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Ақ күріші тербелген алтын аймақ!

президент поштасынан

президент

	 Аудандар	атауы	 	 Орналасатын	орындары
Арал ауданы  – С.Торайғыров көшесінің бойы
    («Шұғыла» балабақшасының алды)
Қазалы ауданы – Ғ.Мұратбаев көшесінің бойы мен  

    Қ.Яссауи көшесінің қиылысы 
    («Шұғыла» шағын ауданы)
Қармақшы ауданы –  «Журба» көшесінің бойы
    (С.Романов пен Саламатов  

    көшесінің аралығы)
Жалағаш ауданы  – Ә.Қашаубаев пен  Жетікөл
    көшесінің қиылысы
    (Титов қыстағы)
Сырдария ауданы – Жаңқожа батыр көшесінің бойы
    (Реалбаза алды)
Шиелі ауданы  – Тасбөгет кенті 
    (Орталық алаң)
Жаңақорған ауданы – Астана даңғылының бойы   

    (Е.Көшербаев пен А.Иманов  
    көшесінің аралығы)

Қызылорда қаласы – Айтеке би көшесі
    (Қазбек би мен Д.Қонаев
    көшесінің аралығы)

Қала орталығында өтетін аудандар мен қызылорда 
қаласының жәрмеңкелерінің орналасу орындары

ынтымақтастық  сапары

Гүлістан провинциясының 
губер наторы Сейид Маноф 
Хашемимен бірлескен жұмыстар 
туралы талқылады. Екі жақтың да 
жобаларға деген қызығушылығы 
басым болды. Іскерлік топ 
«Қызылорда облысы мен Гүлістан 
провинциясы арасындағы эконо
микалық және инвестициялық 
байланыс» тақырыбында бизнес 
форумда бас қосты. Нәтижесіз емес, 
нақты жобалар бойынша бірнеше 
меморандумға қол қойылды.

– Елбасының ИИР президенті 
Рухани мен саяси келісімдерінің 
арқасында осындай аймақтық 
қарымқатынастарға негіз қаланған. 
Болашақта бұл елмен бірге сауда
экономикалық қатынасты одан әрі 
дамытуға мүмкіндік мол. Өйткені 
Қазақстанның, Түркіменстанның 
және Иранның бірігіп салған 
«Жаңаөзен  Қызылқия  Берекет 
 Этрек  Горган» темір жолы 
бар. Ақтау теңіз портының 
мүмкіндіктері де кеңейіп келе 

жатыр. Сондықтан біз оны тиімді 
пайдаланып, экономикамызға қа
жетті жобаларды іске асыруға қол 
жеткізіп отырмыз.  Біз өткен жылы 
Иран күрішінің сортын 70 гектар 
жерге орналастырып, жақсы өнім 

алдық. Қазір Иран Республикасы 
жылына 3 миллион тонна күрішті 
экспорттайды. Ал, оның бағасы 
біздің күріштің бағасынан 10 есе 
қымбат. Сондықтан бұл бізге өте 
тиімді. Қазір Иранға Қызылордадан 

күріш жеткізу туралы келісімге 
келдік, Иран тарапы бізбен жұмыс 
істеуге мүдделі екендіктерін 
көрсетіп, тиісті келісімдерге 
қол қойылды,  деді облыс 
әкімі Қ.Көшербаев. 

КЕЛІСІМ – ӨРГЕ БАСТАЙДЫ ЕЛ ІСІН
Соңғы	 4	 жыл	 ішінде	 Сыр	 елі	

сырт	 елдермен	 іскерлік	 байланыс	
орнатып,	 интеграциялық	 саясат
ты	 ұтымды	 түрде	 жүзеге	 асыруда.	
Алысжақын	 шет	 мемлекеттермен	
қарымқатынас	 облыстың	 таны
малдығын	 арттырып	 қана	 қоймай,	
оның	 әлеуметтікэкономикалық	
ахуалына	 да	 оң	 әсерін	 тигізуде.	
Қазанның	 екінші	 онкүндігінде	
облыс	әкімі	Қырымбек	Көшербаев	
бастаған	 аймақ	 делегациясы		
жұмыс	 сапарымен	 Иран	 Ислам	
Республикасында	 болып	 қайтты.	
Сырбойылық	 кәсіпкерлер	
Гүлістан	және	Мазандаран	провинцияларындағы	
агро	кешен,	өндіріс	орындарын	аралап,	Иранның	
бизнес	 қауымдастығына	 ортақ	 жобаларды	
таныстырды.

әліпби әлеуметтен қолдауға ие
Мемлекет	 басшысы	 Президент	 Әкімшілігінің	 басшысы	

Әділбек	Жақсыбеков	пен	Президент	Әкімшілігі	басшысының	
бірінші	орынбасары	Марат	Тәжинді	қабылдады.
Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев латын қарпіне негізделген қазақ 

әліпбиінің соңғы жобасы қызу талқыланып, қоғам тарапынан қолдау 
тапқанын атап өтті.

– Латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің ұсынылған жобасын 
бекіту туралы жарлық шығару қажет. Комиссия жұмысын аяқтады. 
Соңғы нұсқа жарияланды. Ғалымдар, тілтанушылар, саясаткерлер, 
жастар және Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері ортақ 
мәмілеге келді. Жалпы, қоғам қолдап отыр, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы қазақ әліпбиін латын қарпіне кезеңкезеңмен 
және жүйелі түрде көшірудің маңыздылығына назар аударды.

Сонымен қатар, Елбасыға мемлекеттік тілді латын қарпіне көшіру 
жөніндегі жобаны іске асыру үшін құрылған жұмыс тобының атқарған 
қызметі туралы баяндалды.

РекоРдтыҚ 
көРсеткіш жаңаРды

– Бақыт Дүйсенұлы,  саладағы бүгінгі басты мақсат  нарыққа 
қажетті бәсекеге қабілетті АӨК өнімдерінің өндірісін қамтамасыз 
ету және өзімізден артылдырып, өзгелерге жеткізу. Аймақтағы осы 
бағыттағы жұмыстарға шолу жасап шықсаңыз...

– Ауыл шаруашылығы саласын мемлекетіміздіӊ тұрақты қолдауыныӊ 
арқасында, өӊіріміздіӊ ауыл шаруашылығы саласы жылдан жылға 
қарқынды дамып келеді. Елбасы өзініӊ биылғы жылғы Жолдауында 
нарықтарда сұранысқа ие бәсекеге қабілетті өнім өндіру және экспорт 
көлемін ұлғайту және жеке қосалқы шаруашылықтардыӊ әлеуетін 
пайдаланып кооперацияны дамыту жөнінде тапсырмалар берді. Бұл 
берілген тапсырмаларын ҚР Агроөнеркәсіп кешенін дамытудыӊ 2017
2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге 
асыру көзделген. 

Мемлекеттік бағдарламаны орындау мақсатында облыстыӊ ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өткізу рыноктарына кешендік 
маркетингтік зерттеулер жүргізіліп, нәтижесінде облыстыӊ 
агроөнеркәсіп кешенін 2020 жылға дейін дамуыныӊ Агрокартасы 
әзірленіп, жүзеге асырылуда.

БЕРЕКЕ
БЕЙНЕТПЕН КЕЛЕДІ

Мемлекет	 басшысының	 «Қазақ
станның	 үшінші	 жаңғыруы:	 жаһан
дық	 бәсекеге	 қабілеттілік»	 атты	
Жолдауында	 	 елімізде	 	 ауыл	 шаруа
шылығын	 әр	тарап	тандырып,	 2021	
жылға	 қарай	 азықтүлік	 тауары	
экспортын	 40	 пайызға	 көбейтуді	 тап
сырғаны	 белгілі.	 	 Президент	 Қазақ
станның	 агроөнеркәсіп	 кешені	 ел	
экономикасын	 дамытудың	 жаңа	
драйвері	болуы	керектігіне	баса	назар	
аударып	отырғаны	белгілі.		

Осы	орайда,	облыстық	ауыл		шаруа
шылығы	 басқармасының	 басшысы	
Бақыт	 Жахановпен	 кездесіп,	 Сыр	
өңірін	дегі	 жұмыстардың	 орындалу	
барысы	 жайында	 әңгіме	 қозғаған	
болатынбыз.

«алтын дән-2017»

«ЖанАрайдың» агроиндустриалды кешенінің 
құрылысына облыс орталығындағы оңтүстік өндірістік 
аймақтан жер бөлінді. «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында кешенге су, газ, кәріз, электр 
жүйелері орнатылды. Зауытта немістің құны 927 мың евро 
тұратын «PETKUS» фирмасының жабдығы орнатылған. 

Серіктестік бұл жобаны «Байқоңыр» ӘКК АҚ
мен бірлесіп іске асырды. Жем шығару, күріш өңдеу 
жұмыстары халықаралық стандартқа сәйкестендірілген. 
Зауыт аумағында шикізатты, дайын өнімді сақтайтын 
қоймалар, автотаразы, арнайы зертхана, қаптау цехы 
мен диірмен орналасқан. Шикізатты серіктестік өзі егеді 
және жергілікті шаруа қожалықтарынан сатып алады. 
Қапталған күріш Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстанға 
экспортталады. Жемге деген сұраныс та жоғары. Қазір 

30дан астам фермерлік шаруашылықтармен және жеке 
кәсіпкерлермен ай сайын жем жеткізіп беру туралы 
келісімшарт жасасқан.  

Алдағы уақытта мұнда макарон цехы жұмысын 
бастап, оған 75 адам жұмысқа тартылмақ. Оған қоса 
оңтүстіккореялық технологиямен тез дайындалатын 
күріш лапшасын шығару  да жоспарланған. 

Серіктестік базасындағы «ЖанАрайАгро» қаз 
фермасы Сырдария ауданының Айдарлы ауылында орын 
тепкен. Нақты кезеңде фермада 7700 бас қаз өсірілуде. 
Қазір құс фермасының 20 гектар жайылымы мен 
Сорқұдық көлі бар. 

 «ЖанАрай» серіктестігінің іргесі нығайып, аясы 
кеңейген сайын берекесі тасып, табысы артып келеді. Бұл 
– еткен еңбектің, төгілген маңдай тердің өтеуі.

«жаН-аРаЙдың»
кәсібі кеңеЙіП кеЛеді

«ЖанАрай»	 ЖШС	 Сырдария	 және	 Қармақшы	 аудандарындағы	 бірнеше	 шаруашылықтарды	
біріктіріп,	биыл	7000	гектарға	күріш	екті.	Серіктестік	өңірімізде	алғашқы	болып	тәулігіне	80	тонна	жем	
шығаратын	зауытты	іске	қосты.	Мұнда	150	адам	еңбек	етеді.

Елбасы	Нұрсұлтан	Назарбаевтың	атына	Қызыл
орда	 облысында	 жиынтерін	 науқанының	 табысты	
аяқталуына	орай	облыс	әкімі	Қ.Көшербаевтан	және	
бір	 топ	 ауыл	 шаруашылығы	 еңбеккерлерінен	 хат	
келіп	 түсті,	 деп	 хабарлады	 Президенттің	 баспасөз	
қызметі.

Қызылордалықтардың хатында Сыр өңірінің 
агроөнеркәсіп кешені мемлекет қолдауымен соңғы 
жылдары қарқынды дамығаны баяндалған. Облыс 
диқандарының тынымсыз еңбегі арқасында былтырғы 
рекордтық көрсеткіш тағы да жаңарып, күріштен 
бұрынсоңды болмаған мол өнім алынғаны хабарланған. 
«Сыр бойы диқандары 91 мың гектар егістіктің әр 
гектарынан 55,3 центнерден өнім алып, ел қамбасына 
жарты миллион тоннадан астам күріш жинады. Облыс 
күрішшілері осымен бес жыл қатарынан рекордтық 
көрсеткіштерге қол жеткізіп отыр», деп атап өткен хат 
иелері. Соңында шаруалар өңір жұртшылығы атынан 
Мемлекет басшысына қамқорлығы үшін зор ризашылық 
білдіріп, жасампаз бастамаларды іске асыру жолында 
аянбай еңбек ете беретіндерін айтқан. Хат авторлары 
арасында Қазақстанның Еңбек Ері, Күріш өндірушілер 
мен өңдеушілер ассоциациясының төрағасы А.Ерәлиев, 
облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы С.Имандосов, 
«Сыр маржаны» ЖШС директоры М.Өтеев және өзге де 
ауыл шаруашылығы саласының еңбеккерлері бар.

«Егемен Қазақстан» газеті.
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27	қазан
«Алтын күз2017» ауыл шаруашылығы өндірісінің озаттарын 

мараппаттау салтанатты шарасы.  
Өтетін орны: Н.Бекежанов атындағы музыкалық драма театры
Уақыты: сағат:17.00

28	қазан

 «Алтын дән-2017» мерекесіне 
орАй өткізілетін іс-шАрАлАр



Жұмыс кестесі тығыз бол-
ды. Облыс делегациясы әрбір ми-
нутты ұтымды пайдалануға ты-
рысты. «Аққала» индустриялық 
аймағының жұмысымен таны-
сты, жаңа технологияларды көрді, 
мүмкіндіктерді саралады. Әлбетте, 
тарихымыз терең халықпыз, әрбір 

шет елде қара көздеріміз 
бар тағдырдың талайы-
мен тарыдай шашылған. 
Иранда да сондай қаншама 

отбасы өмір сүруде. Делегация 
Гүлістанда тұратын қазақ диаспо-
расымен кездесіп, қазақ елі нің 
жаңалықтарымен бөлісті. 

Мазандаран  про вин ция  сында 
губер натор  Рабие Фаллах Джелоу 
доры ның қабылдауында болып, 
«Гаре Бурун»  кооперативінің 
 бе кі ре тұқымдас балық өсіру және 
уылдырық әзірлеу  жұ мыс  та рын 
көріп, сүт өнім дерін шыға ра  тын 
«Kale Dairy Company» компа ния

сының жұмысын көзбен көрді. Ма-
зандаран провинциясында да бизнес
форум ұйымдастырылып, ортақ жо-
балар бойынша меморандумдарға 
қол қойылды.

Осы ретте бір жаңалық. Қараша 
айында ирандық кәсіпкерлер «Бай
қоңыр» инвестициялық форумы-
на қатысу үшін және қол қойылған 
меморандумдар бойынша жұмысты 
бастауға арнайы Қызылорда облы-
сына келетін болды. 

Айта кету керек, биыл Иран Ис-
лам Республикасына «Торем Хоше-
ми» сортынан 60 тонна күріш экс-
порттау жоспарлануда. 2020 жылға 
қарай ирандық күріш алқаптарын 
5 мың гектарға дейін ұлғайтып, 
экспорт көлемін 8 мың тоннаға 
жеткізу көзделіп отыр. Осы тек-
тес бірлескен шара жүгері егіп, 
өңдеуге қатысты да жүргізілетін 
болады. Төрт түлікке қатысты да 
келісім бар. «Фарагир Инчеборон» 
ирандық компаниясымен мал экс-
порттау бойынша іскерлік байла-
ныс орнатылды. Еске сала кетейік, 
тамыз айында «Күшімбаев Агро» 
кооперативі Иранға мал басының 
алғашқы партиясын жіберген бо-

латын, яғни 812 бас. Биыл жыл 
соңына дейін тағы 10 мың түлік 
жіберу жос парланып отыр. Өндіріс, 
өңдеу  бойынша өңірімізде ирандық 
әріптестермен ет комбина тын және 
жемісжидектерді сақтау, жеткізу 
мақ сатында саудалогистикалық ор
та лық салу көзделуде.

Міне, Иран Ислам Республи-
касына жұмыс сапары барысында 
осындай толымды тірліктер тізбесін 
құрайтын келелі келісімдерге қол 
жеткізілді.

Салтанат Шаханова, 
облыс әкімі баспасөз 

хатшысының 
міндетін атқарушы.
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     сессия

аймақ

Сейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен жиын 
өтіп, онда аймақта тоғыз айда атқарыл
ған жұмыстар сараланды.
Сыр өңірінде жыл басынан бері бірқатар 

жұмыстар атқарылған. Ай мақтағы құрылыс 
жұмыстарының қарқынын айтпағанның өзінде 
ауыл шаруашылығы мен балық шаруа шылығы 
серпінді даму үстінде. Үдемелі индустрияға да 
кеңінен көңіл бөлініп отыр. Шыны зауытының 
құрылысы жандана бастады. Тампонажды 
цемент өндіретін зауыт соғылып жатыр. Осы
лайша, нәтижеге бағытталған жұмыс тарды 
саралаған Қырымбек Елеуұлы Алашқа ана 
атанған аймағымызға Мем лекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев келіп, облыстың даму 
дина микасына оң бағасын бергенін айтып, 
жиында қаралатын мәселелерге тоқталды.

– Бүгінгі мәжілісте Елбасының Жол
дауынан туындайтын міндеттердің, Қазақстан 
Республикасы Үкіметі мен облыс әкімдігі 
арасындағы меморандум индикаторларының, 
2017 жылға арналған облыс әкімінің ісқимыл 
жоспарының орындалуы және ағымдағы 
жылдың 9 айындағы аймақтың әлеуметтік
экономикалық даму қорытындыларын қарай
тын боламыз, – деді облыс басшысы.

Алғашқы болып облыс әкімінің орын
басары Қуанышбек Ысқақов хабарлама жасап, 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Республика 
Президентінің Жолдауындағы мін дет тердің 
орындалу барысын баяндады. 

