы жүріп жатқан жергілікті шыны 
зауытына бүгінгі таңда АҚШ, Италия, Фин-
ляндия, Қытай секілді әлемнің жетекші 
елдерінен құрал-жабдықтар алынды. Маман-
дар қажетті қондырғылардың 99 пайыздан 
астамы жеткізілгенін айтады. Қазіргі уақытта 
металлоконструкциясын жинау жөніндегі 
жұмыстар басталды. 

2017 жылғы 15 мамыр күні Мемлекет 
басшыларының Пекин қаласындағы «Бір бел-
деу, бір жол» Халықаралық форумының кез-
десуі аясында қытайлық «Чайна  Триумф» 
компаниясы мен қазақстандық «Orda 
Glass ltd» ЖШС арасында Шыны зауыты -
ның құрылысын үстіміздегі жылдың 
желтоқсанында аяқтау жөнінде меморандумға 
қол қойылғанын еске сала кетейік. Сонымен 
қатар, бүгінде құрылыс-монтаж жұмыстарын 
аяқтау жөніндегі келісімге қол қою жоспар-
лануда. 

Қолға алынған тағы бір серпінді жоба 
туралы айта кетейік. Арал  ауданында 
каль цийлендірілген сода өндіретін  зауыт 
құрылысын биылғы жылы бастауды жоспар-
ланған-ды. Алайда, жоба бастамашысы та-
рапынан зауыттың қуатын 200 мың тон-
надан 300 тоннаға дейін көбейту туралы 
шешім қабылдануына байланысты құрылыс 
жұмыстарының басталуы алдағы жылға 
қал дырылды. Қазір жобаның техника-эко-
номикалық негіздемесіне тиісті өзгертулер 
енгізілуде. 

«Баласауысқандық» кен орнын игеру 
жөніндегі жоба өткен 2016 жылы британиялық 
компаниямен қара сланецті автоклавтық 
өңдеу жөнінде инвестициялық жобаны жү-
зе ге асыру туралы ынтымақтастыққа қол 
қойылды. Жобаның ІІ және ІІІ кезеңін 125 
млн АҚШ доллары көлемінде қаржыландыру 
туралы шешім қабылданды.  Аталған жоба 
аясында осы жылдың соңына дейін 15 млн 
доллар қаржыны игеру жоспарланып отыр. 

Сондай-ақ, аймақта тұңғыш рет мұнай  
және газ өндірісінде қолда нылатын, қуатты-
лығы жылына 1 млн тонна тампонажды це-
мент шығаратын зауыт құрылысы бастала-
ды деп күтілуде. Аталған  жобаны жүзеге асы-
ру үшін «Компания Гежуба Шиели Цемент» 
біріккен кәсіпорны құрылды. Кәсіпорынның 
құны 64 млрд теңгені құрайды. Зауыт құры-
лысы кезінде 1200, ал кәсіпорынды пайдала-
ну кезінде 260 жаңа жұмыс орны ашылады. 
Тек қана биылдың өзінде кәсіпорындармен 4 
мыңнан астам жұмыс орны құрылады.

Міне, осы айтылған жобалардың өзі біздің 
өңірде өңдеуші кәсіпорындардың жұмысы 
жандана бастағанын айғақтайды.

дәуіржан елуБаеВ.

СЕРПІНДІ ЖОБАлАР – БАйыПты БАғДАР БЕРЕКЕСІ
«Біз Үдемелі индустриялық-инновациялық даму мем-

лекеттік бағдарламасын өнеркәсіптік қуаттарды импорттауға 
және технологиялар алмасуға бағыттауға тиіспіз. Бұл үшін 
бізге бірлескен халықаралық компаниялар мен ел үшін пай-
далы серіктестіктер құру мен дамытудың кіші бағдарламасы 
қажет». 

елбасының «Қазақстан-2050» стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауынан.