Есепті кезеңде облыстың өнер кәсіп кәсіп 
орындары 547,9 млрд теңгенің өнімін өндір
ген. Өңдеу өнеркәсібінде өсім 6,2 пайызға 
қам тамасыз етіліп, 78,2 млрд  теңгенің  өнімі 
өндірілді. 

Мемлекеттік бюджетке салық тар және 
бас қа да міндетті төлем дерден 72,6 млрд теңге 
түсім түскен. Оның ішінде республикалық 
бюджетке 40,8 млрд теңге құйылса, жергілікті 
бюд жетке 31,8 млрд теңге түскен. Бюджет 
қаржысын тиімді игеру қажет. Тоғыз айдағы 
көрсеткіштерді салыстырмалы түр де қарайтын 
болсақ, Қызылорда қаласында 97,6 пайызға, 
Аралда  99,1 пайызға, Қазалыда 98,7 пайызға,  
Қармақшыда 99,9 пайызға, Жалағашта 99,8 
пайызға, Сырдарияда 98,5 пайызға, Шиеліде 
99,5 пайызға, Жаңақорғанда 99,9 пайызға 
орындалған. Облыстық бюджеттік бағдарлама 
әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 99 
пайызды құрап отыр. Республикалық бюджет 
қаржысы 95,3 пайызға, ал, жергілікті бюд-
жет қаражаты 99,7 пайызға игерілген. Облыс 
әкімі бюджет қаржысы жыл соңына дейін 100 
 пайыз игерілу қажеттігін назарға салды.

Аймақтағы ауылшаруашылық  саласында 
да алға ілгерілеушілік байқалады. Бұл мәсе
ле бойынша облыс әкімінің орынбасары 
Серік Қожаниязов айтып өтті. Ол Қазақстан 

Рес пуб ликасының агроөнеркәсіптік кешенін 
дамыту дың 20172021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағ дар ламасының орындалу ба-
рысы туралы баяндама жасады. 

Жалпы, агроөнеркәсіп секторын да да өсім
дік шаруашылығын әр тараптандыру бағдар
ламасы нә ти желі жүзеге асырылуда. Соңғы 3 
жылдың ішінде малазықтық дақылдар, майлы 
дақылдар және азықтық дән алқабы 6 мыңнан 
астам гек тарға артқан. Өндірістік негізде 
картоп, көкөніс және бақшалық дақылдар 
өндірісін дамыту қолға алынды. Оған қоса, 
осы кезең ішінде, әсіресе, дақыл сортының 
өнімділіктерін арттыру есебінен күріштің 
жалпы өнімі 30 пайыздан астамға өсті. Биыл 
облыс тарихында бірінші рет 500 мың тонна-
дан астам Сыр маржаны қамбаға құйылды. 

Қазір ауыл шаруашылығы өнім дерін сату 
нарығын кеңейту бойын ша жұмыстар жүргі
зілуде. Тар қатып айтар болсақ, Қытайға жы-
лына 5 мың тонна, Түркияға жылына 1 мың 
тонна және Иранға жылына 8 мың тонна күріш 
жіберу бойынша келіссөздер жүргізілген. 
Көп жылдардан бері қордаланып кел ген 
бақшалық дақылдар экспорты да қолға алын-
ды. Нәтижесінде, биылғы жылы оның көлемі 
8 есеге дейін артты. 

Үкіметтің қолдауымен облыс тың буферлік 
аймақтан шығуы малды экспорттауға мүмкін
дік берді. Бүгінде малдың алғашқы партиясы 
Иран ға жөнелтілді.  Жыл аяғына дейін аталған 
елге 10 мың бас қой экспортталатын болады. 
Ал, болашақта экспортқа ет және ет өнімдерін 
шығаратын боламыз.

Жыл басынан бері ауыл шаруа шылығы
ның жалпы өнім көлемінің өсімі тұрақты 
сақталуда. Бұл нақты көлем индексімен 
ағымдағы жылдың 9 айында 104,1 пайыз-
ды құрап отыр. Ауыл шаруашылығы коопе
ра цияларын дамытуға да аса мән беріл ген. 
Әсіресе, ет және сүт бағытындағы жұмыс
тарда алға ілге рілеушілік байқалады. Бір
жа рым жыл ішінде 2806 ұсақ тауар лы өнді
рістерді біріктірген 241 ауыл шаруашылығы 
кооперативтері құ рылды. 

Мұнан кейін мінберге  облыс әкімінің 
орын   басары Серік Сүлей менов көтеріліп, 
инфрақұ рылым ды дамытудың 20152019 
жыл  дарға арнал ған «Нұрлы жол» мем лекеттік 
бағдар лама сының және «Нұрлы жер» тұрғын 
үй құрылысы бағдарламасының орындалу ба-
рысы туралы баяндама жасады. 

«Нұрлы жол» мемлекеттік бағ  дар ламасы 
арқылы 3  мектеп бой көтеруде. Ал, «Нұрлы 
жер» бағдарламасы аясында 2017 жылы об-
лыс бойынша 151,5 мың шар шы метрді құ
рай тын 1983 пәтер лі 47 көпқабатты тұрғын 
үй құрылысы жүргізілуде. Бүгінгі таңда 
«Бәйтерек Девелопмент» АҚ желісі арқылы  
300 пәтерлі 5 тұрғын үй «СПМК70» шағын 
ауданында пайдалануға берілді.  Жаппасбай 

батыр көшесі бойынан және Титов ауда-
нында салынған 680 пәтерлі 14 тұрғын үй 
игілікке берілді. Ал, «Самұрық Қазына» 
АҚ желісі арқылы бой көтеріп жатқан  400 
пәтерлі 5 тұрғын үйді ағымдағы жылы пай
да лануға беру жоспарлануда. Бұған қоса 
әлеуметтің әлсіз топтарына арналған сатып 
алу құқығынсыз жалдамалы 12 тұрғын үй  
құрылысы жүргізіліп, осы жылдың аяғына 
дейін пайдалануға беру жоспарлануда. 

Сыр бойында әлеуметтің әлеуетін  көте ру  ге 
бағытталған жұмыс тар баршылық. Индус 
трия  лықинновациялық дамыту дың 2015
2019 жыл дарға арналған мемлекеттік бағдар
ламасы да, «Бизнестің жол картасы2020» 
биз несті қолдау мен дамытудың бір ыңғай 
бағдарламасы да орындалуда. Өз кезе гінде ха-
барлама жасаған  облыс әкімінің орынбасары 
Евгений Ким осы мәселелерге тоқталды.

Индустриялықинновациялық бағыттағы 
жұ мыс   тарды саралайтын болсақ, келер жылы 
мо либ  ден қышқылын өндіретін кәсіпорын 
іске қосылып, оның негізгі өнімі Жапонияға 
экспортталатын болады дейді мамандар. 
Шыны зауытының құрылысы аяқталып 
келеді. Астана қаласының туған күніне орай 
бұл зауыттағы өнімнің алғашқы партиясын 
шығару жоспар ланып отыр. Шиелі ауданын-
да  тампонажды цемент өндіру зауытының 
құрылысы жүргізілуде. Оның өнімі құры
лыста, оның ішінде мұнайгаз және уран сала-
ларында пайдаланылады. 

«Шалқия» қорғасынмырыш кен орнын
дағы  сауықтыру жұмыстары аяқталды. Ма-
мандар енді сол жерде газтурбиналық 
электр станциясымен бірге кенбайыту комби
натының  құры лысын жүргізуге кірісіп кетті. 
2019 жылы комбинат жылына 2 млн тонна,  
2020 жылы 4 млн тонна кенді қайта өңдейтін 
болады. Комбинаттың іске қосылуымен 1500 
жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. 
Осы жерде гидрометаллургия зауыты құры
лысының жобасын жасау жұмыстары бас
талды. Британ инвесторларымен бірлесіп, 
«Бала  сауысқандық» ванадий кенішінде қара 
тақ та  тас автоклавты қайта өңдеу жобасы 
жүзеге асы  рылуда. Алғаш рет 110 тонна ме-
таванадат аммонийі қазірдің өзінде Тайваньға 
экспортталды.

Жыл басынан бері «Бизнестің жол карта-
сы 2020» бағдар лама сының іске  асырылуы 
 барысында Қызылорда қаласының кәсіп
керлері 47 жоба ұсынса, Шиелі – 13, Қар
мақшы – 11, Қазалы – 10,  Жалағаш – 11, Арал 
– 8, Жаңақорған – 4, Сырдария 3 жоба ұсын
ған.  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тың «Бола
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағ
дарламасын жүзеге асыру барысы туралы об-
лыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов ай-
тып өтті.  

Өңірімізде «Рухани жаңғыру» бағдарла
масы  ның 4 кіші бағдарла маларын ілгерілету 
және үйлестіру бойынша облыстық жұмыс 
тобы, Сарап шылар кеңесі және Жоба лық 
кеңсе, Жобалық топ, хатшы лық құрамы құ
рылды. Аталған  топтар құрамына өңірдің зия-
лы қауым өкілдері, депутаттар, үкіметтік емес 
ұйымдар, ардагерлер, этномәдени ұйымдар 
мен БАҚ өкілдері, партия жетекшілері ен
гізілді. Бағдарламаны ілгерілету мақса тын
да және қазақ әліпбиін латын графикасына 
көшіруді насихаттайтын облыстық ақпа
рат тықнасихаттық топ құрылды. Атал ған 
топ мүшелері Қызылорда қаласы мен бар
лық аудандарда кездесулер өткізіп, аймақ 
тұрғындары арасында түсіндірме жұмыстарын 
жүргізді. 

Қазір аймақта рухани жаңғыру аясында 
60тан аса жоба жүзеге асырылуда. Бекітілген 
жоспарларда бағдарламаның 4 кіші бағытын 
және нысаналы топтарға бағдарланған түрлі 
форматтағы ісшаралар толық қамтылды. 

Сыр өлкесінің озық мәдениеттің дәлелі 
болған сақтардың ордасы – Ортағасырлық 
ШірікРабат, оғыздардың астанасы атанған 
–  Жанкент, қыпшақтардың және қазақ хан
дығының бірін ші астанасы Сығанақ қала
шықтарына архео логиялық қазба жұмыстары 
сәтті  жүргі зілді. Қазақстандағы киелі жер-
лер  картасына респуб ликалық маңызы бар 
10 ескерткіш енгі зілді.  «Тарих толқынында» 
жобасы  аясында Қармақшы ауданындағы 
ортағасырлық Сортөбе, ШірікРабат қала
шықтарына экскурсиялар, пресстурлар 
ұйым дастырылды. «Қорқыт Ата» мемо риал
дық кешені жанынан ашылған Этно ауылдың 
жұмысын ерекше атап өтуге болады. Сыр 
өңірі нің өнері өз жерімізде ғана дамып қоймай, 
Ресей, Түркия, Лондон, АҚШтың Нью
Йорк, Вашингтон қалаларына, Әзербайжан, 
Өзбекстан Республикаларына танылуда. Биыл 
облысымыздың өнер ұжымдары облыс әкімі
нің қол дауымен Баку, Шеки қалала рында 
өнер көрсетіп қайтты. 

Бұдан бөлек облысымызда бірқатар руха-
ни жаңғыруға негіз болатын мәденикөпшілік 
шаралар ұйымдастырылды. Олардың басты-
сы ретінде түркітілдес елдердің «Қорқыт 
және Ұлы Дала сазы» атты халықаралық 
фольклорлықмузыкалық өнер фестивалін 
атап өтуге болады. Мемлекет және қоғам қай
рат керлері С.Оспанов пен Ш.Есеновтің 90 
жыл дығы аталып өтілді. «100 жаңа есім» жо-
басына ондаған жерлесіміз ұсынылды.

Осы негізде баяндама жасаған Руслан 
Рүс темұлының хабарламасынан кейін об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев рухани 
жаң ғыруға аса мән беру керектігін жиылған 
жұрттың қаперіне салды.

азиз БаТЫРБЕКов.

ТОҒЫЗ АЙДЫҢ ТАБЫСТАРЫ

КЕЛІСІМ – ӨРГЕ БАСТАЙДЫ ЕЛ ІСІН өңір дамуының 
ерекше кезеңі

– Қазан айы жақсы жаңалықтар мен сәттіліктерге толы болды. Елбасы 
Сыр өңірінде жұмыс сапарымен болып, атқарылып жатқан жұмыстарға 
ризашылығын білдіріп, аймақтың әлеуметтікэкономикалық дамуына 
оң бағасын берді, – деді облыс әкімі Қырымбек Көшербаев облыстық 
мәслихаттың кезекті 15сессиясының басында депутаттарға арналған 
сөзінде. 

Облыс басшысы Сыр өңіріндегі сапарына орай Елбасы Үкіметке 
тиісті тапсырмаларды жүктегенін жеткізді. Қырымбек Елеуұлы осыдан 
кейін Астанада ПремьерМинистрдің қабылдауында болып, Президент 
тапсырмаларын орындау мақсатындағы жоспарларды айқындап алғаны 
туралы депутаттарды хабардар етті. 

Облыс әкімі ЭКСПО көрмесі кезінде Астанада облыстың күндері 
өткізілгенін, оған Президент арнайы келіп, тамашалағанын еске салып 
өтті.  ЭКСПО2017 көрмесі бағдарламасына енгізілген Қорқыт ата 
кешені мен Байқоңыр ғарыш айлағын тамашалауға 20 мыңнан аса турист 
келді, оның ішінде 3,5 мыннан астамы шетелдік, сондайақ көрмеге 
қатысушы барлық елдердің эмиссарлары болды. Тағы бір қуанышты 
жағдай, өңірімізде мектеп бітірушілердің 97 пайызы жоғары және орта 
арнаулы оқу орындарына түсті. 1516 қыркүйекте Елбасы бастамасымен  
Қазақстан делегациясы Өзбекстанда болды. Халықаралық бизнес 
форумы шеңберінде Қызылорда облысы әкімдігі мен Навои облысы 
хокиматы арасында саудаэкономикалық және мәдени бай  ланыстар  
туралы келісімдерге қол қойылды. Өзбекстанның  5 айма  ғы делегациясы 
қараша айында Сыр өңіріне келеді. Иран бай ланысы нығаю үстінде. 21
23 қазан ара лы ғында облыс делегациясы Иран респуб ликасында жұмыс 
сапарымен болып қайтты. Гүлістан, Мазандаран провинцияларымен және 
ірі кәсіп орындармен саудаэкономикалық сала сын да ынтымақтастықты 
арттыру және ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу жобалары бойынша 
8 меморандумға қол қойылды. Жыл аяғына дейін 10 мың бас қойды 
экспортқа шығару жоспарланып отыр. Болашақта ет және ет өнімдері 
экспортын ұлғайту межеленуде. Сондайақ,  Иран жағы жылына 1 млн 
тоннаға дейін күріш алуға мүдделі екендіктерін білдіріп отыр. 

Депутат Жорабек Нұрымбетовтың төрағалық етуімен өткен сес
сияда алғашқы талқыланған мәселе жергілікті полиция қызметінің 
басым бағыттары мен құқықтық тәртіп жағдайына ар налды. Ол туралы 
баяндаған облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Қайрат Мұхитов 
аймақтағы жергілікті полиция қызметкерлерінің жалпы саны 1006 бірлікті 
құрайтынын жеткізді. Атқарылған профилак тикалық жұмыс тардың 
нәтижесінде ағымдағы жылдың 9 айында жалпы қылмыстық құқық бұзу
шылық түрлері 9,6 пайызға, оның ішінде ауырлығы мен онша ауыр емес, 
сондайақ денсаулыққа қаса қана ауыр зиян келтіру, зорлау, ұрлық, мал 
ұрлығы, тонау, бұзақылық, алаяқтық қылмыстарының тіркелуі төмен
деген. Сондайақ қоғамдық орын дарда, көшеде, мас күйінде жасалған 
қыл мыстар саны азайып отыр. Есепті кезеңде облыс көлеміндегі учаскелік 
полиция инспекторлары өздерінің әкімшілік аймақтарында тұрғындар 
алдында 774 мәрте есеп беру кез десулерін өткізді. Осы мәселеге орай 
құрылған облыстық мәслихаттың  Уа қытша комиссиясының төрағасы 
депу тат Бақдәулет Махашов сессияда қосымша баяндама жасап, комиссия 
ат қарған жұмыстар туралы айтып берді. Мұнан кейін депутаттар Ибадул
ла Тілеп, Әнуар Дәуренбаев және Құл мырза Қасымов жарыссөзге шығып, 
ұсы ныстарын жеткізді. Олар мал ұр лығын ашуға қатысты тұрғындар 
тара пынан болатын сынескертпелерді ес керу, жол белгілерін талапқа сай 
ор нату, Төретам мен Ақайда жергілікті поли ция өкілеттіліктерін ашу, осы 
елді ме кендердегі білім ошақтарында мек теп инспекторларының болуы 
секілді ойпікірлерін ортаға салды. 

Сессияда облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқар
масының басшысы Сәуле Құлымбетова 2017 жылғы облыс бюджеті 
депутаттар келісімімен 5 млрд теңгеге нақтыланып отырғаны туралы 
хабарлады. Оның ішінде облыстық бюджеттің кіріс көзі 1,5 млрд теңге
ге ұлғайып отыр. Аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттерінен 
облыстық бюджетке қайтарылатын қаржы көлемі 442,4 млн теңге. Ал 
босатылатын қаржы 2,7 млрд теңгені құрайды, оның ішінде үнемделген 
қаржы 1,9 млрд теңге.