Күн сәулесі енді төгіле бастаған шақ. Қа лып
тасқан дағдымен ертелетіп серуендеуге шық
қанмын.

Әсем сәнделген көшедегі сұлулықтың, адал
дық пен махаббаттың үлгісі Бегім ана мүсінінің 
дәл алдында екі адам отыр екен. Жақындап бар
дым. Қос алақанын көкке жайған қартаң  ана  әл
де нені іштей күбірлеп, жалбарына қайталайды. 
Үздіксіз сорғалаған мөлдір тамшылар бетін жуып 
кеткен. Жанындағы ақ орамалды жас келіншектің 
де жанары жасқа толы екен. Анаға ілесе сыбыр
лайды. «Құдіреті күшті Алла, қасиетті Бегім ана, 
бір перзентке зар қыла көрме!» деген аянышты 
үнді естігенде денем дір ете түсті. Сыбысымды 
білдірмеуге тырысып, жайлап жылжып кеттім.

***
Республикалық санаттағы археологиялық ес

керт кiштердiң бiрi Жанкент шаһарының орны 
Сырдария өзенiнiң сол жақ бетiнде, Қазалы қа
ла сынан 15 шақырым жерде жатыр. «Ежелгi  
Селжүк (түрiк) мемлекетiнiң көсемi Селжүк 935 
жылы өзiнiң дүниежүзiне әйгiлi жорығын сол 
кездегi оғыз қағанатының орталығы Жанкенттен 
бастайды. Белгiлi түркітанушы ғалым Әуелбек 
Қоңыратбаевтың жазуынша, Жанкенттi мекен
деген Жайылхан (қыпшақ) мен Сейiлхан (түркі
мен) 1043 жылдан кейiн Сыр бойынан ығы
сады. Жанкент ханы шах Мәлiк пен оның 
баласы Әлидi батыстағы түркімен тайпалары 
өлтiредi. Осыдан соң Сырдың төменгi саласын 
мекендеген оғызқыпшақ ұлысының ыдырауы 
басталады. Оғыздардың көсемi атанған әйгiлi 
қобызшы Қорқыт та аңыз әңгiмелер мен кейбiр 
деректерге қарағанда Жанкентте өмiр сүрген. 
Шаһар туралы алғашқы жазбаша естелiктер 
IХХ ғасырларда айтылғанымен,  ХV ғасырда  
деректер жоғалады. Тек арада үш жүз жыл өткен 

соң ғана Жанкенттiң аты қайта жаңғырады. 
Алайда бұл қираған Жанкент жайлы жазбалар 
болатын. Жанкент қаласы жөнiнде орыс саяхат
шысы П.И.Лерх өзiнiң 1867 жылы жасаған ар
хеоло гиялық экспедициясынан соң құнды мәлi
меттер қалдырғаны мәлім. Қираған қаланың 
орнын қазу үстiнде араб әрiптерiмен жазылған 
қыш құмыралар, ХV ғасырдың күмiс және мыс 
теңгелерi, адамның бас сүйектерi табылыпты. 
Аңыз бойынша Жанкенттi билеп тұрған қатыгез 
Санжар хан Қарабура әулиенiң қаһарына ұшырап 
қарауындағы халқымен бiрге опат болады» дейді 
бір деректерде. Жадымызға түсірелікші.     

 Аңызда «Жанкенттің әміршісі Санжар хан 
нөкерінің ғайбатына сеніп, күнәдан пәк Бегім 
сұлудың оң қолын шауып, бұрымын кесіп, 
танауын тіліп жазықсыз жазалайды. Бегімнің 
әкесі атақты Қарабура әулие қанішер ханға 
«Қызым ақ болса, шабылған қолы, кесілген 
бұрымы, тілінген танауы қалпына түседі» дейді. 
Әділдік үстем шығып, Бегімнің дене мүшелері 
қалпына келеді. Қызының нақақ жәбір көргеніне 
назаланған әулие Санжар ханды қарғапты. 
Зұлымдық жазасыз кетсін бе? Құдіреттің күшімен 
аспаннан іші ордалы жыланға толы мес түсіп 
хан бағыныштыларымен бірге ажал құшыпты. 
Бегім сұлу ақ құсқа айналып көкке ұшып кетіпті. 
Қонған жеріне керемет мұнара  пайда болыпты» 
демейтін бе еді?

Аумағы төрт шаршы шақырым жердi алатын  
қаланың күншығыс қапталынан қоршап жатқан 
қалыңдығы екi метрден асатын ескi қорған талай 

тарихтың куәсі. Ежелгі шаһардың құпиясын 
білгісі келетіндер жыл санап арта түсуде.  ҚР ҒА 
Ә.Марғұлан атындағы археология институты, 
Қорқыт ата атындағы  Қызылорда мемлекеттік 
университеті Ресейдің ҒА Н.Н.Миклухо
Маклай атындағы этнология және антропология 
институтымен бірлесіп, Жанкент қалашығына 
археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізген
ді. Оған қоса облыс әкімдігі жанындағы 
тарихимәдени мұ ра ларды қорғау және пай
далану жөніндегі ғы лымиәдістемелік кеңес 
шешімімен  облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, 
археологиялық зерт  теу шаралары жасалуда. 
Сондайақ қала шықты  ЮНЕСКОның тізіміне 
енгізу үшін об лыс тық бюджеттен қаржы қаралды. 
Аймағы белгіленіп, міндеттемесі жасалып, қорғау 
тақтасы орнатылды. Қазіргі таңда қалашықтың 
қорғаныс қабырғаларына, ішкі бөлігіндегі 
тұрғынжайда қазба жүргізіліп, маңызды құры
лыс нысандары аршылып, оларды сақтау 
(консервациялау) атқа ры луда. Қазба барысында 
табылған жәдігерлер облыстық музей қорына 
тапсырылуда. Ендеше Жанкенттің толық сыры 
ашылатын сәт келешектің еншісінде екені анық.

...Ал маған таң азанымен кездескен кейуана 
мен келіншек мыңдаған жылдар бойы халық 
жадынан өшпеген Бегім сұлудың атын Аллаға 
қосып бекер айтып тұрған жоқ. Адалдықты ақ 
құсқа айналдырып жіберген Жанкент топырағы 
киелі еді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Егін жинау науқанының қызып 
жатқан кезі. Облыстық радионың 
тілшісі Гүлнар Тәуенқызы іс са
пар  мен Жалағашқа келді. Мақсат 
– Сыр маржанын төкпейшашпай 
жинап, ел ризығын арттыруға еселі 
үлес қосып жатқан дала ерлерімен 
сұхбаттасау, озат звенолар мен 
бригадаларды жазу.

Аудандық партия комитеті 
жур   налистің жанына жол бастап 
жүру үшін бір қызметкерін қосып, 
жеңіл көлікке отырғызып жіберді. 
Бағыттары – жыл сайын күріштен 
мол өнім беріп, даңқы дүрілдеп тұр
ған іргелі шаруашылық – Ақсу сов
хозының егістігі.

Еңбек етумен қатар кісіні де 
жақ сылап күте білетін қазақтың 
қан ғасіңді   қонақжайлылығына сай, 
адам келсе, арқажарқа болып қа
латын бригада жетекшісі бұларды 
аңқылдай қарсы алды. Жүзі күнге 
тотыққан жігіт ағасы ә дегеннен 
бри  гаданың тыныстіршілігін, 
кү   ріш ору мен бастырудың қар
қын ды жүріп жатқанын, күндік 
тап  сырмаларын әлденеше есеге ар
тығымен орындайтын меха ни за тор
лар дың көп екенін бастыр ма ла тып 
айта жөнелді.