Сессия күн тәртібіндегі келесі мәселе сыбай лас жемқорлықтың 
алдын алу мен болдырмау туралы ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агент тігінің Қызылорда облысы 
бойынша де партаментінің басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы 
Абзал Мухимов хабарлама жаса ды. Хабарламашы Мемлекеттік қызмет 
тура лы жаңадан қолданысқа енгізілген заң елі мізде мемлекеттік қызметті 
дамытудың жаңа кезеңі басталғанын көрсететінін атап өтті. Кешенді 
аттестациялаудан өтуге облысымызда 2700 қызметші жатқызылса, оның 
ішінде 928 қызметкер аттестациялаудан босатылған. Ат тестациялаудың 
бірінші деңгейінде – 44, екін ші деңгейінде – 1318, үшінші деңгейде – 
–1306, барлығы 2668 қызметкер мемлекеттік аттес тация лаудан өткен. 
Агенттік тарапынан бұл нау қанға өте жоғары баға берілді. Мемлекеттік 
қызметкерлерді оқыту, үйрету өз деңгейінде жүргізілуде.

Ағымдағы жылдың  9 айында Әдеп жөніндегі кеңестің 10 отырысы 
өткізіліп, 34 мәселе қаралды. Қаралған мәселелердің алтауы Әдеп 
кодекстері талаптарын бұзу жайына арналып, 11 мемлекеттік қызметші 
атына кір келтіретін теріс қылықтары бойынша мәселелері қаралды. 
Осы істерді қарау нәтижесінде кеңес шешімімен 14 қызметшіге әртүрлі 
жаза белгіленген. Оның біреуі – ескерту, екі сөгіс, бір қатаң сөгіс және 
он мемлекетттік қызметшіге қызметіне толық сәйкес еместігін ескерту 
туралы жазалар қолданылды. 

Сессияда белгіленген басқа да мәселелер талқыланып, тиісті шешім
дер шығарылды. Мерейлі жасқа толған депутат Райкүл Байназароваға 
облыстың «Құрмет грамотасы» табыс етілді. Аймақ басшысы мерейтой 
иесінің облыстың қоғамдық өмірінде өзіндік лайықты үлесін қосып 
келе жатқанын айрықша атап  өтті. Төрт мәрте Қызылорда облыстық 
мәслихатының депутаты болып сайлануы соның дәлелі деген облыс әкімі 
халық қалаулысына ізгі тілектерін арнады.  

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

облыс әкімі Қырымбек Көшербаев «Жастар ресурстық орта
лығы» КММде болып, жыл басынан бері атқарылған жұмыстармен 
танысты.
Коворкинг орталығында аймақ басшысының назарына бірқатар жоба 

ұсынылды. Олардың қатарында отбасы мәдениетін арттыруға бағытталған 
«Ақ отау» инттелектуалды мектебі, IT мамандары арасында VR, AR 
технологияларын дамыту және насихаттауға арналған «Арман қала», 
«Жерұйық» рухани жаңғыру кешені, «Кибержұма», «Бизнесстарт» сияқты 
бастамалар бар. «Бизнесстарт» инновациялық жобасының авторы – Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің жас ғалымдары. 
Университеттің есептеу техникасы және ақпараттық жүйелер кафедрасының 
меңгерушісі, PhD докторы Сәбит Ибадулла қазір 3D принтерде Сырдария 
өзенінің сол жағалауында салынатын шағын ауданның бас жоспары жасалып 
жатқанын жеткізді. 

Одан кейін 9 айдағы ісшаралар жөнінде орталық директоры Жасұлан 
Алдабергенов айтып берді. Биыл облыстық бюджеттен орталыққа 76 млн 334 
мың теңге бөлінді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 12 пайызға артық. 
Мұнда 40тан астам адам еңбекпен қамтылған. Ғимарат бастанаяқ жөнделіп, 
жастармен жұмыс істеу тәсілдерінің жаңа үлгісі қалыптасты. 

– Ниет білдіргендер коворкинг, IT орталықтары, спорттық ойын алаңдары, 
спорттық секциялар мен психолог, заңгер қызметін тегін пайдалана алады. 
Ағылшын тілін үйреніп, компьютерлік сауаттылықты, бейнеоператорлық 
біліктілікті арттыруға да мүмкіндік бар. Орталықтың қызметіне күн сайын 
шамамен 50 шақты жас жүгінеді, – деді Ж.Алдабергенов. 

Осыған дейін әртүрлі мәселемен келген 3 700ден астам адамға кеңес 
берілсе, 9 бос жұмыс орындары жәрмеңкесінде 250ден астам адам жұмысқа 
орналасты. 

Ресейдің Мәскеу, СанктПетербург қалаларында білім алып жатқан 
жерлес терімізді жұмыспен қамту шаралары жөнінде облыстық жастар саясаты 
мәселелері басқармасының басшысы Еркебұлан Меңлібаев баяндады. Белгілі 
болғандай, келесі жылы бітіретін жастардың қамы үшін бүгінде жергілікті 11 
кәсіпорынмекемемен келісім жасалды. Осы орайда облыс әкімі Қ.Көшербаев 
Ресейде оқитын сырбойылық студенттердің қауымдастығын құру қажеттігін 
атап өтті. 

Спорт алаңындағы кездесуде жастар аймақ басшысына өздеріне бағыт
талған қолдау мен қамқорлық үшін алғыс білдірді. Екі қолға бір күрек таппай, 
орталықтың көмегіне жүгінген Бақтияр Есіркепов «Бақ Береке2030» ЖШС
на жұмысқа орналасқан. Қазір сонда бригадир. Жас құрылысшы қаланың 
дамуына үлес қосып жүргені үшін қуанышты. Ал жас кәсіпкер Асқар Жылқаев 
жылжымалы көлік жуу бекетін ашып, ісін дөңгелентіп отыр. 

Ел болашағы осындай алғыр да білімді жастардың қолында екенін айтқан 
облыс әкімі Қ.Көшербаев: «Бір әулеттің емес, бүкіл қазақтың мақтан тұтар 
ұлқыздары болыңдар», – деді. 

н.ҚаЗЫБаЙҚЫЗЫ.

ЖАСТАР ҚАМҚОРЛЫҚТАН 
ҚАЛЫС ҚАЛМАЙДЫ

     

     

брифинг

мәжіліс

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыс 
әкімі нің орынбасары Евгений Ким  жылдың 9 айын
да атқарылған жұмыстар қорытындысымен журна
листерге арнап брифинг өткізді. алдымен кәсіпкерлік 
және туризм саласының аяқалысын сөз еткен хабар
ламашы шағын және орта бизнес субъектілерінің саны  
артқанын айтты. 
Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырыстарында сыйақы 

мөлшерлемесін субсидиялау үшін жалпы құны 5,8 млрд 
теңгеге 107 жоба мақұлданды. Биылғы несие портфелінің 
сомасы екі еседен артық, яғни 3,2 млрд теңгеге ұлғайған, ал 
қаржыландырылған жобалардың саны 63ке артқан. Соны-
мен бірге, ішінара кепілдендіру бойынша жалпы құны 525 
млн теңге болатын 47 жоба мақұлданды. Жыл соңына дейін 
кәсіпкерлерге мемлекеттік кепілдіктер ұсыну үшін 25 млн 
теңге қосымша қаражат бөлінді.

Оған қоса өңірлік үйлестіру кеңесі мемлекеттік қайта
рымсыз гранттар беру бойынша жалпы құны 110 млн теңгені 
құрайтын 114  жобаны мақұлдады.  «БЖК2020» бағдар ла
масы шеңберінде «БизнесКеңесші» кәсіпкерлік негіз деріне 
оқыту қысқа мерзімді курстары жүргізіліп,  барлығы 1466 адам 
оқыған.

Ауылдарда және Қызылорда қаласында микрокредиттер 
беру үшін 2 млрд теңгеден астам қаражат бөлінген болатын. 
Оның басым бөлігі ауылдарға бағытталған.

Бүгінде «Батыс ЕуропаБатыс Қытай» автожолының 
бойын да жол бойы сервисі объектілерін дамыту бойынша 
жұмыс тар қарқынды түрде жалғасуда. Объектілерді салу үшін 
41 нүкте анықталды. Оның 16сы іске қосылып, 546 тұрақты 
жұмыс орны ашылды. Қонақ үйлер, кафелер, жанармай құю 

станциялары, автокөлік жуу және т.б., яғни, туристердің 
қажет тіліктеріне сай нысандар жолаушылардың сұранысына 
орай қызмет көрсетіп тұр. Алдағы жылдары тағы 25 жол бойы 
сервисі іске қосылмақ. Магистраль бойымен тәулігіне 800ден 
астам жүк көлігі мен 5,5 мыңнан астам жеңіл көлік өтетінін 
ескерсек, сервистік қызметтің аясын кеңейте түсу уақыт тала-
бынан  туындап отыр. 

Өңірдің даму қарқынын сипаттайтын барлық макроэко
номикалық көрсеткіштер бойынша оң нәтижеге қол жетті.

Мұнай кен орындарында қысым қабатының мөлшерден тыс 
сулануы мен кейбір кен орындарында мұнайдың түгесілуіне 
байланысты, шикі мұнай өндіру көлемі орта есеппен 12 пайызға 
азаюда. Нәтижесінде, тек соңғы 5 жылда мұнай өндіру көлемі 
4,2 млн тоннаға, жыл басынан бері 691 мың тоннаға қысқарды. 
Әйткенмен, өңдеу саласындағы өндірістер 6,2 пайыз өсімді 
қамтамасыз етті. Өңдеу секторындағы тұрақты өсу қарқыны 
2014 жылдан бері сақталып келеді. Облыс экономикасының 
әртараптандыру жұмыстары  индустриалды бағдарлама ая-
сында жалғасуда. Бағдарлама арқылы 20 жоба іске қосылып, 
16сы бүгін толық өндірістік қуаттылықпен жұмыс істеп тұр. 
Тоғыз айда іске қосылған жобалар  15,8 млрд теңгенің өнімін 
өндірді.

Экспортталған өнім көлемі құны 4,5 млрд теңге болатын 
161,2 мың тоннаны (тұз, балық, пропанбутан, аммоний мета-
ванадаты) құрайды, ал біздің өнімдер экспортталатын елдердің 
саны 8ден 11ге көбейді. 

Арал ауданында өңірлік кәсіпкерлікті қолдау картасындағы 
құны 280 млн теңге құрайтын 2 жобаның іске қосылуы 
жоспарланған. Оның ішінде, «Жаңа Арал» ЖШСның қаптама 
кірпіш өндірісі тамыз айында іске қосылды. Жыл соңына дейін 

«Арал құрылысы» ЖШСның «Асфальтбетон зауытының 
құрылысы»  жобасын іске қосу жоспарланған. 

Алдағы жылы шыны зауыты, үш оксидты молибден өнді
рісі, қуаттылығы жылына 1500 тонна құс етін өндіретін құс 
фабрикасы іске қосылады деп күтілуде. ҚазақстанҚытай 
бірлескен жобалар қатарында облыс бойынша 3 жобаның  іске 
асырылуы жалғасуда. Олар – тампонажды цемент шығаратын, 
кальцийленген сода өндіретін және томат пастасын өндіретін 
зауыттар. Өндіріс саласын әртараптандыру аясында металлур-
гия бағытында «Шалқия»  және «Баласауысқандық» кеніш
терін игеру жобалары жүзеге асырылып жатыр.

Ірі инвестициялық және инфрақұрылымдық жобалардың 
жүзеге асырылу нәтижесінде негізгі капиталға салынған ин-
вестиция көрсеткіші 8 пайызға өсті. Жыл соңына дейін ірі 
инвес тициялық жобалар бойынша 2530 млрд теңге игеру жос
парланған.

Өңірімізге 11 елдің делегациясы келіп, нәтижесінде өзара 
ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. Осы 
бағыттағы жұмыстарды жалғастыру мақсатында  облыс де-
легациясы Иран Ислам Республикасының Мазандаран және 
Гүлістан провинцияларында іскерлік сапармен барып келді. 
Нәтижесінде, екі ел және екі жақтың Кәсіпкерлер палаталары 
арасында күріш, ет өнімдерін экспорттау, ет комбинатының 
құрылысы бойынша ынтымақтастық туралы 8 меморандумға  
қол қойылды. ІІ Халықаралық интернетфорумға 9 елдің 20 
халықаралық компаниясы қатысты.  Кезекті дәстүрлі «Baikonur 
INVEST» IХ инвестициялық форумын «Халықаралық 
қаты  насты нығайту» тақырыбында 1516 қарашада өткізу 
жоспарланған.

М.МЕРЕЙ.

ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУДЫҢ БАТЫЛ ҚАДАМЫ



Агрокарта аясында ауыл шаруашылығы өнім
дерін (күріш, балық, ет, бақша, т.б.) экспорттау көле
мін 2021 жылға қарай 5 есеге дейін ұлғайту жолда
ры айқындалды. Осыған сәйкес облыста бірінші 
кезекте көп көлемінде инвестиция салмай жоғары 
экспорттық табыс табу секторларын белгіледік. 
Олар, күріш, бақша өнімдері және балық пен жылқы 
еті екендігі анықталып отыр. Сондайақ, облыста 
өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімдерініӊ негізгі 
шығарылатын елдері – Қытай, Ресей, ЕвроОдақ, 
Түркия, Иран сонымен қатар, Қазақстанныӊ басқа 
өӊірлері деп белгіленді. Сондықтан, Елбасыныӊ 
экспорт көлемін 40 пайызға арттыру, ауылдық жер
лерде дайындау, сақтау, өӊдеу және тасымалдау 
жүйесін қалыптастыру тапсырмасын әзірленген аг
рокарта шеӊберінде іске асыратын боламыз. Осы 
мақсатта облыста агроөнеркәсіп кешенін дамыту 
және экспорттық әлеуетін арттыру бағытында 2017
2020 жылдар аралығында 30 млрд теӊге көлемінде 
99 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Агрокарта аясында ішкі нарықты азықтүлік 
өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында об
лыста жылдам дамытуды қажет ететін салалар 
анық талып, оларға жылыжай және жемісжидек 
өнімдерін өндіру, құс шаруашылығы, майлы да
қыл дар, көкөніс, бақша, картоп өнімдерін өн діруді 
жатқыздық.

Бірінші кезекте күріш өндірісін дамыту мақ са
тында, күріш жармасына сұраныс жоғары, қымбат 
нарықтарға шығару жүзеге асырылуда. Екінші 
мәселе, облыста бақша дақылын өндірістік негізінде 
егу көлемін ұлғайту арқылы, Ресейде сұранысы 
жоғары қауын сорттарымен гибридтерін егіп, биыл 
2 мың тоннаға жуық Сыр қауынын экспорттауды 
ұйымдастырдық. 

– Аймақтың негізгі дақылы Сыр маржаны – 
күріштің биылғы өнімі қандай?

– Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 
97544 гектар дәнді дақылдар ораққа түсіп, одан 
514,9 мың тонна астық өнімі алынды. Негізгі дақыл 
күріш жинау толық аяқталып, гектарынан 55,3 цент
нерден өнім алынды. 502,5 мың тонна күріш салысы 

жиналды. Өткен жылмен салыстырғанда 
күріштің жалпы өнімінің көлемі 62,8 мың 
тоннаға артық.

Ал жалпы күріш өндіру динамикасы соңғы 
5 жылда ұдайы өсіп келе жатқанын атап өткім 
келеді. 2013 жылғы өнім көрсеткіші 288,7 мың 
тонна болған еді. Осы кезеңде өнім көлемі 174 
пайызға өсіп отыр. Сонымен қатар, 4360 га кар
топ, 4998 га көкөніс және 7257 гектар бақша 
дақылдары жиналып, 70571 тонна картоп, 91258 
тонна көкөніс және 152786 тонна бақша өнімдері 
жиналды. Әртараптандыру бағытындағы мақ сары 
дақылынан 4945 тонна өнім алынды. 

– Шаруа қожалықтары мен жеке қосалқы 
шаруаларды біріктіру арқылы кооператив құру  
ауылды дамытудың кепілі болады деп күтілуде...

– Елбасыныӊ тапсырмасына сәйкес, біздіӊ ал
дымызда тұрған еӊ басты мақсат – жеке қосалқы 
шаруашылықтарды кооперативтерге біріктіру бо
лып табылады. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту 
бағдарламасының бірінші кезектегі міндеті ұсақ 
және орта шаруашылықтарды  ауыл шаруашылығы 
кооперациясына тарта отырып, біріншіден өндіріс 
көлемі мен экспортты арттыру, екіншіден жаппай 
нәтижелі жұмыспен қамтуды ұйымдастыру болып 
табылады. Бүгінгі күні облыс бойынша жалпы 243 
кооператив құрылды, оның ішінде жеке қосалқы 
шаруашылықтардың қатысуымен  құрылғаны 82 
кооператив. 

2017 жылдың индикативті ісшара жос
пары бойынша 20дан астам жеке қосалқы 
шаруашылықтардың бірігуімен барлығы 19 
ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру жо
спарланды. Ал қазіргі таңда 1050 жеке қосалқы 
шаруашылықтардың бірігуімен 43 ауыл шаруа
шылығы өндірістік кооперативі құрылды. 
Олардың 33і ет, 5і сүт бағытында болса, 3і 
бақшалық, 1і құс шаруашылығы. Соңғы екі жылда 
кооперативтермен 778 отбасылық мал бордақылау 
алаңы құрылып, 14913 бас мүйізді ірі қара малын 
бордақылауға кірісті. Сонымен қатар, 2758 бас 
сиыр сатып алынып, 294 шағын отбасылық сүт 
фермалары құрылды. Бұл жұмыстарға коопера
тивтер 3 млрд теңге жеңілдетілген несие алды. 

– Бүгінде жылыжай құруға аса ден қойылып 
келе жатқаны анық.

– Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес облыс
та жылыжайдыӊ көлемін 2017 жылға 5 гектарға 

жеткізу индикаторы белгіленген болса, биыл 
Қызылорда қаласында бітпей қалған 6 гектар 
құрайтын 51 жылыжай іске қосылды. Сонымен 
қатар, Қарауылтөбе ауылдық округінде 1 гектар 
құрайтын жылыжайды іске қосып, бірінші өнімін 
ала бастадық.

Сол сияқты, Жаӊақорған ауданында арнайы 
құрылған «Агрозонада» 1 гектар жылыжайдыӊ 
құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Бұдан бөлек, 
Қызылорда қаласында «КазАгроМир» ЖШС 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ қаржыландыруымен 
көлемі 3,2 гектар құрайтын кешенді жылы
жай құрылысын салу бағытында қаржыландыру 
мәселелерімен айналысуда. Алдағы кезеңдері бұл 
жобалардың құрылысы басталады деп күтілуде. 
Өз тарапымыздан жылыжай шаруашылығын 
қолдау мақсатында биыл жылыжайларға әр 
гектарына төленетін субсидия көлемін 3 млн 
теӊгеден 10 млн теӊгеге дейін ұлғайттық. 

– Мал шаруашылығы берекенің көзі бола ала 
ма?

– Әрине. Биылғы жыл аймақтың мал шаруа
шылығы үшін де берекелі болды. Облыста ірі 
қара, жылқы және түйе малының саны ең жоғары 
болған 90шы жылдағы деңгейден асып кетті. 
Осылайша «Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» 
бағдарламаларының арқасында өңірімізде мал 
басы көбейіп келеді.  Бүгінгі таңда облыс бой
ынша 295,4 мың бас мүйізді ірі қара, 704,3 мың 
бас қой мен ешкі, 120,9 мың бас жылқы, 44,7 
мың бас түйе, 2,1 мың бас шошқа және 103,4 мың 
бас құс өсірілуде. Өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда мүйізді ірі қара 5,8 пайызға, 
қой мен ешкі 5,2 пайызға, жылқы 15,3 пайызға, 
түйенің саны 12,4 пайызға, құстың саны 4,9 
пайызға көбейді. Ет өндіру (тірілей салмақ) 2,7, 
сүт өндіру 1,3, жұмыртқа өндіру 15,8 пайыз ар
тып отыр.

«Сыбаға» бағдарламасына сәйкес үстіміздегі 
жылы 2100 бас аналық сиыр (72 бұқа) са
тып алу жоспарланып, осыдан  бүгінгі күні 69 
шаруашылық 2504 бас сиыр (119 бұқа) сатып 
алып, жоспар 119,2 пайызға орындалды. «Алтын 
асық» бағдарламасы бойынша 1000 бас қой (40 
қошқар) алу жоспарланып, 11 шаруашылық 1633 
бас қой (167 қошқар) сатып алып, жоспар 163,3 
пайызға орындалды. «Құлан» бағдарламасы бой
ынша 500 бас жылқы сатып алу жоспарланып, 
бүгінгі күні 22 шаруашылық 645 бас бие (53  
айғыр) сатып алып, жоспар 129 пайызға орын
далды.

Мемлекеттік бағдарламада белгіленген инди
кативтік жоспарларды іске асыруда биылғы 
жыл еншісіндегі толымды тірліктердің қысқаша 
тізбесі, міне, осындай. Жыл қорытындысы бой
ынша бел гіленген индикаторларды толық орын
дайтын боламыз.

– Әңгімеңізге рахмет!

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.
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БЕРЕКЕ 
БЕЙНЕТПЕН КЕЛЕДІ

Қызылорда аграршылары 
2017 жылы «ҚазАгроқаржы» 
АҚ жүйесі бойынша 5 млрд 
200 млн теңгеге арнайы 
ауыл шаруашылығы техни-
каларын сатып алды. Бұл 
көрсеткіш бойынша облыс 
рес публикада бірінші орын 
алады. 
– 2016 жылы осы мақсатта 

3,2 млрд теңгеге техника са
тып алынған болатын, – дейді.  
Қызылорда «ҚазАгроқаржы» АҚ 
филиалының жетекшісі Оразбек 
Қарақожаев. – 2017 жылы оның 
көлемі 5 млрд теңгеден астам бо
лады деп отырмыз. Техникалардың 
көпшілігі Американдық және неміс 
компанияларының өнімдері бо
лып табылады. Қазірдің өзінде 
Claas, John Deere компанияларының 
12 жаткасы келіп түсті. Біздің 
филиалдың жұмыс істеп жатқанына 
12 жыл ішінде облыс 30 млрд 
теңгенің техникасын сатып алды. 
Оның 15 млрд теңгесі соңғы 4 
жылдың үлесіне тиеді. 

Қармақшы ауданындағы «Жаңа 
жол» серіктестігінің ауыл шаруа
шылығы паркі 20 комбайн жаткала
рынан және пресс жинаушылардан 
тұрады. Олардың барлығы соңғы 3 
жыл ішінде сатып алынған техника.

– Біз үшін егіс науқаны маңызды 
шара. Сондықтан егін себу және 
оны жинау кезінде техникалардың 
аз уақытқа тұрып қалуы жал
пы науқанға кері әсерін тигізеді, 
– дейді ЖШС директоры Орынба
сар Төлепов. – Қазір біздің паркте 
«Джон Дир» комбайндары жұмыс 
істейді. Ол қымбат, бірақ заманауи 
техника болып саналады. Сондайақ 
олардың қатарына «Класс», «Кейс», 
«Мак Дон» комбайндары мен жат
каларын, «Мара» лазерлік тегістеу 
техникаларын жатқызуға болады. 
Олардың бағасы 100 млн теңгеден 

асып түскенімен, өнімділігі жоғары, 
шығынды ақтайды. Мысалы, «Мак
дон» бір маусымда 1000 гектарға 
дейін күріш орады. Жыл соңына 
дейін біз тағы бірнеше ауыл шаруа
шылық техникаларын сатып ала
мыз. Сөйтіп, биылғы маусымды осы 
техникалардың күшімен табыс ты 
аяқтаймыз деп отырмыз. 

Сырдария ауданындағы «Ақ
жарма» ЖШС паркі осыдан 5 жыл 
бұрын бірнеше «Енисей» ауыл 
шаруашылығы техникаларынан 
ға на тұратын еді. Қазір парк жо ға
ры да айтылған жаңа техникамен 
жабдықталды. 

– Техникаларды 600 млн теңгеге 
«ҚазАгроқаржы» АҚ жүйесі арқылы 
сатып алдық, – дейді ЖШС дирек
торы Марат Бисенов. – Мұндай тех
ника тиімді жұмыс істейді. Егіс егу 
және жинау науқаны уақытында 
аяқталады. Олармен жұмыс істейтін 
жас кадрлар дайындалды. Бізде ме
ханизаторлар жетіспеушілігі жоқ.

Сонымен бірге Жалағаш ау да

нындағы «Таң ЛТД» ЖШСның 
1500 гектар күріш егістігі бар. 
Оларда негізінен Ресейдің «Лидер» 
сортын егеді. 2015 жылдан бас тап 
тәжірибе ретінде Ресейдің «Ти
тан» күрішін еге бастады. Орташа 
өнімділік гектарына 65 центнерден 
айналуда. Шаруашылықта 2 егістік 
айналымы бар. Соңғы жылдары 
серіктестік инвестордың көмегінен 
бас тартып өзінің күшжігеріне 
сеніп, жетістікке жетті. Жанар
жағармай сатып алынып, механи
заторлар оқытып дайындалды. 2011 
жылдан бастап 900 млн теңгенің 
техникасы сатып алынды. 

ЖШС директоры  Имамзада 
Шағыртаевтың айтуынша, техни
калар жаңартылуда. Осының нә
ти жесінде еңбек өнімділігі артып 
келеді. Агротехникалық шаралар өз 
деңгейінде жүргізіледі. Бұл, сайып 
келгенде, ауыл өндірісінде жоғары 
нәтижелерге жеткізуде. 

Ж.ӘЛМАХАН.

АРНАЙЫ ТЕХНИКАДАН – 
РЕСПУБЛИКАДА БІРІНШІ!

Бүгінде Сыр елінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жалпы өнімділігі ұлғайды, мал басы көбейіп, оның 
өнімділігі еселене түсті. Облыстағы малдың басын 
көбейту, асылтұқымды малдың әлеуетін жақсартып, мал 
тұқымын асылдандыру арқылы бәсекеге қабілетті өнім 
өндіру – бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Елбасы 
Қазақстанды ет және сүт өнімдерін экспорттайтын өңірлік 
ірі елге айналдыруды тапсырған болатын. Осы межеге 
жету мақсатында «Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін 
арттыру» жобасы аясында облыс бойынша 100 тонна ірі 
қара мал етін экспорттау жөнінде Ауыл шаруашылығы 
министрлігімен меморандумдарға қол қойылды. Бастысы, 
облыс буферлік аймақтан шықты, енді ет өнімдері алыс
жақын шетелдерге тасымалданатын болады. 

Ет экспортының әлеуетін арттыруды көздеген Сыр
дария ауданының Шаған және Бесарық ауылдарында 
мал бордақылау алаңдарының құрылыстары аяқталып, 
өндіріске қосылуға дайын.

Айталық, Шаған ауылында 3000 басқа арналған 
мал бордақылау алаңы «Шаған Жер» серіктестігінің 
иелігіндегі 30 га жерге орналасқан. Айналасындағы 750 
га жер инженерлік жүйеге келтіріліп, жүгері, жоңышқа, 
бидай егіліп, мал азығы дайындалатын жерге айналған. 
Серіктестік мал шаруашылығын дамытуға қажетті мал 
азығындық жемшөппен толығымен қамтамасыз етілген.

Мал бордақылау алаңы іске қосылған кезде онда 
өндірілетін ет өнімдерімен Қызылорда, Байқоңыр және Ал
маты қалалары қамтамасыз етіледі. Бұған қоса, көрші Ре
сей, Өзбекстан елдеріне де экспортталатын болады. Со
нымен қатар, Қызылорда қаласындағы «Қызылорда етсүт 
өңдеу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 
жұмыс істемекші. Кешенде 100ге жуық жаңа жұмыс орны 
ашылады.  

– «Шаған – Жер» серіктестігі ел игілігі үшін осындай 
жаңашыл бастамаларды алдағы уақытта да қолдап, олар
ды жүзеге асыруға дайын. Біздің кешеннің мүмкіншілігі 
республиканың ет өнімдеріне деген сұранысты ғана 
қанағаттандырып қоймай, ет экспорттау мүмкіншілігін 
қарастыратындай қуаттылығымыз бар, – дейді «Шаған
Жер» серіктестігінің директоры Бердібек Қадыров.

Бүгінде шаруашылық тарапынан мал сою алаңын 
салу және ет өнімдерін өндіру бойынша жоба дайында

луда. Аталған жоба бойынша материалдықтехникалық 
жабдықтар – мұздатқыш, ет өңдейтін кіші зауыт, шұжық, 
қалбырдағы ет шығаратын жабдықтар шаруа қожалықтың 
өз есебінен алынады деп жоспарлануда. 

Қазіргі күні Бесарық ауылында да «Абай – Дәулет» 
серіктестігі құны 300 млн теңгені құрайтын уақ мал ба
сын көбейту және экспортқа сапалы қой етін шығару 
мақсатында, қуаттылығы 5000 бас аналық қой және 10 000 
бас қозыға арналған бордақылау алаңының құрылысын 
аяқтап қалды.

Шаруашылықта әлемдегі ең үлкен қой саналатын Гис
сар тұқымы өсіріліп жатыр. Алдағы жылдары мұндағы 
асыл тұқымды алып қойдың санын 10 мың басқа дейін 
көбейту көзделіп отыр. Ал түпкі жоспар – жылына 250 тон
на қозы етін өндіру. Ол үшін бордақылау алаңының ішінен 
ет комбинаты салынған. Енді тиісті құрылғыларын орнату 
ғана қалып тұр.

Жалпы, Сырдария ауданы шетел инвестициясын тар
ту мақсатында Германия мен Ұлыбританияда орналасқан 
ірі кәсіпорын жетекшілерімен келіссөздер жүргізіп «Күн 
көзінен электр қуатын шығаратын станса салу» жобасы 
және Шаған ауылдық округінде орналасқан 3000 бас мал 
бордақылау алаңы жанынан қосымша шағын кәсіпорындар 
салуды мақсат етіп отыр. Онда күріш қалдығынан пакеттер 
шығару, мал қиын қайта өңдеу арқылы биогаз шығарып, 
одан шығатын жылу энергиясын жылыжайларға, тағы басқа 
мақсаттарға пайдалану жобаларын жүзеге асырмақшы. 
Аудан әкімдігі және серіктестік жетекшілерімен ынты
мақ тастық туралы меморандумға қол қойылды. Аудан 
әкімдігінің жеке кәсіпкерлердің халыққа тиімді, бола
шағы бар жобаларына қолдау көрсетіп, мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысу жұмыстарына көмектесіп жатқаны  
қуантады.

Агроөнеркәсіп кешенін жүйелі дамыта отырып, 
халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту еліміздің кемел 
келешегін қамтамасыз ету саясаты жемісін беретіні еш 
күмән тудырмайды. Осылайша «Болашақ – аграрлық сек
торда...», деген Елбасы талабы Сырдария ауданында да 
дәйектілікпен орындалып келеді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

МАЛ БОРДАҚЫЛАУДЫҢ  МАҢЫЗЫ ЗОР

Жомарт Жүрек, Жарқын Жүз,
дархан дидар – алтын күз!

Аймағымызда ауыл шаруа шы
лығы саласын дамытуға ғы лыми 
жолмен үлес қосып отыр ған ме
ке мелердің бірі – Ыбырай Жақаев 
атындағы Қазақ күріш шаруа
шылығы ғылымизерттеу институты 
екені белгілі.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев өз Жолдауында агро өнер
кәсіп кешені эко но ми каның драй
веріне айналу керектігін атап өткен 
болатын. 

Арал өңірі табиғи, климаттық 
және топырақ ерекшеліктеріне бай
ланысты суармалы егістік күріш 
дақылын өсіруге негізделген. Се
бебі, күріш дақылын өсіру ар
қылы топырақты тұздардан шай
ып, кәріздік жүйе арқылы егістіктен 
алып кетіп, 23 жылға дейін ауыс
палы егістікте басқа дақылдарды 
өсіруге мүмкіншілік туады дейді 
мамандар. Ғалымдар егер осындай 
жүйе қолданылмаса, минерализа

циясы жоғары топырақ суларының 
деңгейі көтеріліп, қарқынды 2ші 
қайтара тұздану жүретіндігін де ай
тып отыр. Сондықтан, Қазақ күріш 
шаруашылығы ғылымизерттеу 
институтының ғалымдары осындай 
жағдайда ғылыми негізделген су, 
жер ресурстарын және климаттық 
факторды ұтымды пайдаланудың 
технологияларын жасап, өндіріске 
енгізуде. 

– Ғылыми жұмыстарының бас
ты бағыты өндіріс сұранысын 
қамтамасыз ете алатын ұзынша 
дәнді, шынылығы жоғары, бүтін жар
ма шығымдылығы мол, өнімділігі 
жоғары  және  110115 күнде толық 
пісіп жетіле алатын бәсекеге қабі
летті күріш сорттарын шығару бо
лып табылады, – дейді ғылыми
зерттеу институты директорының 
орын басары Әсет Тоқтамысов. 

Алғашқы шығарылған «Арал
202», «КазНИИР5», «КазЕр6» 

сорт  тары кейбір технологиялық 
параметрлерінің төмен болуына бай
ланысты кеңінен өндіріске тарама
ды. Алайда, селекциялық үдерістің 
ұзақтығы жүйелі жүре тіндігі ес
керіліп, институт селек ционерлері 
соңғы жылдары шығарған «Ай
Сауле», «Салима», «Сыр Сұлуы», 
«АйКерім» сорттары және де жаңа 
линиялар қойылатын талапқа сай 
келуде. Тұқым шаруашылығын 
мем лекеттік қолдау нәтижесінде 
осы сорттардың тұқымы тездетіп 
көбейтіліп, жанжақты сынақтан 
өткізіліп, 2020 жылдары күріш 
егістігінің 6063 пайызын ала
ды деп күтілуде. Бүгінде аталған 
инс титут тұқыммен айналысатын 
шаруашылықтармен бірге  етене 
жұмыс жасауда. 