– Көмекке келіп жатқан сту
дент тер де жаман емес, жұмыс десе, 
ішкен асын жерге қоятын өңкей бір 
құлшынып тұрған жастар екен, – деді 
ол. – Әсіресе, тия нақ   тылықтарына 
риза боласың. Масақ тергенде аңыз
да бір дән қалдырмайдыау, бір дән 
қалдыр майды. Мұғалімдері де бір 
жай саң жігіт екен. Пединститутта 
фило со фиядан сабақ берем дейді.

Осы сәтте журналистің жүрегі 
шым ете қалды. Лып етіп бетіне 
қан жүгірді. Көңілі қуанды. Бірақ 
үндемеген қалпы сәл жымиып тұра 
берді.

Гүлнардың бұл жағдайымен 
бри гадирдің ісі болмады. Оның жү

зін дегі құбылысқа назар аудар маған 
күйі әңгімесін әрі қарай жалғай 
берді:

– Түс те болып қалды, – деді ол. 
– Анау тұрған киіз үйге барып шәй
пәй ішіп алыңдар. Жұмыстарыңа 
сосын кірісерсіңдер. Жүріңдер.

Бригада жетекшісі қонақтарды 
үйге өзі бастап алып кірді. Қара ғаш
тардың жанына тігілгеннен болар, 
үйдің іші сапсалқын. Ортада беті 
дәкемен жабылған дастарқан, айна
ла сына жағалай көрпеше төселген.

Бұлар төрге шығып, жайғаса 
бер гендері сол еді, есіктен бойы 
ортадан жоғары, қараторы жігіт 
кірді.

– О, о... міне Жарылқасын інім 
де келді. Бірге отырып шай ішетін 
дұрыс болды. Ал кәне, танысып 
қойыңдар. Гүлнар қарындасым, мы
на жігіт әлгі айтқан студенттердің 
мұғалімі, өзі өте жақсы азамат, – 
деді бригадир жайдары сөйлеп.

Танысып қойыңдар дегесін 
қайт   сін. Гүлнар мен Жарылқасын 
жымиып тұрып, бірбіріне қол беріп 
«танысты». Аупарткомның қыз мет
кері де сөйтті.

Сонан барлығы шайға отырды. 
Шай үстінде бүгінге дейін орылған 
жер көлемінен бастап гектар түсімі, 
қырманға қанша күріш жөнелтілді, 
егін озаттары, жанжақтан келіп 
жат қан көмекшілер, күн райы төңі
регінде біраз әңгіме айтылды. Қазір 
кімнің комбайны жақсы жүріп 
жатыр, кімнің комбайнының қай 
жері бұзылды, оны жөндеуге қандай 
бөлшегі жетіспей тұр. – Осыған 
дейін сөз болды. Бұл әңгімелер тіл
шінің құлағына майдай жақты, әри
не. Алыстан ат арылтып келгенде 
оның іздегені де осы еді. Осылайша 
қа жетті «информацияларға» қа ны
ғып, шайды да қанып ішкен Гүлнар 
дастарқан басында еш нәр сеге алаң
даған жоқ. Бірдеңе деп тіс жа рып, 
сыр бермеді.

Түс ауараумастан іске кіріскен 
тілші кеш батқанша біраз жұмыс 
істеді. Мол өнімші диқандар мен 
егін жинаудың екпіндісі атан
ған механизаторлар, егістік пен 
қыр манның арасын жол қы лып 
ты нымсыз дән тасыған шо пыр
лар – бәрібәрі журналистің кейіп
керлеріне айналатын болды. Тілші 
олардың әрқайсысымен сұх бат та

сып, сұрақтар қойып, әңгі ме лерін 
таспаға түсірді. Осы шаруа лардың 
бәрін ұйымдастырып, кө мектесіп 
жүрген бригада бас шысын жазып 
алуды да ұмыт қал дырған жоқ.