Ауыспалы егістікті сақтау және 
оған әртараптандыру дақылдарын 
ендіру экологиялық таза өнім өн
ді рудің, топырақтың құрылымын 
жақсартып органикалық заттар
мен байытудың және минералды 
ты ңайт қышты пайдалануды азай
тудың тікелей көзі болып табыла
ды. Әдетте жоңышқа ғана күріш ау
ыспалы егістігінде өсіріліп келеді. 
Сондықтан, институт ғалымдары 
осы бағытта ауқымды ғылыми
зерттеу жүмыстарын жүргізіп, ау
ыспалы егістігінің құрамына әр
та раптандыру дақылдары ретінде 

мақсары, арпа, бидай, сұлы, жүгері, 
рапс, африкалық тары мен сорго 
дақылдарын енгізуді ұсынды. Со
нымен бірге, түйежоңышқаның 
«Алаула» сорты суармалы егістікті 
тиімді игеріп қана қоймай, азот 
тыңайтқышын пайдалануды азай
тып, мал азығының берік қорын 
жасауға ықпалын тигізетіні анық
талып отыр. 

Сыр қауынының да аймақ 
даңқын талай жерге шығарғанын 
жұрт шылық жақсы біледі. Алай
да, байырғы сорттардың жоғалуы, 
тұқым шаруашылығының жүрмеуі, 
қауын дайындау пункттерінің 
жойыл уы, экономикалық қызық
тыр  маушылығы бұл саланың кен
желеуіне әкеліп соқты. Қазіргі таңда 
аталған сала өз мүмкіншіліктерін 
көрсете бастады. Соңғы екі жыл
да 34 мың тонна қауын көршілес 
Ресейге экспортталды. Институтта 
қауын дақылы бойынша селек ция
лық жұмыстар жүргізілуде. Нәти
жесінде «Сырдария», «Ната», «Бал
шекер», «Ливера» секілді сорттары 
шығарылып, тұқымы қауын егетін 
шаруашылықтарға таратылуда. Со
нымен қатар, «Қара Күлябі» және 
«Қалайсан» сорттарының таза тұқым 
линиясы қалыптастырылып, аймақта 
көптеп егілуге ықпал жасалынуда.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.
Қызылорда қаласы.
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ЖОМАРТ ЖҮРЕК, ЖАРҚЫН ЖҮЗ,

Шиелі ауданындағы ірі шаруашылықтың 
бірі – Ақмая шаруа қожалығы егін орағын асқан 
ұйымшылдықпен өткеруде. Биылғы шаруашылық 
жылында Ақмая 1400 гектар жерге күріш да
қылын орналастырса, оның әрқайсысынан орташа 
71 центнерден өнім келтіріп, Шиелі ауданы бой
ынша чемпион атанды, арнайы сыйлықпен ма
рапатталды. Сондайақ, 1000 гектарға таяу ескі 
жоңышқадан да мол өнім жиналды. Оның да орта
ша түсімі көңіл қуантады, 60 центнерден жоғары. 
Құнарлы шөптің дені базға тасылынып алынды.

Ауыл тұрғындарын мейлінше молырақ жұ
мыс пен қамтамасыз ету мақсатында жалпы егіс
пен қатар мұнда жылдағыдай, 140 гектардай жер
ге көкөніс пен бақша дақылдары орналастырылды. 
Аталған алқапта жүзден астам отбасы мүшелері 
еңбек етіп, қажетті өнімдерін жинап алды. Олар 
осылай өз нәпақасын адал бейнетпен ажыратып, 
тірлік етуге қалыптасқан.

– Еліміз үшінші жаңғыру барысында бәсе
келестік қабілеттілігін шыңдай түсуде. Бұл бәрі
мізге де қатысты. Оған төтеп беру үшін, әрине, 
жаңаша жұмыс ұйымдастыра білу қажет. Біз өз 
төралқамызбен ақылдаса отырып, үнемі жаңаша 
ізденіс пен жаңа технологияны пайдаланамыз. 

Біздегі табыс сыры осында, – дейді шаруашылық 
басшысы, аудандық мәслихат депутаты Дәулет 
Жұмбеков өз сөзінде. – Осы жолмен өнімді мол 
әрі сапалы алып келеміз. Әрине, бас ты міндет – 
ауыл адамдарын жұмыспен қамту, олардың бір
біріне деген құрметін арттырып, белсенді еңбек 
арқылы еліміздің дамуына үлесін қосқызу. Бұл 
мәселе бізде жолға қойылған, – деді ол. Расын
да, ша руа шылықтың мамандарымен күрішші, 
 звено жетекшілері, механизаторлары  ынтымақты 
еңбек етіп келеді. Тәжірибелі бригадирлер Гүлсім 
Дәрібаева, Сейілбай Сембековтерге ілескен жас 
мамандардың да еңбек ету қарқыны жоғары 
екендігі жуырдағы ауданның «Алтын күзінде» 
орынды бағаланды. 

Ақмая шаруа қожалығындағы тағы бір қуа
нарлық нәрсе – жоғарыда аталып  өтілгенін дей, 
ондағы техникалар қатарының  жылда жаңаланып 
тұруы дер едік. Бұл орайда шаруашылық бас
шысы жаңашылдық қасиетін аңғартты. Жаңа 
жарақтармен жабдықталған қуатты техника
лар тәжірибелі механизаторлар Ермекбай Ибра
гимов, Бағдат Шегебаев, Бақыт Сандыбаев, Ғани 
Барлыбаевтарға беріліп, еселі еңбектің тірегіне ай
налды десек болады. 

Елбасының «Болашаққа бағдар:  рухани 
жаңғыру» атты маңызды мәлімдемесін басшы
лыққа ала отырып, өмірдің жаңалығын бұрынғы 
дәстүрмен жалғастырған шаруашылық басшы
лары баянды еңбек етудің тиімді тәсілін тапқан
дығымен сыйлы. 

Иә, бірлік пен ынтымақ бар жерде, еңбек 
өнімділігі мен межелі асудың алынары белгілі. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ.
Шиелі ауданы, 
Ақмая ауылы. 

БӘСЕКЕГЕ БЕЛСЕНДІ 
     ұжым үлгісі

Еңбек деген ерен күш, жасын батыр,
Ынтымақ пен береке қасында тұр.
Қуан жұртым, несібең тасып жатыр,
Ыстық пейіл құшағын ашып жатыр.

Екпініндей арындап шапқан аттың,
Белден кешіп бейнетпен бақ қараттың.
Жыр жайқалтып бетіне ақ парақтың, 
Мерейіңді тасыған мақтамақпын.

Айтсақ сөздің ақиқи нақ дұрысын,
Еңбеккерлер – тоқ кеуде, тәтті мүсін.
Елағасы қуанып шаттық үшін,
Алқа қылып тағады ақ күрішін.

Оттай ыстық орының отандағы,
Асыл адам, аймаңдай ақ ордалы.
Жүзі жарық, жаны пәк жаһандағы.
Сен ғанасың еңбектің қаһарманы.

Қойнауынан даланың тартып алып,
Сом білекпен сыйладың  халқыма құт.
Таптым мен!
Алтын күздің дәрпі дарып,
Атыңды қашап жазар алтын әріп!

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

Еңбеккерге 
мадақ

Биыл Жалағаш ауданының 
ауыл шаруашылық саласын
да жи нал ған өнімнің көлемі 
көңіл көнші терлік. Мал басы 
көбейіп, егін молынан жиналды. 
Нақты айтар болсақ, Жалағаш 
ауданының диқандары 22465 гек
тар жерге күріш егіп, бітік өсті. 
Әр гектарынан 57,6 центнерден 
Сыр маржаны қамбаға басылды. 

Мол өнім негізі сапалы тұ
қым алып, дайындаумен де ма
ңызды. Келер жылға мықтылап 
дайындалған диқандар егіс үшін 
5100 тонна тұқымды алдын 
ала сақтап қойды. Соңғы жыл
дары аудан шаруашылықтары 
жаңа технологияның жемісін 
көріп, өнімді еселеп жинау
да. Биылғы жылы аудан бойын
ша «ҚазАгроҚаржы» АҚ мен 
«Техника Лизинг» ЖШСнан 
18 шетелдік техниканы лизинг 
арқылы алса, 10 техниканы шаруа шылықтар өз 
қаржысына алдырған. 

Сонымен бірге аймақтағы ең ірі өндіріс 
орын дарының бірі – «Агрохолдинг Байқоңыр». 
Жалағаш элеваторында негізінен астық қабылдап 
сақтау, тұқым тазалау, күріш ақтау жұмыстары 
жүргізіледі. Қазір мұнда күріш ақтау, тұқым дай
ындау цехтары, дайын өнімдер қоймасы, өндірістік 
техникалық зертхана, көлік, күзет қызметі мен 
асхана жұмыс жасайды. Бүгінде Жалағаш эле
ваторы – «АгроХолдингБайқоңыр» ЖШСн 
білікті маман Манарбек Еспанов басқарады. Ең 
 басты мақсат – серіктестік заманауи жаңа тех
нологияларды өндіріске енгізу арқылы сапалы 
өңделген  өнім шығарып, күріш кластерін  да
мыту бағытында жүйелі істер атқаруда. Со
нымен бірге элеваторда 60 мың тонна астық 
сақталады. Жағымды жаңалықтың бірі биылғы 
жылдан бас тап шаруашылықтарды тұқыммен 

қамтамасыз ету жұмысын қолға 
алды. Жаңадан алынған шетелдік 
қондырғылардың арқасында кон
дициясы 23 клас тық себу дәре
жесіне  жеткізілген бірінші репро
дукциялы тұқымдар дайындалды.

Сондайақ, облыс әкімдігінің 
2015 жылы бекіт кен  «Күріш да
қылының элиталық  тұқым дарын 
сатып алу» туралы  бюджеттік ин
вес тициялық  бағдарламасы бой
ынша  Краснодар  өлкесінен 333 
тонна «Лидер», «Фаворит»,  «Ян
тарь» сорт тарының элиталық тұ
қымдары  әкелінді. Элита лық 
тұ қымдар облыстың 3 тұқым 
өсі руші шаруа шылықтарының 
1280 гектар жеріне егілді. Оның 
ішінде Жалағаш ауданының «Таң 
ЛТД» ЖШСның 670 гектар 
жеріне себілген. Үстіміздегі жылы 
келісімшарт негізінде 42 күріш 
өсіруші шаруа шылықтардан 
27405 тонна,  атап айтқанда, Жа
ла ғаш ауданы бойынша 15 шаруа
шылықтан 7914 тонна сатып алу 
жоспарланып отыр. 

Жиырма екі жылдан кейін 
Жалағаш элеваторы ақ күрішті 
қайта қабылдап, шаруашылықтың 
тамырына қан жүгірді. 2013 
жылы «Байқоңыр» ӘКК жаны
нан «Агрохолдинг Байқоңыр» 
ЖШС құрылды. Нәтижесінде 
жалағаштық диқан дар элеватор 
қамбасына өнімдерін жинап, мол
шылыққа кенеліп келеді. Эле
ваторды іске қосу шарасына об
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
қатысып,  «Агрохолдинг Бай
қоңыр»  ЖШС зертханасының 
және электрондық таразы, астық 
көтергіштердің жұмысымен та

нысқан еді. Агроөнеркәсіп кешені нің ғылыми 
жетістіктері, жаңа технологиялар, инновациялық 
жобалары шаруашылықтардың жаңа шылдыққа 
бағыт алуына мүмкін дік сыйлады. 

Биылғы егін жинауда ешқандай іркіліс болмай, 
ысырапсыз өнім жиналды. Мұның бәрі диқан
дардың маң дай тері, ақ адал еңбегі. Қырмандағы 
қызыл астықты элеватор қамбасына мерзімінен 
кешіктірмей жинап, қуа ныш еселене түсті. Жал
пы, ауыл ша руашылық саласына  мемлекет үл кен 
қолдау жасап отыр. Осы жеңіл дік тердің арқасында 
еңбеккерлер шаруасын дөңгелентіп келеді.

Жер ананы аялай білсек, егініміз молынан бо
лып, диқандар еңбегі бере келі болмақ. Еліміздің 
қамбасына құйы лып жатқан әрбір алтын дән Сыр 
диқандарының адал маңдай терімен келгені анық. 

Сара АДАЙБАЕВА.
Жалағаш ауданы.

ҚАМБАМЫЗ ҚАЗЫНАЛЫ, 
ЖЕРІМІЗ ЫРЫСТЫ БОЛДЫ

Төрт түлігін түлетіп, егістігін жайқалтып, ша
руасын өрге сүйреген Қармақшы ауданы бүгінде 
қайнаған еңбектің қайнар көзі іспетті. Бұлай деу
ге негіз бар. Өйткені, ауданның асыраушы саласын
да жаңа бастамалар қолға алынып, оң көрсеткіш 
байқалды. Тынымсыз еңбек жемісін берді. Даңғайыр 
диқандар егін орағын ойдағыдай аяқтап, ел қамба
сына астықты еселеп құйды. 

Мамандардың айтуынша, биыл ауданда 23702 
гектар жерге әртүрлі егіс, бақша дақылдары 
егілген. Оның ішінде 14209 гектар жерге ауыл 
шаруашылығы саласының негізгі өнімі болып та
былатын күріш дақылы отырғызылыпты. Еңбекші
лердің тілегі ескерусіз қалмады. Ардақты жан
дар ала жаздайғы бейнеттің зейнетін көріп отыр. 
Егін бітік шықты. Ең бастысы, табыс өткен жыл
мен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. 84544 тон
на Сыр салысы жиналып, егілген күріштің әр гекта
рынан 59,5 центнерден өнім алу қамтамасыз етілді. 
Бұл – еліміз егемендік алған жылдардың ішіндегі 
ең жоғары көрсеткіш. Сондайақ, жаздық бидайдан 
2424 центнер, мақсарыдан 1960, картоптан 9512, 
бақша дақылдарынан 11220 тонна өнім жиналды. 
Ал егін жинау жұмыстарына 151 трактор, 95 ком
байн, 62 жүк автокөлігі мен 139 трактор тіркемесі 
жұмылдырылған. Аграрлық саланың әлеуетін артты
рып, оны тиімді бизнес көзіне айналдыруға мемлекет 
тарапынан қолдау бар. Минералды тыңайтқыштар 

үшін аудандағы 13 шаруашылыққа 208,0 млн теңге, 
гектарлық субсидиялауға 18 шаруашылыққа 290,0 
млн теңге мен гербицидтер үшін 118,8 млн теңге 
субсидия бөлінген. Саланың ілгерілеуіне үлес 
қосқан “Жаңажол”, “Ақтөбе и К”, “Тұрмағамбет” 
секілді серіктестіктерге халықтың ризашылығы зор. 
Олар бүгінде күрішті орып та, бастырып та бол
ды. Жұмыла іске кірісіп, айтарлықтай нәтижеге қол 
жеткізді.

Ауданда бұдан бөлек атқарылып жатқан ша
ралар ауқымы кең. Жуырда Ақтөбе  ауылында 
аймақ үшін маңызды кәсіпорынның іргетасы 

қаланды. Игі бастаманың салтанатты сәтіне об
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев қатысып, тұрақты 
сұраныстағы инвестициялық жоба ауылдағы 
ағайынның әлауқатын көтеруге септігін тигізетінін 
айтқан болатын. Расында, құс етін өндіретін фабри
ка алдағы уақытта қармақшылықтардың қажетіне 
жарамақ. Шаруашылық жетекшісі, “Ақтөбе и К” 
ЖШС директоры Нұрлан Іздібаев өңірлер кәсіп
керлігін қолдау картасы негізінде жүзеге асқан 
жоба жаңа бағыттарды қамтитынын алға тартады. 
Шаруашылық құсқа қажетті жемшөпті өздерінде 
дайындауды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда мем
лекеттен ауылдарда жемшөп көлемін ұлғайту 
мақсатында егінге қажетті жерлерді ашуға қаржы 
қарастырылуда. Енді серіктестік алдында осы 
бағдарлама негізінде жобаны жүзеге асыру міндеті 
тұр. Кәсіпорын іске қосылғанда жылына 1500 тонна 
құс еті өндірілмек. 

Соңғы жылдары аталған салада кооператив
тер құру мен сүт, ет өнімдерінің көлемін арттыруға 
ерекше көңіл бөлінуде. Байыпты бастамаларға 
жұртшылық куә. Бұл тек атқарылған  іргелі істердің 
бір парасы. Межеленген жұмыстар әлі де баршылық. 
Ендеше, елге ризық, халыққа несібе әкелер ауыл 
шаруашылығы саласының берері көп, берекесі мол 
болсын демекпіз.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

ҚАРМАҚШЫНЫҢ Құс фАбРиКАсЫ

Бидай – облыстың оңтүстік аудандарына тән 
дәндідақыл. Сондықтан Жаңа қорған ауданы 
үшін бидай егудің маңызы зор.

Біз тілдескен бидай өсіруші Ғалым Тұрсын
баев дақылдан мол өнім алған диқанның бірі. Ол 
Қаратөбе ауылдық округіне қарасты «Сұңқар» 
шаруа қожа лығының озат еңбеккері. Шаруашы
лықта күріш те, мақсары да, бидай да егіледі. 
Биыл қожалық 270 гектарға күздік бидай еккен 
еді. Соның 105 гектары Ғалымның қарамағында 
болды.

– Бидай өте нәзік, масағы да жұмсақ, дәні 
жұмыр әрі жылтыр, сабағы қуыс келеді. Күздік 
бидайдан мол өнім алу үшін олардың тұқымы 
ылғалы аз, қуаң аймақтардағы ауыспалы егістен 
кейін, немесе таза сүдігерге егілгені керек. 
Әрине, бидай себуге арналған топырақты сы
дыра қопсытып жыртқан жақсы нәтиже береді. 
Оңтүстіктегі суармалы сұр топырақты аудандар
да күздік бидай егілетін жер аудара жыртыла
ды. Егістікте себілетін тыңайтқыштардың түрі 
мен мөлшері себілген дақылға және топырақтың 
құнарлылығына байланысты. Оған мейлінше азот 

тыңайтқышы беріліп, өңделеді. Қазір Қазақстанда 
бидайдың 29 сорты аудандастырылған  болса, біз 
бұл жолы «Красный водопад» сортын пайда
ландық. Соның нәтижесі жаман шықпады, – дейді 
диқан.