Ауылды жерлерде қонаққа бару, 
қонақ күту қаладағыдай кешке емес, 
түнде басталады. Ал әр сағат, әр 
минуты алтыннан да қымбат орақ 
науқаны кезінде мұндай шаралар 
уақыты тіпті кешеуілдей түседі. 
Түнгі ондардан аса қараторы жігіт, 
жаңадан танысқан ақсары келін
шекті сол маңайдағы бір ағайын
да рының үйіне қонаққа шақырды. 
Журналист бұл ұсынысқа қуана
қуана келісті. Ал орталарына келген 
қадірлі мейманға жұмыс біткесін 
дұрыстап тамақ беріп, жақсылап 
күтуді, сөйтіп бір жағынан қаланың 
жаңалықтарына қанығып, екінші 
жағынан жүзінен иманы төгіліп 
тұрған инабатты жанмен жақынырақ 
танысыпбілісе отырып, рахаттана 
бір демалуды жоспарлаған бригадир 
сан соғып қалды.

– Қап, мына философтың әдемі 
келіншекті қағып кеткеніай, – деп 
өкінді ол.

Иә, пединституттың оқытушысы 
Жарылқасын мен радионың тіл шісі 
Гүлнардың балалышағалы ерлі
зайыптылар екенін аңғал да ақ кө
кірек бригадир мен киіз үйде бірге 
шай ішкен кісілер қайдан білсін?!

Жұбайларда да кінә жоқ. «Таны
сып қойыңдар, танысып қойыңдар» 
– деп асықтырғасын екеуі де 
үндемейтындамай бірбірімен қол 
алысып «танысты». Көптің көзінше 
«Бізге жақсы көмек көрсетіп жат
қан студенттердің мұғалімі, өзі өте 
жақсы жігіт, философ!» – деп мақ
тауын келістіргесін үлкендердің 
алдында суырылып сөйлемейтін ұяң 
мінезді Гүлнар:

– Мен бұл кісіні танимын, бұл 
менің күйеуім, үйден шыққанына 
оншақты күн болған, – деп айта 
алмады.

Сондайақ, табиғатынан то ма
ғатұйық, жер қозғалса да қозғала 
қой майтын Жарылқасын да сабыр
лылық сақтап, тіс жармағанды.

Міне, ұяңдық пен тұйықтықтың 
осындай «супер» түрлері де болады.

Несібелі РАхмЕТоВА, 
жазушы.

Сейсенбі, 27 маусым 2017 жыл, №95

4 www.syrboyi.kz

Сбтаным
қазақстанның киелі жерлері

акция

29286
773

ЖҰМБАҚ СЫРЛЫ ЖАНКЕНТТАНЫСУ

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің 2017 жылғы 1 шілдеден 
бастап енгізілуіне байланысты ұйымдар, кәсіпорындар және басқа да төлеушілер 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша аударымдар мен 
жарналарды аудару үшін төмендегі деректемелерімен ағымдағы шоттың ашылғандығын 
хабарлаймыз:

Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жарналарын аудару үшін

Атауы Жаңа деректемелер
Бенефициар Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ
Бенефициар банкі Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ
Бенефициар БСК БСК GCVPKZ2A
Бенефициар ЖСК KZ92009MEDS368609103
Бенефициар БСН БСН 160440007161

Бұл ретте, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар мен жарналарды 
аударған кезде төмендегі төлем белгілеу кодтарын (ТБК) пайдалану қарастырылған:

121 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар
122 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар
123 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды уақытылы 

аудармағаны үшін өсімпұл
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды уақытылы 

аудармағаны үшін өсімпұл
Қордан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша қате төлемдерді 

қайтару үшін төмендегі төлем белгілеу кодтарын (ТБК) пайдалану қарастырылған:

125 Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдар бойынша қате есептелген сомаларды қайтаруы

126 Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 
жарналар бойынша қате есептелген сомаларды қайтаруы

127 Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдар бойынша қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

128 Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 
жарналар бойынша қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

Төлеушілерге міндетті аударымдар мен жарналар бойынша төлем тапсырмаларын 
қалыптастыру  үшін «Міндетті әлеуметтік аударымдар мен зейнетақы жарналарын 
есепке алу» автоматтандырылған жүйесі пысықталды, ол «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ www.gov4c.kz сайтында орналастырылған және оны 
тегін орнатып алуға болады.