Расында, аз сөйлеп, семіз шығатын ауылдағы  
еңбеккер әңгімесінің жаны бар. Ала жаздай да
мыл таппай, егіннің жайын баққан азамат мол 
өнім жинады. Ол әр гектардан 37 центнерден өнім 
алып, 388 тонна алтын дәнді қамбаға құйды.

Ғалымның еңбек жеңісі  отбасының да мерейін 
асырып отыр. Киелі кетпені қолынан түспей 
дала қосында жатып, бейнет кешкені бүгінде 
ұмытылғандай. Молшылық оның шаршағанын 
басты, шаруасын ширата түсті.

Қаратөбелік азаматтың қарбаласқа  үйренген 
еңбеккештігі, міне, ырысқа жолықтырды, несі
бе сін арттырды. «Еңбек ерлікке жеткізеді, ерлік 
елдікке жеткізеді» деген осы шығар.

Қ.ҚҰРБАН.
Жаңақорған ауданы,

Қаратөбе ауылдық округі.

БИДАЙДЫҢ БАҒАСЫН 
ЕККЕН БІЛЕР

КүРІшшІНІҢ КЕмЕЛ КөРСЕтКІшІ

Халық даналығында «Әлемнің 
әміршісі – еңбек» деген тәмсіл 
бар. Бұл сөзден хәкім Абайдың 
«Еңбек етсең ерінбей, тояды қар
ның тіленбей» деген нақылына 
жауап табуға да болады. Ердің 
еңсесін де, елдің еңсесін де еңбек 
көтереді. «Қолы қимылдағанның 
аузы қимылдайды» дегенді өмірлік 
қағида етіп, несібесін жерден теретін 

диқанның бірі – сырдариялық 
 Батырбек  Сарыбаев.

Әңгімемізге арқау болған Ба
тырбек ауылдастарының айтуынша, 
жастайынан елгезек, еңбекқор жан 
екен. Ол 1977 жылғы 9 қыркүйекте 
Сырдария ауданының Қалжан ахун 
ауылында өмірге келген. Әкесі 
Қуандық отбасында үнемі адалдық 
пен шыншылдық туралы әңгіме ай
тып, ұрпағының да адал еңбекті ту 
етуіне жол салыпты. 

Әке тәрбиесінен тағылым алған 
Батырбек 19841994 жылдары №126 
орта мектепте оқиды. Мектеп бітір
геннен кейін «Оспан Нәлібаев» 
атын дағы шаруашылықта жұмысшы 
болады. Осылайша, буыны бекімей, 
бұғанасы қатпай жатып, еңбекке 
араласып кете барады. Ол 19961998 
жылдары Қарағанды қаласында 
әскерде болып, Отан алдындағы 
борышын өтейді. Әскерден кел
геннен кейін 1999 жылдан бастап 
«Қалжан ахун» шаруа қожалығында 
күрішші болып жұмыс жасайды. Ол 
бұл жерде әкесімен бірге еңбек етіп, 
Қуандық ағамыздан күріш егу мен 

оны күтіпбаптаудың қырсырын 
үйренеді. Араға жыл салып күрішті 
өзі еге бастайды.

Қалжан ахун ауылының әкімі 
Ғалымжан Акбаров оның күріш
шілер әулетінен шыққан еңбеккер 
екенін айтты.

– Батырбек осы ауылдағы «Бақ» 
шаруа қожалығында күрішші бо
лып жұмыс жасайды. Оның әкесі 
Қуандық Сарыбаев ағамыз да 
күрішші болып еңбек еткен. Ол кісі 
бейнеттің зейнетін көріп отырған 
қадірлі қария. Бұл тұрғыдан келгенде 
Батырбекті әке ісін жалғастырушы, 
жолын қуушы ұл ретінде атап өтуге 
болады, – деді ол.

Жылдар зырғып өте береді. 
 Батырбек күріш егуді жалғастырып, 
оны өсіруде білікті маманға ай
налады. Осыдан 4 жыл бұрын 
ауылдағы негізгі шаруашылық 
«Қалжан ахун» атын өзгертіп «Бақ» 
 шаруа қожалығы болып құрылды. 
Бүгінде бұл шаруашылықты ел 
сенім арт қан Серік Әбжәлиев 
есімді азамат басқарады. Ол Батыр
бек Қуандықұлын жылдан жылға 

тәжірибесі жетіліп келе жатқан 
күрішші ретінде атап өтті.

– Батырбек өте еңбекқор адам. 
Ол күннің аптапты ыстығы мен 
ызғарлы  суығына төзіп, өзгелерге 
үлгі болып жұмыс жасайды. Жаз 
мезгілінде таңның атысынан күннің 
батысына дейін егістік басында бо
лады. Өзіне бекітілген 37 гектар 
күрішті агротехникалық талапқа 
сай күтіпбаптады. Нәтижесінде 
кү ріш тің әр гектарынан 95,4 цент
нерден өнім алды, – деді ол бізбен 
әңгімесінде.

Кейіпкеріміз Анар Қойшыбаева
мен отбасын құрып, бүгінде екі ұл, 
бір қыз тәрбиелеп отыр. Батырбектің 
өзі өткен жылы да жоғары өнімге 
қол жеткізгенін, алдағы уақытта да 
осы биіктен түспеу үшін барын са
латынын жеткізді.

Жалпы, ұлт сөзі ұғымды ғой, 
жігіттің «Қырықта қырға шығады» 
дегені рас болды.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.
Сырдария ауданы,

Қалжан ахун ауылы.

диқанның еңбегі дара



5Сб
www.syrboyi.kz

Жұма, 27 қазан  2017 жыл. №162-163

ырыс

ДАРХАН ДИДАР – АЛТЫН КҮЗ!

     «50 ауыл» бағдарламасы

Бұған қоса ауданда өткен жылы 
балық өнімдерін сыртқа шығару да 
қарқын алды. Арал балығын тұтын
ғандардың арасында Польша, Грузия, 
Әзербайжан, Ресей сынды алысжақын 
мемлекеттер бар. Өнімді  экспорттау
шы кәсіпорындар «Арал СДО», «Кам
бала балық», «Қарашалаң СДО», «Бөген 
СДО» және басқалар болып табылады. 
Бұл қадамның айдынды Аралдың айбы
нын асқақтата түсетіні анық. Ел ішіндегі 
берекелі тірлікті іргелі ұжымдардағы 
тұрақты еңбек ырғағы паш еткендей. 

Арал өңірінде атабабасының ежелгі  
кәсібі балық аулауды жанына серік 
қылған қабырғалы қауым өмір сүруде. 
Турасына көшсек, теңіз жағалаған 
қа уым ның нақты кезеңдегі тұрмыс
ахуалы бөтен емес. Мұның өзі «Өзен 
жағалағанның өзегі талмайды» деген 
қанатты қағиданы жандандыра түседі. 
Арал аймағындағы ағайынның басты 
тіршілік көзі балық кәсіпшілігі болып 
саналады. Сондықтан аудан көлемінде 
балықты аулап, өнімдерін өңдеумен 
қатар экспортқа шығару жайы да қар
қын алып жатқаны ауыз толтырып 
айтуға лайықты. 

Өңірдегі балық шаруашылығына 
назар аударған жан облыстық мәслихат 
депутаты  Аманбай Ерхатов тың есіміне 
тоқтамай кете алмас еді. Қашанда бай
ыпты мінезінен жаңылмайтын жігіт 
ағасының бұл саладағы орны тым 
ерекше.  Іскер азаматтың Арал мен 
Қазалы ауданының бірқатар тұрғынын  
жұмыспен қамтып отырғанын, ол 
басқаратын  «СПК Қызылорда Балық» 
серіктестігінің құрамына «Бақыт» 
шаруа қожалығы, «Бөген сервистік 
дайындау орталығы» қарайтынын, 
«СПК Қызылорда Балық» ЖШСнің  
индустриалдыинновациялық жобалар
ды дамыту бойынша «Байқоңыр» ӘКК» 
АҚмен бірлескен жобасы іске асы
рылғанын, жоба аясында балық өнім
дерінен сүбе (филе) дайындайтын цехы 
пайдалануға берілгенін, серіктестік 
«Бақыт» шаруа қожалығымен бірлесіп, 
кіші Арал теңізінің учаскесінен,  Байтақ, 
Қазалыдағы «Қашқан су» көлінен балық 
аулайтынын, экспортқа шығу үшін  
сапа сертификаты барын бұған дейінде 
бірнеше мәрте жазған едік.

«Жақсының жақсылығын айт», оған 
қоса А.Ерхатовтың «Балық өңдеу» цехы 
балық өнімдерін тазалайтын, тоңазытып 

сақтайтын бөлмелер, сыйымдылығы 
750 тонналық балық сақтау қоймасымен 
жабдықталған. Балық аулау, тасымал
дау үшін арнайы көліктер мен құрал
жабдықтармен қамтамасыз етілген. Са
пасы жоғары  балық сүбесіне сұраныс 
мол. Балық өнімдері Германия, Дания, 
Голландия, Бельгия, Австрия, Польшаға 
экспортқа шығарылады. Өнімді экс
порттауға еурокод алынған. 

Аманбайдың есімі тек еліміз емес, 
шет мемлекетке де белгілі. Олай болма
ғанда ше?! Ресейдің Ульяновск облысы, 
 Димитровград маңынан балық өңдеу 
зауытын іске қосқан А.Ерхатов өзінің 
кәсіпкерлік саласының қырсырын 
жетік меңгергендігін дәлелдеді. Зау
ыт жылына 1500 тонна балық өнімін 
шығаруға есептелген. Аталған зауыт
та қыруар адам еңбек етеді.  Ресей

ден зауыт салудың пайдасы  ең алды
мен  уақыт үнемделеді. Өнімнің сапасы 
сол қалпында сақталады. Әрі жыл бойы 
тоқтаусыз жұмыс жасайды.  Сондайақ, 
жеке кәсіпкер Нұрбек Әйімбетовтің де 
есіміне көпшілік жақсы қанық. «Жас 
келсе іске» демекші, Нұрбек басқаратын 
«Арал сервистік дайындау орталығы» 
ЖШС еңбек өнімділігін арттыруға баса 
мән беріледі.  Кіші Аралдан бес учаске 
ұжымға бекітілген. Еврокод белгісін 
иеленген «Арал» СДОның өнімдері 
тұтынушы талғамынан табылуда. Балық 
шаруашылығында кәсібін жанданды
рып жүрген Төребек Игіліков, өзге де 
көптеген есімдер аймақ кәсіпкерлерінің 
арасында ілтипатпен аталады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Арал, Қазалы аудандары. 

Балық – Бағалы Байлық

Берекелі күзбен бірге диқан
дар үшін мерекелі күндер қатар 
келеді. Қамбамыз дәнге тола
тын, даламыз әнге бөленетін 
кез де осы шақ. Көктемде еккен 
егінін жаздай баласындай күтіп
баптайтын егіншілер қауымына 
сары алтындай несібесін жинай
тын күз мезгілі ерекше қуаныш 
сыйлайды.  

Биыл Сыр диқандары егін 
науқанын мол табыспен аяқта
ды. Ауыл шаруашылығы са
ласын өркендету мақсатында 
өнімдерді экспортқа шығару да 
жолға қойылған.

Аймақ басшысы Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалы ғы мен 
өткен тоғыз айды қорытын
дылаған жиында облыс әкімінің 
орынбасары  Серік Қожаниязов 
ауыл шаруашылығы саласын
дағы экспорттың әлеуеті жайын
да кеңінен айтып өтті.

– Қазір ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сату нарығын кеңейту 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Тарқатып айтар 
болсақ, Қытайға жылына 5 мың тонна, Түркияға 
жылына 1 мың тонна және Иранға жылына 8 
мың тонна күріш жіберу бойынша келіссөздер 
жүргізілген. Көп жылдардан бері қордаланып 
келген бақшалық дақылдар экспорты да қолға 
алынды. Нәтижесінде, биылғы жылы оның 
көлемі 8 есеге дейін артты, – деді ол. 

Үкіметтің қолдауымен облыстың буферлік 
аймақтан шығуы малды экспорттауға мүмкіндік 
берді. Бүгінде малдың алғашқы партиясы 
Иранға жөнелтілді.  Жыл аяғына дейін аталған 
елге 10 мың бас қой экспортталатын болады. 
Ал, болашақта экспортқа ет және ет өнімдерін 
шығару көзделіп отыр.

Ауыл шаруашылығы министрлігі бекіткен об
лыстар бойынша индикативтік жоспарға сәйкес 
ағымдағы жылы Сыр елі 100 тонна сиыр және 25 
тонна қой етін экспортқа шығаруды жоспарлаған 
болатын. Облыстық ауыл шаруашылығы басқар
масы басшысы Бақыт Жаханов осы шаралардың 
қалай жүзеге асып жатқанын тілшімізге былайша 
әңгімелеп берген болатын.

– Экспортқа алдымен қой еті шығарылуына 
байланысты бүгінде Сырдария ауданында 10 
мың бас аналық қой өсіріп, жылына 250 тон
на ет өндіретін мал шаруашылығы кешенінің 
құрылысы аяқталды. Алдағы уақытта аналық мал 
басын көбейту және экспортқа шығару мәселесі 
де пысықталатын болады. Жылқы етін экспорт
тау мақсатында облыста арнайы сервистік дай
ындау орталығын құрып, ет экспорттау логис
тикасын зерттеп, келер жылы Шығыс Еуропа 
елдеріне жіберу жоспарлануда. Осыған байла
ныс ты «Танқаман» ЖШС Еуроодаққа жылқы етін 
экспорттайтын кәсіпорындар реестріне енгізіліп, 
еурокод алу жұмыстары басталып кетті. Алдағы 
уақытта осы кәсіпорын негізінде сервистік дай
ындау орталығын құру жұмыстары жүргізілетін 
болады, – деді басқарма басшысы Бақыт Жаха
нов.

Мемлекет басшысының агроөнекәсіптік ке
шен бойынша қойған тапсырмаларын Агро
картаға сәйкес іске асыру арқылы 2021 жылға 
қарай ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспор
тын 5 есеге дейін арттыру көзделген. Биыл дан 

бастап облыстың экс порттық 
мүмкіндіктері қолға алынып, 
басқа  мемлекеттерге шыға
ратын өнімдердің түр лері мен 
олардың көлемі ұлғайтылды. 
Осы ретте ағым дағы жылдың 
бірінші жартыжылдығында 
ай мақта ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің экспорты 48,3 
пайызға өскенін айтып өту 
қажет.

Өткен жылмен салыстыр
ғанда биыл күріш экспорты 53 
пайызға немесе 19 мың тоннаға 
артты. Бұл да үлкен көрсеткіш. 
Сонымен бірге, Иран нарығын 
игеру мақсатында өткен жылы 
сол елде үлкен сұранысқа ие 
«Тором Хошеми» күріш  сорты 
Сыр өңірінде тәжірибелік 
негізде өсірілді. Еткен еңбек 
текке кетпеді. Оның өнімділігі 
мен сапасы бойынша жақсы 
нәтижелерге қол жеткізілді. 

Жуырда облыс делега
циясы Иран Ислам Респуб

ликасының Мазандаран, Гүлістан провин
ция ларына іссапармен барып қайтты.  Сапар 
барысында облыс басшылары сол елдің 
кәсіпкерлерімен ирандық сорттарды аймақта 
өндіруді қаржыландыру және өндірген өнімді 
түгел Иранға экспорттау жөнінде келісімге келді. 

Биыл күріштің алғашқы 60 тоннасы Иранға 
экспортқа жіберілетін болса, алдағы жылда
ры ирандық күріш сорттарын 5 мың гектарға 
егу көзделуде. Нәтижесінде жылына кем де
генде 10 мың тонна күріш экспорттау жоспар
ланып отыр. Сонымен қатар, үстіміздегі жылы 
Ресейге 110 тонна көкөніс, 5933 тонна бақша 
өнімдері экспортталса, Иран Ислам Республи
касы мен Біріккен Араб Әмірлігіне 1944 бас қой 
жіберілген.

Ауыл шаруашылығындағы экспорт әлеуетінің 
артуы бұл саланың дамуына үлес қосып қана 
қоймайды, сонымен қатар, еңбекші жұрттың 
несібесін де еселей түседі.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ЭКСПОРТТық ӘлЕУЕТІ

Ағайынды Есқожаевтарды 
Қазалы ауданында көбі біледі. 

Олар отбасылық бизнесті да-
мытып, шағын кәсіпті іргелі 

шаруашылыққа айналдырған. 
Қызығы, бұл бизнес базардан 

басталған еді. 
Тоқсаныншы жылдар. Тоқырау 

кезеңі. Бердібайдан тараған бала
лар дың үлкені – Мереке қиын шы
лықтан қысылмай шығу үшін сау
дамен айналысу керек деп шешті. 

Қасына Мерей мен Медеу бауыр
ларын ертіп алып базарда ұн, қант, 
өсімдік майын сатты. Сол аралықта 
Мерей әскерге кетіп, борышын 
өтеп болғасын үйреншікті шару
асына қайта араласты. Алматы
дағы қытайлық компаниядан екі 
диірмен сатып әкелді. Ескі нан 
зауытының қоймасын жалға алып, 
цех ашты. Қазалыда егілген күрішті 
өздерінде ақтайтын болды. Об
лыс орталығына шапқылай бер
геннен құтылды. Бір жағынан егін 
еге тіндерге тұқым, тыңайтқыш, 
тех ника жеткізіп беріп жүрді. Қар 
мақшыдан қара күріш әкеліп, жер
гілікті шаруашылықтарға таратты. 

Ағайынды жігіттердің ша
руасы алға жылжи берді. Бірте
бірте цехтың ауқымын кеңейту 
қажет болды. Сол үшін 2007 
жылы Қазалы қаласындағы кеңес 
заманының көзіндей автобазаның 
ғимаратын толығымен жөндеп, 
күріш ақтайтын зауытқа айналдыр
ды. Он жыл бұрын жұмысы жан
данып, салтанатты түрде ашылған 
нысанның игілігін бүгінде ел көріп 
отыр. Күрмегінен тазартылған 

Сыр салысы өзімізден артылып, 
еліміздің түкпіртүкпіріне, қала 
берді, ТМД аумағындағы мемле
кеттерге жөнелтіліп жүр. 

Мерей Есқожаев – қазір Қазалы 
ауданының Қожабақы ауылындағы 
«АгроӨркен» серіктестігінің бас 
құрылтайшысы. Қарамағында 50 
адам жұмыс істейді. Егіс дала
сын дағы тірлікке 23 техника же
гілген. Диқандар биыл да егінді 
жыл  дағыдай ұйымшылдықпен жа
уыншашынның  астында қал дыр
май, төкпейшашпай жинап алды. 
Кәсіпкер өткенде шаруашы лық 
құ рылғалы бері табан аудармас
тан тынбай еңбек етіп келе жатқан 

бірқатар жұмысшыны марапатта
ды. Оның ішінде үздік егінші Кеңес 
Шайыққа – «Нива», үздік механи
затор Жеңіс Қошқарбаевқа «Лада 
приора» көліктерін мінгізді. 

Жер жыртып, күріш жинауға 
дейінгі ақшалай шығынға серік
тестік қожайыны үнемі инвестиция 
құйып отырады. Жұмысшылардың 
тұрмыстық жағдайы да жіті наза
рында. Әйтеуір, еңбекті ескерусіз 
қалдырған емес. Одан бөлек, Қожа

бақы ауылының тыныстіршілігіне 
көмектесуді азаматтық парызы са
найды. Балалардың, ардагерлердің 
демалысын ұйымдастыруға, тұр
ғын  дарды аяқсумен қамтамасыз 
етуге, басқа да әлеуметтік мәселе
лердің шешілуіне әрдайым ықпал 
етуге әзір. 

Ауыл шаруашылығы саласын
дағы маңдай тердің өтеуі шығар, 
осыған дейін кәсіпкер басқа
ратын шаруашылық талай  ма ра пат 
биігінен көрінді. 2007 жылы – 
«Ауыл шаруашылығы сала сын
дағы үздік кәсіпкер», 2012 жылы 
– «Өнім өндіру және өңдеу сала
сындағы үздік кәсіпкер», төрт 
жыл қатарынан «Өнім өңдеу 
саласындағы үздік кәсіпкер» атан
ды. Былтыр еңбектегі үздік жетіс
тігі үшін ауыл шаруашылығы 
қызметкерлерінің салалық кәсіптік 
одағы тағайындаған III дәрежелі 
«Еңбек даңқы» төсбелгісін кеуде
сіне тақты. Сондай Қазалы ауданы
ның 2016 жылғы «Жастар жанашы
ры» номинациясының иегері. 

– Келесі жылы біз 1000 гек
тар жерге – күріш, 300 гектар жер
ге жоңышқа дақылын егуді жос
парлап отырмыз. Қазір өзімізге 
тиесілі аумақта сүрлеу жұмыстары 
жүргізіліп жатыр, – дейді 
М.Есқожаев. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.
Қазалы ауданы.

ШАҒЫН КӘСІПТЕН 
БАСТАЛҒАН ШАРУАШЫЛЫҚ

Облыс бойынша нақты кезеңде барлығы 242 ауыл 
шаруашылығы кооперативі құрылды. Олардың ішінде; 
мал шаруашылығы саласында – 77, егіс саласында – 52, 
көпсалалыда – 1106, өңдеуде – 1 және  су шаруашылығында 
– 1, көк өністе 1і  еңбек етуде. 

Осы кооперативтерде барлығы 2872  мүше бірігіп, 
ауыл шаруашылығымен шұғылдануда. Уақыт талабына 
сай жұмыс ұйымдастыруда Жаңақорған ауданы алдыңғы 
лекте келеді. Мәселен, аймағымыздың оңтүстігіндегі ең 
шеткі ауданда «Агробизнес2020» бағдарламасын мем
лекеттік қолдау  бағытында, қазіргі уақытта егіншілік, 
өнімдерді қайта өңдеу және мал шаруашылығымен айна
лысатын  46 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі 
құрылған. Олардың арасында 9 кооператив 266 жеке 
отбасылық тұлға мал шаруашылығымен, ет, сүт өндіру 
бағытында жұмыс жүргізеді. Ауылдық округтерде жеке 
қосалқы шаруашылықтардың мүмкіншілігіне қарай, 
ауыл шаруашылығы кооперативтеріне біріктіру негізінде 
жұмыстар жалғастырылу үстінде.  

Жаңақорған ауданының әкімі Ғалым Әміреевтің 
басшы  лығымен алғашқы кезекте аудандағы әрбір ауыл
дың әлеуетін зерделеу жұмыстары жүйелі жүргізілді. 
Осы тұр ғыда тиянақты жұмыс атқарған  мамандар тобы 

Қожакент ауылдық округін үлгі ретінде қамдастырды де
сек болады. Мемлекеттік  «50 ауыл» бағдарламасы аясын
да пилоттық жоба таңдалып, сол бағдарлама арқылы осы 
елді мекендегі 65 жеке отбасылық шаруашылық мүшесінің 
59 мүшесі «Миялы» ауыл шаруашылығы кооперативіне 
бірікті. Оларға  172,9 млн теңге несиеге 617 бас мүйізді 
ірі қара, 110 бас жылқы алынып, бордақылау жұмыстары 
айлар бойы тоқтаусыз жүргізілді. Сонымен қатар, 1 
модульді мал сою пунктін алу бағытында да жұмыс қолға 
алынған. Ол ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Асқар 
Мырзахметовтің тарапынан қолдау тапты. 

Ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту барысын
дағы екінші қолға алынған жұмыс Аққорған ауылдық 
округіне қарасты «СәдірАта» ауыл шаруашылығы өнді
ріс тік кооперативінің 24 мүшесі 46,1 млн теңге несие 
алып, бүгінде олар мал бордақылау бағытында жұмыс 
жасауда. Ұжым мүшелерінің жеке қосалқы тұлғалардан 
құрылғандығын ескерсек, мұнда да өзара бәсекелестік 
артатындығы сөзсіз. Бұл мал бордақылау жұмысының са
палы да пайдалы болуына негіз қалайды. 

Ендігі бір мәселе, Жаңақорған кентіне қарасты 
«НұрлыЖол бірлестігі» жеке қосалқы тұлғалардан 
құрыл ған ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі 82 

млн теңге несие алып,  мал бордақылау бағытында жұмыс 
жасау үстінде.

Аудан орталығына жақын орналасқан Өзгент ауылдық 
округінде де осы бағытта оңды нәтижелер өріс алуда. 
Атап айтқанда, «АқбұлақБ» жеке ауыл шаруашылығы 
өндірістік кооперативінің 22 мүшесі бірігіп, сүт өндіру 
бағытында жұмыс жүргізуде. Сонымен қатар, сүт 
қабылдау цехын ашу бағытында да жұмыстар қолға 
алынған. Ауданның Келінтөбе, Сүттіқұдық, Қожамберді, 
Бесарық ауылдық округтерінде іріленген кооперативтер 
құрылып, олардың құрамына жеке отбасылық тұлғалар 
тартылды. Ондағы шаруашылықтар да аталған бағытта өз 
істерін ашып, одан әрі өрістететін болады. Қазіргі кезде 
несие алуға қажетті құжаттары сарапталу үстінде. 

Иә, бытыраңқы шаруашылықтарға қарағанда іріленген 
құрылымдардың ел Үкіметі тарапынан қолдау  табуына 
мүмкіндік мол. Уақыт көрсеткендей, қазіргі нарықтың та
лабы – ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамыту ар
қылы ауыл адамдарының атакәсіппен шұғылдануына жол 
ашу. Яғни, оларға жаңа жұмыс тауып беру әлеуметтік 
жағдайларын да көтереді. Осы өзекті мәселе Жаңақорған 
ауданында оң шешімін табуда. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы. 

КООПЕРаТИВТЕР аУылДы КӨТЕРУДЕ

АЛтЫН дәН-2017

Соңғы жылдары Елбасының тікелей қолдауымен жүзеге асқан «Сыр-
дария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» (САРАТС) жобасының бірін ші кезеңінің өзінде Арал өңірінің қайта 
жанданғаны, аудандағы балық шаруашылығының даму қарқыны жыл-
дан жылға артқаны әмбеге аян. Бұл туралы сан мәрте айтылып, жазылып 
жүр. Тек өткен жыл   дың өзінде  ауданда 7100  тонна балық ауланып, қыруар 
тонна балық өң делді. Ал осы жылға Кіші Арал теңізімен Қамыстыбас, 
Ақшатау көл дер жүйесінен  жалпы аудан бойынша 7332 тонна балық аулау 
лимиті бекітілген. Осының өзінен ел ағаларының жан ашыр лығы, мемле
кеттің қолдауы, ат арқасындағы азаматтардың іскерлігі мен қаншама 
жағымды жаңалықтардың жүзеге асып жатқанын аңғаруға болады.
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Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық 
бақылау және қадағалау комитетінің Қызылорда облыстық, қалалық, аудандық  

аумақтық инспекцияларының басшылығымен жеке тұлғаларды және заңды тұлға 
өкілдерін  қабылдаудың 2017 жылдың 4-тоқсанына арналған 

К Е С Т Е С І
Қабылдаушының 

аты-жөні
Қабылдаушының 

лауазымы
Қабылдау күні 

мен уақыты
Мекеменің                     

мекен-жайы
Байланыс 
телефоны

Сенім 
телефоны

Сарсенбаев 
Жандос 
Әбубәкірұлы

Қызылорда 
облыстық аумақтық 
инспекциясы  
басшысы

Сейсенбі, 
бейсенбі, сағат                        
16.00-18.00

Қызылорда қ., 
М.Шоқай көшесі, 
№150Е

20-15-88 8/7242/
20-15-87

Сыздықов 
Есенгелді Серікұлы

Қызылорда 
облыстық аумақтық 
инс пекциясы  
басшысының 
орынбасары

Сәрсенбі, 
жұма, сағат 
16.00-18.00

Қызылорда қ., 
М.Шоқай көшесі, 
№150Е

20-15-83 8/7242/
20-15-87

Ералиев Есенәлі Қызылорда 
қалалық аумақтық 
инспекциясының 
басшысы

Сейсенбі, 
сәрсенбі, сағат               
16.00-18.00

Қызылорда қ., 
Ә.Бөкейхан 
көшесі, құрылыс 
№50

23-17-12 8/7242/
23-78-13

Әбішев Алтынбек 
Мәнепұлы

Арал аудандық 
аумақтық 
инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
сәрсенбі, сағат                
16.00-18.00

Қызылорда облы-
сы, Арал қаласы, 
М.Сәдібеков 
көшесі, №118 үй

8/72433/21951 8/72433/ 
23689

Наурызбаев 
Нұржау Қалиұлы

Қазалы аудандық 
аумақтық 
инспекциясының 
басшысы

Сәрсенбі, 
жұма,                
сағат                  
16.00-18.00

Қызылорда об-
лысы, Қазалы 
ауданы,Әйтеке 
би кенті, Пірімов 
көшесі, №3

8/72438/23645 8/72438/ 
21174

Күзембаев Спартак 
Қожантайұлы

Қармақшы 
аудандық аумақтық 
инспекциясының  
басшысы

Сәрсенбі, 
жұма,                      
сағат               
16.00-18.00

Қызылорда облы-
сы, Қармақшы 
ауданы, 
Жосалы кенті, 
Б.Момышұлы 
көшесі, №101

8/72437/21146 8/72437/ 
21146

Құланбаев Ұлықпан 
Сағынәліұлы

Жалағаш аудандық 
аумақтық 
инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат                 
16.00-18.00

Қызылорда облы-
сы, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш 
кенті, Бұқарбай 
батыр көшесі, 
№224

8/72431/32001 8/72431/ 
32001

Нарболдиев Рүстем 
Шакизадаұлы

Сырдария 
аудандық аумақтық 
инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат             
16.00-18.00

Қызылорда об-
лысы, Сырда-
рия ауданы, 
Тереңөзек кенті, 
Ғ.Мұратбаев 
көшесі, № 93

8/72436/22263 8/72436/ 
22003

Дауренбеков Бағдат 
Мінуарбекұлы

Шиелі аудандық 
аумақтық 
инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат              
16.00-18.00

Қызылорда облы-
сы, Шиелі ауда-
ны, Шиелі кенті, 
Бөгенбай батыр 
көшесі, №21

8/72432/42175 8/72432/ 
42175

Ахметов Ыбрайхан 
Біртайұлы

Жаңақорған 
аудандық аумақтық 
инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат                           
16.00-18.00

Қызылорда облы-
сы, Жаңақорған 
кенті, Мұсаханов 
көшесі, №105

8/72435/21610 8/72435/ 
22610

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік  
ме ке месі ұжымы осы мекеменің №2 мемлекеттік аудит бөлімінің маманы 
Әбішова Алтынкүл Мұсақызына ағасы

Әбішов Марат Мұсаұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкім шілігі 
мен кәсіподақ комитеті әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жүк шісі Очилов 
Алишерге 

анасының
дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

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 
«Құмкөл Оңтүстік кенішіндегі МДАЦ-қа Батыс Тұзкөл кенішінің шикі мұнайының 
мөлшерін және сапа көрсеткіштерін өлшеу жүйесін орнату»,  «Кетеқазған кенішіндегі 
№№11, 12, 13, 14, 30, 31, 32  ұңғымаларға баратын кірме автожолдар  салу» жобалары бой-
ынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспек-
циясы, Қызылорда облысы бойынша Экология департаментіне «2018 жылғы Қызылорда 
облысындағы жергілікті маңызы бар бекітілген су айдындарында жалпы рұқсат 
етілген аулаудың» және «2018 жылғы Қызылорда облысындағы жергілікті маңызы 
бар резервтік су айдындарында жалпы рұқсат етілген аулаудың» биологиялық 
негіздемелерін Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексіне сәйкес, мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға ұсынады.

Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспек-
циясы, Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексіне сәйкес, барлық қызығушылық 
танытқан азаматтар мен ұйымдар «2018 жылғы Қызылорда облысындағы жергілікті 
маңызы бар бекітілген су айдындарында жалпы рұқсат етілген аулаудың» және «2018 
жылғы Қызылорда облысындағы жергілікті маңызы бар резервтік су айдындарын-
да жалпы рұқсат етілген аулаудың» биологиялық негіздемелері туралы ақпарат алуға 
және мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу кезеңінде пікірін, ұсыныстарын және 
ескертулерін білдіруге мүмкіндік береді.

Туындаған сұрақтар бойынша, Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жану-
арлар дүниесі аумақтық инспекциясының: ҚР, ҚО, Қызылорда қ., Абай д., № 60А мекен-
жайына, +7 (7242) 23-19-66, 23-19-61, 30-78-03 тел./факсіне және kzl_oti@mail.ru электронды 
мекен-жайына хабарласуға болады.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 

жылғы 28 қаңтардағы №18-02/45 бұйрығымен бекітілген «Орман қоры 
жерін орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін 
басқа санаттардағы жерге ауыстыру» қағидасының 7-тармағына сәйкес 
«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнының Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында орналасқан 
қалқымалы су бөгетінің арна үшін – 49,88 га; су бөгетіне қарайтын 
қызметтік тұрғын үй үшін – 0,5 га; ВЛ-10 кВт әуе тоқ желісі бағаналары – 
0,16 га; бөгетке апаратын қызметтік жол үшін – 0,456 га, жалпы көлемі 51 га 
жер учаскесін тұрақты пайдалануға беру жөніндегі қоғамдық тыңдау 2017 
жылдың 15 қарашада сағат 15.00-де Қызылорда қаласы, Төле би көшесі, 66 
мекен-жайда орналасқан РМК «Қазсушар» филиалында өтетінін хабарлай-
мыз. Байланыс телефоны: 8(7242) 23-36-60. 

Ескертулер мен ұсыныстарды мына электрондық поштаға жіберуге: 
kzvod_hoz@mail.ru немесе 8(7242) 23-36-60 телефоны арқылы ақпарат алуға 
болады.

Сыр бойы батырларының атқарған қызметі, тарихи 
рөлі мен алар орнын жастар санасына сіңіру керек. Біз 
келесі ұрпаққа батыр баба ларының ерліктерін, есімдерін 
таныстыруға тиістіміз. Енді Сыр бойы батырларының 
ішіндегі шоқтығы биік Текей батыр мен оның батыр 
болған ұрпақтарына тоқталайық.