Байланыс тел.: 23 88 10.
Қызылорда облысы бойынша 

мемлекеттік кірістер департаменті.

ЖАРАмсЫз дЕп ЕсЕпТЕлсіН
Джусупбеков Оразбек Абдибековичтің атына Қызыл

орда қаласы, Қызылжарма2 тұрғын ауданы, 7көшесі, №19 
учаскесіне берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісінің (кадастрлық №101560394385, №0283633) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ҚАлА ТұРғЫНдАРЫНЫң НАзАРЫНА!
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының тап    сырысы аясында «Мәр

тебелі Қазақстан» қоғамдық қо ры «Тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арт
тыруға бай  ланысты ақпараттықнасихаттық ша ра ларды ұйым    дастыру» әлеуметтік 
жобасы қызметін жүзеге асы ру мақсатында осы жылғы 29 маусым күні Қы зыл  орда 
қаласы Тасбөгет кенті №4 емханасында «Құ қық тық сауаттылық – заман талабы» 
тақырыбында кез десу, «Заңгер маман кеңес береді» атты кеңес беру ша расын 
кент тұрғындарының қа тысуымен өткізетінін хабарлаймыз. Сонымен қа тар 2630 
маусым аралығында жасөспірімдердің ең бе гін қорғау мақсатында құқық қорғау 
органдары өкілдері, жасөспірімдермен жұмыс инспекциясы қыз меткерлері, білім 
саласы қызметкерлері, жастар ұйым дары өкілдерімен бірлесіп, түнгі рейдтерді 
өткізу жоспарлануда. Осындай шаралар ай сайын жүзеге асырылатын болады. Толық 
ақпаратты +77051036532 және +77057215868 нөмірлерінен ала аласыздар.

Ем ЖүРгізЕді
Халық емшісі Есенова Күнқияш (Гүлханыс)  Жан

қуат қызы («Қазақстан халық емшілер қауым дастығы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінен 2017 жылдың 
15 маусымында №075 сертификаты берілген) тамыр 
ұстап, суретке және адамдардың жүздеріне қарап ди
дарласу арқылы науқас түрлерін анықтап, мына ауру 
түрлеріне: жасалған ырымды қайтару, көшіру; бас, 
жүрек, қан қысымы көтерілуі; бел, буын аурулары; 
көзге ақ түсуі; ұйқысыздық, жүйкесі сыр беруі; 
шошыну, тілкөз тию; жолы байланған және ішкілікке 
қарсы емдом жүргізеді. 

мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Тасбөгет 
кенті, Бозғұлов көшесі №5 үй, 10 пәтер (облыстық 
балалар ауруханасына қарсы). Байланыс тел.:  
8 701 357 83 31, 8 778 266 18 73. 

Жуырда, облыстық филар мо ния  ның 
ұйымдастыруымен дәстүрлі «Сағын дыр ған 
әндерай» ретрокон церті өтті.

Кеш барысында өткен күннен сыр 
шертіп, көпшіліктің көңілінен шығып, 
қазақ өнерінде өзіндік ізі қалған әсем 
әуендер шырқалды.

Шара шымылдығы Қазақстанның 
еңбек сіңірген әртісі Күлән  Қалым бето  ва 

ның орындауындағы «Ах,  Са ма рагородок» 
әнімен ашылды. Мұнан соң, Ж.Төлебай, 
Ш.Ешниязова, Д.Есентеміров, Р.Ысқақова, 
Б.Най манов сынды филар мо ния ның өнер
пазд ары, Шәмші Қалдаяқов, Ескендір 
Хасанғалиев, Әсет Бейсеуов, Ілия Жақанов 
секілді қазақтың танымал сазгерлерінің  
әндерін шырқады.

Е.ТАБЫНБАЕВ. 

Қалалық саябақта «26 маусым –
Халық аралық нашақорлыққа қарсы 
күрес» күніне орай, облыстық ішкі 
істер департаментінің есірткі биз не
сіне қарсы күрес басқармасы ұйым
дас тыруымен акция өткізілді. 

Акция барысында, жыл бойы на
ша қорлыққа қарсы жұмыс атқарған 
ма мандар «Алғыс хаттармен» ма ра

патталып, бағалы сыйлықтар ие ленді. 
Жасөспірімдер мен жастарды са

лауат тылық өмір салтына шақыратын 
шараның қоғамда алар орны ерекше.

Жыл сайын дәстүрлі түрде өткі
зі летін жиынға, елімізге белгілі жас 
әнші Қуандық Рахым қатысып, кө
рер мен дерге мерекелік көңіл күй 
сыйлады.

Жастар нашақорлыққа қарсы

Тегі, аты, 
әкесінің аты

Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күні және 
уақыты

мемлекеттік 
органның 
орналасқан жері, 
бөлме №

Байланыс 
телефондары

Жақыпбаев 
Талғат 
Өмірзақұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
сәрсенбі, 
жұма күндері 
16.00ден 
18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан, 
құрылыс 1, 
№546а бөлме

8(7242)605428

Шаврова 
Елена 
Николаевна

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
дүйсенбі, 
сейсенбі, 
бейсенбі күндері  
16.00ден 
18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан, 
құрылыс 1, 
№546б бөлме

8(7242)605423

Құдайбергенов 
Ринат 
Мажитұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
дүйсенбі, 
сейсенбі, 
бейсенбі күндері  
16.00ден 
18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан, 
құрылыс 1, 
№547 бөлме

8(7242)605423

2017 жылғы III тоқсандағы «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының және оның 

орынбасарының азаматтарды қабылдау кестесі

сенім телефондары: 8 (7242) 605428, 605423.
Электронды пошта: ufin@korda.gov.kz

Жыл сайын еліміздің Білім 
және ғылым министрлігінің ұйым 
дас ты руы мен өтетін «Мен – чем
пион мын!» рес публикалық балалар 
спорттық теле дидарлық ойынының 
кезекті финалы биыл Солтүстік 
Қазақстан облысы, Петропавл қала
сында өткізілді.

Бұл ойынның мақсаты – бала
лардың денсаулығын нығайту және 
өскелең ұрпақты спортпен тұрақты 
шұғылдануға тәрбиелеу.

Аталған жарыста біздің облыс 
құрама командасы өздерінің фи
зи калық және психологиялық 
дайын дығы өте жоғары екендігін 

дәлелдеп, елім іздің түкпіртүк пірі
нен жиналған коман да лардың ара
сынан жүлделі І орынды иеленді. 
Сондайақ, «Қайсар» командасы 
республикалық кезеңінің чемпионы 
атанды.

Чемпиондарды облыстық білім 
басқармасы, мектеп ұжымы мен ата
аналар пойыздан күтіп алып, облыс 
жұртшылығына шараны на си хаттау 
мақ сатында «ҚазақстанҚызылорда» 
теле дидарына сұхбаттар беріліп, 
жарыс жеңімпаздары рес публикалық 
«Мен – чемпион» атауы бар 
ауыспалы кубокпен, дип лом дарымен 
естелікке фото суретке түсті. 

Бұл орайда облыс құрама ко
мандасын жоғары деңгейде дайын
дауға қолдау көр сеткен аймақтық 
дене тәрбиесі орта лығының бөлім 
басшысы Б.Танманбет, №23 мектеп
лицейінің  денешынықтыру пәні 
мұғалімдері Е.Алматов, Г.Менды
баеваның еңбектері зор.

Алдағы уақытта ойынның рес
пуб ли калық финалдарының барлық 
кезеңдері «Хабар» телеарнасында 
көрсетілетін болады.

Наргиза БЕКТАЙ,
Қорқыт ата атындағы 

ҚмУ-дың студенті.

саЙыста ӨҢІр ӨрЕнДЕрІ тоП ЖарДыЖурналистер мерекесіне орай бүгін «Сыр медиа» 
ЖШС БАҚ өкілдері арасында белгілі қаламгер, Қазақстан 
Журналистер одағының мүшесі Елібай Жікібаев пен жас 
журналист Сара Омарованы еске алуға арналған шахмат 
пен дойбы ойындарынан турнир ұйымдастырды.

Елібай аға Сыр журналистикасында өзіндік орны бар, 
кейінгі ізбасарларына үлгі тұтар аға болды. Еңбек жолын 
радиодан бастаған ол кейін газет ісіне етене араласты. 
1999 жылдан «Караван» газетінің облыстағы меншікті 
тілшісі қызметін атқарды. 2001 жылы облыстың үздік 
журналисі атанды. 2011 жылдан өмірінің соңына дейін 
облыстық «Kyzylordanews» интернет газетінің бас 
редакторы болды.

Ал Сара студент кезінен газетжурналдарда өн
дірістік тәжірибеден өтіп, өзін жақсы қырынан көрсете 
білді. Оқу бітірген соң республикалық «Әлімсақ» жур

налында тілші ретінде еңбек етті. Сонда жүріп біраз 
шыңдалды. Күні кешеге дейін облыстық «Ақмешіт 
жастары» газетінде жұмыс істеді.

Екеуі де жандары жайсаң, өте қарапайым, ақкөңіл 
еді. Айналасындағыларға қашанда мейірім төгіп 
жүретін. Әлі де үйретері көп деп үміт артқан Елібай аға 
мен болашағына зор сенім артқан Сара қызымызды еске 
алу мақсатында өткен турнирде «Сыр медиа» ЖШС бас 
директоры А.Оңғарбаев, «Сыр медиа» ЖШС ардагерлер 
кеңесінің төрағасы, ақын Ә.Рахымбекұлы және марқұм 
әріптестердің жақындары естеліктермен бөлісті.

Шарада өңір журналистері шахмат пен дойбы 
ойынынан өзара сынға түсті. Нәтижесінде шахматшы 
ер азаматтар арасынан облыстық «Кызылординские 
вести» газетінің бас редакторы Т.Қасымов жеңімпаз 
атанса, 2орын «ҚазақстанҚызылорда" телеарнасынан  
Н.Батыршаевқа, ал 3орын «Кызылординские вести" 
газетінен В.Скорняковқа бұйырды. Әйелдер ара
сында ақпараттықталдау орталығының маманы 
Ә.Зұлпықароваға тең келер ешкім болған жоқ. Одан 
кейінгі орындарды «Кызылординские вести» газетінің 
тілшісі Н.Сайлаубаева мен «Ақмешіт жастары» га зе тінің 
тілшісі М.Кенжеғұлова  өзара бөлісті.

Ал дойбыдан ерлер арасында 1орынға «Қазақстан
Қызылорда» телеарнасының журналисі А.Тәжиев лайық 
деп танылды. 2орынды осы арнаның телеоператоры 
А.Меңдібаев, 3орынды "Халық" газетінің тілшісі 
Р.Жахман алды. Әйелдер арасынан 1орынды "Қоғам 
ТВ" тілшісі Ф.Мадиярова иеленсе, 2орын "Қазалы" 
газетінен Қ.Ермекбаеваға, 3орын "Кызылординские 
вести" газетінен А.Көбеевға берілді. Жеңімпаздар мен 
жүлдегерлер арнайы дипломдармен және ақшалай 
сыйлықтармен марапатталды.

Н.ҚАзЫБАЙҚЫзЫ.

ШарШы алаңда ШығармаШылық өкілдері

«Сағындырған 
      әндер-ай»