Текей батыр Қарпықұлы (1667-1752) қазіргі 
Қызылорда облысы, Қармақшы өңірінде өмір сүрген. 
Тегі – Кіші жүз Алшын-Қаракесек-Байсары-Кете-Қара 
аталығынан шыққан.  Кетенің ұраны – Майлыбай. 
Таңбасы – (Х).   

Текей батыр бейіті – қазіргі Онтүстік Қазақстан об-
лысы, Түркістан қаласындағы Қ.Яссауи кесенесіндегі 
құлпытаста есімі кез деседі және Қармақшы ауданы 
Т.Көмекбаев атындағы ауылдың «Кекірелі» деп ата-
латын шалғай бөлімшесінен (бұрынғы Бестам қала) 
онтүстікке қарай 20 шақырым жерде орын тепкен. Яғни, 
Сыр бойы батырларына тән Текей батырдың 2 мазары 
бар [Қазақ әдебиеті № 25, 18.06.99ж. 3б].  Текей батыр ба-
тырлар әулетінен шыққан, әкесі Асанұлы Қарпық батыр,  
әкесінің інісі Асанұлы Қарабазар батыр, Текейдің ағасы 
Құдайназар батыр  заманында елін қорғаған айтулы ерлер 
болған.  Осындай әулеттен шыққан Текей осал болмаған. 
Осы аталған батырларды Сыр бойының шежіреші ақыны 
Әлімбай Әлиасқаров (1908-1990) «Қазақ шежіресі» 
еңбегінде: 

«Асаннан Киікші, Қарпық, Қарабазар, 
Жанбақтыдан Нұрымбет, Сары атқа шабар» – деп 

жырласа, келесі жолында: 
«Белгілі батыр екен Қарабазар,
Көрмеген уақытында жаннан азар, – деп жырлаған.
Текей  әз Тәукенің бас сардары болған. Деректер-

ге сүйенсек, 1711 жылы Текей батыр Тәуке ханның бас 
сардары болып үлкен жеңістерге жеткен. Тәуке ханның 
өлімінен кейін Әбілқайыр ханның батыры, жақын 
серіктерінің бірі болады. Текей батырды кезінде жау 
жағы «Тәуке батыр» деп те атаған. Текей батыр жауға 
шапқанда сыр мінез  Ақбоз атымен шабады екен.

Текей батыр туралы Сыр бойының ақыны Шегебай 
Бектайұлы (1844-1916):

Енді бермен келейік.
Қарпықтың ұлы Текейге,
Аударған тауда балықтай,
Басын кесіп тулатып,
Айдаһарды жөндеген.
Уақытыңда тақымын,
Қалды ма жаны кермеген» – деп жырлаған.
Текей батырды Сыр бойының шежіреші ақыны 

Сағынбай Әлиасқаров «Шежіре өлең» еңбегінде:
«Қарпықтан Құдайназар, туды Текей,
Ерлер еді ел-халқының қамын жеген.
Текейден туылған еді Абақан, Ұлтай,
Ақкөбек, Шымырбай, Құтпамбет және Кеген» – деп 

жырлаған. 
Бірде Текей батыр жоңғарлардың тұтқынына түсіп 

қалғанда, оны босатуға ағасы Құдайназар батыр мен та-
бын Бөкенбай батырының ықпалы зор болған. Текей 
батырдың қазіргі Қармақшы ауданы жерінде Ор деп 
аталатын қаласы болған. Ол Текей әулие мазарынан 5 
шақырым жерде. 

Тағы бір Текей батыр қырғыздың ханы Әлікенің 
қолын быт-шытын шығарып, ордасын ортасына түсіріп, 
Бөке атты сұлу қызын олжалайды  деген мәлімет 
кездеседі.

Текей батырдың алтын бесікті Ұлтай, Бөке сұлудан  
Абақан батыр, Ақкөбек батыр, Құтпенбет палуан туыла-
ды. Ал екінші әйелі жоңғар қызынан Кеген батыр туады. 
Үшінші әйелінен Шымырбай туылыпты. 

Текей батыр ақылгөй адам болған. Артында 
өлмейтіндей сөз қалдырған. «Ұлдары батыл, қыздары 
асыл елдің шегіне жау жетпес, ұлдары жасық, қыздары 
пасық елдің басынан дау кетпес» деген нақыл сөздері 
бізге жетіп отыр.

Текей батыр «Әке балаға сыншы» деген қағидамен 
балаларын шақырып алып, өсиет айтыпты деседі. Сон-
да: Абақанға бірлікті, Ақ кө бекке билікті, Құтмамбетке 
палуандықты, Шы мырбайға байлықты, Кегенге 
батырлықты, Ұлтайға шанышқыны сыйлап, «несібеңді 

балық аулаудан тап» деген екен жарықтық.
Енді Текей батырдың  баласы Ақкөбек батыр дың  

ұрпағы Пірен жайлы сөз қозғайық. Ол Батыр, би.  ХVІІІ 
ғасырда өмір сүрген.

Шежіреге қарасақ, Пірен Мырзалы баласы болады, 
яғни Ақкөбектің шөбересі болып тұр. Пірен батыр тура-
лы Сыр сүлейі Шегебай ақын Бектасұлының (1844-1916) 
жырында:  

«Бекмырза, Пірен, Бекеттің».
Моласының тұсынан
Атпенен ешкім желмеген» – деп жырлаған екен.

Пірен батыр жайлы сырбойылық ақиық ақын 
Тұрмағанбет Ізтілеуов (1882-1939) жырында: 

«Пірен менен Малқара – 
Топқа барса, төрге өткен. 
Ағар, «тап ағыс өтті» деп,
Ықты қойып, өрге өткен» – деп жырлаған екен 
Пірен батыр, бидің ұрпақтары жайлы дерек жоқ.
Енді Текей батырдың інісі, кейбір деректе ұрпағы 

деп жазылатын Болат батыр жайлы сөз қозғайық.
«Текейдің дәуі» – Болат – батыр. ХVІІІ ғасыр.
Болат батыр – қазіргі Қызылорда облысы, Қармашқы 

өңірінде өмір сүрген. Бейіті қазіргі Қармақшы ауданын-
да. Болат батырдың Көкала аты болыпты. Батыр баба 
осы Көкала атымен жауға шапқанда оны «Текейдің 
дәуі» деп атаған екен. Деректерге сүйенсек, Болат батыр 
жоңғарлармен, Еділ қалмақтарымен соғыстарда талай 
ерлік көрсеткен. Бір күні Болат батыр мен Сәлтеке  жау 
қолына түсіп қалады. Сәлтеке батыр зыңданнан қашып 

шығады. Ал Болат батыр зыңданда 3 жыл отырады. 
Батырдың өр тұлғасын көрген қалмақ ханы оған өзінің 
сұлу қызын қосып, артында мұрагер қалдырғысы келеді. 
Бірақ,  Болат батыр көнбей, қалмақтың қы зына шындығын 
айтып, елінде жаңадан үй лен ген жас келіншегі барын, 
оның көзіне шөп салуға ары бармайтынын айтып, өзін бо-
сатуды өтінеді. Қалмақ қызы Қойкелтір атқосшысы мен 
Болат батырдың имандылығына риза болып қашырып 
жібереді. Еліне жеткен Болат батыр ауылына жақын 
тұрған төбенің үстінде отырып, сұлу келіншегін іздейді. 
Сол кезде қарны шермиіп, туарманға келіп жүрген сұлу 
келіншегін көріп, бармағын тістелеп отырып қа лады. Сол 
күйінде төбе басында қайтыс болады.

Атқосшысы Қойкелтір Болат батыр өлімін ауылына 
жеткізеді. Әкесі Абақан батыр Болат батырды ел болып 
арулап жерлейді. Ал Болат батырдың сұлу келіншегін 
имандылық жолынан аттағаны үшін Қойкелтір 
атқосшыға қосады. Артынша Қарабай атты бала дүниеге 
келеді. Осы Қарабай аталығы бүгінде 15 шаңырақтай бо-
лады. 

Енді Текей батырдың баласы Құтпенбет палуан-
ның ұрпағы, шөбересі Жиенбайұлы Жанышбай ба-
тыр, шөпшегі Жанышбайұлы Едіге батыр  туралы сөз 
қозғайық. Ескертіп кетейін, кейбір деректе Құтпенбет 
палуанды Текей батырдың інісі Сарының баласы 
дейді. Жанышбай батыр – қазіргі Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауданында өмір сүрген. Батыр бабамыздың 
бейіті белгісіз. 

Текейұлы Құтпенбет палуанның Есіркеп, Мүсіреп, 
Жиенбай деген балалары болған. Жиенбайдан Жа-
нышбай, Байшуақ туылады. Байшуақтың немересі  
Тышқанбайұлы Жанқозы палуан болған. 

Ақын Әлімбай Әлиасқаров «Қазақ шежіресі» 
еңбегінде: 

«Жанышбай батыр менен Едіге батыр,
Өмірінше өткен жан қорғап елді» –  

деп жырлаған. 
Текей батырдың шөпшегі Жаныш бай ұлы Едіге 

батыр Қармақшы ауданында өмір сүрген. Батыр 
бабамыздың бейіті белгісіз.

Текей батырдың немересі Ұлтайұлы Нәдірәлі ХVІІІ 

ғасырда Қар мақшы ауданында өмір сүрген. Бейіті – 
белгісіз. 

Бабамыздың Көшбембет, Молдақара, Барақ деген 
балалары, немересі Барақұлы Жұбаныш батыр болған. 
Ұлтай батырдың шөбересі Өте бай ұлы Бөрібай да батыр. 
Бөрібайдың Малқар, Шалқар деген балалары болған. 
Мал қардан Қылыбай, Қызбан, Тәукен, Есжан, Биман, 
Аймахан туады.

Осы аталған Текей батыр әулетінен шыққан 
батырлардың есімдерін халық ұмытпауы керек. Тоқсан 
ауыздың тобықтай түйіні, Текей батыр – текті тұлға. Сыр 
бойы батырларының рухы өскелең ұрпаққа адалдықтың, 
Қазақ еліне деген сүйіспеншіліктің, бірліктің, 
батырлықтың қасиетті ақ жолын мұра етіп қалдырды.

Бақытжан АхМЕТБЕК,
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ-дың «Қорқыттану және өлке тарихы»
ҒЗИ ғылыми қызметкері.

әз Тәукенің
Текей баТыры

Хабарлама

ЖАРАМСЫЗ ДЕп ЕСЕпТЕлСІн
«Шапағат Лимитед» ЖШС-на (қазіргі уақытта «Алуан-Ас» ЖШС-

мен біріккен серіктестік) 16.03.2005 жылы берілген 0035582 жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-153-
007-162) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Сыбайлас жемқорлық қай кез-
де де қоғамның жегі құрты сынды 
заң талаптарының аяққа басылуы-
на жағдай тудырып, соның кесірінен 
жеке тұлғалардың әді летті қоғамға де-
ген сенімсіздігі арта түсетіні түсінікті. 
Заң тегеу рінділігі, жеке тұлғалардың 
конс ти туциялық құқының бекем 
сақ талуы қоғам мүшелерінің алға 
қойған мақсаттарына берік қазық 
қалыптастырары хақ. Бұл жолда бәріміз 
де мүдделі болуға тиіспіз.

Заңдылықтың үлкен-кішісі, ауыр-
жеңілі болмайды. Оны орындау да әрбір 
салаға бекітілген тиі сінше ережелер 
бар. Соның ішінде кәсіпкерлердің үлесі 
жөнінде тоқталсақ деймін.

Кәсіпкер – қоғамның ең қуатты 
қозғаушы күші, ел экономикасы мен 
әлеуетінің басты тегершігі саналатын 
тұлға. Кәсіпкерліктің ірі, не шағыны 
болсын, заңды тұлға ретінде тіркеліп, 
жауапкершілігіне жүктелген міндет та-
лаптарын мүл тіксіз орындауы заңмен 
бел гіленген.

Әрбір кәсіп иесі жұмысын өріс-
тетуде жалпыға ортақ заң ережелері 
аясында әрекет ете алады. Соңғы кез-
де елімізде кәсіпкерліктің саны есе-
леп артып отырғанымен, тиісінше 
заң талаптары өрескел бұрмаланған 
жағдайлардың тіркелуі орта және 
шағын бизнес өкілдеріне әлі де 
сауаттылық деңгейін арттырып, кәсіби 

этика нормаларын меңгеруді тереңдету 
талабын күн тәртібіне қойып отыр.

Адамдармен қарым-қатынаста 
әлеуеті басым, механизмі мықты қа-
лыптасқан кәсіпкердің әрбірінің өз 
функциясын мінсіз атқаруда заң 
бұзушылық көріністерге жол бер-
мей, әділеттілікті ұстануы күн-
делікті өмірде қарапайым тұл ғалар-
дың ертеңге деген жарқын үмітін 
сәулелендіріп, тұрақ ты лық  тың ны-
ғаюына да тірек бола алады. Сау-
да талабы таразыдан жемеуден баста-
лып, соңғы тех нология көрсеткіштері 
- чек кас са ларының болуы сату-
шы мен сатып алушы арасындағы 
құрметті де қалыптастырады. 

Ашықтық пен жариялылық барлық 
қоғамдық орындар сияқты сау-
да ұйымдары мен мекемелерінде, 
жеке иеліктегі дүкендерде шын 
мағынасында көрініс беріп, «көлеңкелі 
эконо миканың» кездеспеуі кәсіп 
иелерінің жұмыстарына береке да-
рытып, беделін де бекемдей түсері 
анық. Жақсы жұмыстың өзі – жарна-
ма. Оны сыбайластықпен серік етуге 
жол бермегеннің бағыты қашанда түзу. 
Кәсіпкерлеріміз осыны есте ұстағаны 
жөн.

Айнұр БОлАТ,
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің Сыбай-
лас жемқорлық профилактикасы 

басқармасының бас маманы. 

КӨЛЕҢКЕЛІ ЭКОНОМИКА КӘСІПКЕРГЕ КЕДЕРГІ

* * *

Кеше н.Бекежанов атындағы музыкалық драма театрында Тәуке ханның серіктесі Текей 
Қарпықұлының 350 жылдығына арналған шаралар басталды. Ең алдымен батырдың ерлік 
даңқы баяндалған деректі фильмнің тұсауы кесілді. 

Қазақ хандығының бірнеше ғасырлық тарихында, қазақ халқының тағдыры шешілер 
тұста ұлт батырларының орны ерекше болды. Туған жерді басқыншылардан қорғап 
қалған Текей батырдың тарихи тұлғасы, ерлік істері туралы деректер Сыр сүлейлерінің 
жыр-дастандарында, архив құжаттарында кездеседі.  Фильм осы оқиғалардың желісімен, 
ғалымдардың пікір-пайымдарымен өрнектелген. 

Көрсетілімнен соң «Текті туған Текей батыр» тақырыбындағы республикалық ақындар 
айтысы басталды. Айтысқа Астана, павлодар, Қарағанды, Талдықорған, Тараз, Алматы 
қалаларының және сырбойылық ақындар қатысуда. Қазылар алқасының құрамында ғалым 
Т.Тебегенов, ақындар Е.Әбдіхалықова, Ш.Әбдікәрімов, А.Әлтаев, Д.нәзікбаев бар. (Текей 
батыр Қарпықұлының 350 жылдығына арналған шаралар туралы толыққанды мақаланы 
газетіміздің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар.)

«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

Қай қоғамда болмасын жұмыс сыздық – өзекті 
мәселе. Біздің еліміз, оның ішінде облыс үшін де солай. 
Сондықтан аталған мәселемен күресте түрлі шаралар 
қолға алынып, облыс әкімінің бас тамасымен игі жобалар 
жүзеге асырылуда. Бұл орайда «Ақниет» бағдарламасын 
айрықша атау ға болады. Елдің ырзық-несібесін арт тыр-
ған «Ақниет» бағдарламасы ауылдың тұрмыстық инфра-
құ ры лы мының жақ саруына, әлеуметтік осал топ ара-
сында тұрғындардың жұмыспен қам ты  луына, жалпы 
өндірістік аймақтардың әлеу меттік-экономикалық даму-
ына ұзақ мер зім ді пози тивті өзгерістердің қалыптасуына 
көмек  те суге бағыт талған. 1 миллионға дейін қай та-
рым сыз несие алуға мүмкіндік берген бұл жоба ның 
демеушісі – «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В» мұнай ком-
паниясы. Облыс әкімі Қ.Көшербаевтың ұсы нысының 
арқасында «Ақниет» бағдарламасы Қызыл ордада  үш  

жыл қатарынан жүзеге асырылып, үш жылда 268 грант 
бөлініп, тұрғындардың кәсіппен айналысуына жағдай 
 жасалды. Атап айтқанда, 2013 жылы – 77, 2014 жылы 
– 97, ал, 2015 жылы 94  азамат грант иесі ата нып, өз 
кәсібін ашқан. Қазіргі таңда олар дың дені халыққа шаш-
тараз, наубайхана, балабақша, жиһаз және кондитер 
цехы, дәріханалар, тіс емдеу кабинеттері, балаларды 
сауықтыру орталығы, компьютерлік орталық, тігін цехы 
секілді қажетті қызмет түрлерін көрсетуде.

«Ақниет» арқылы өз кәсібін бастап, бүгінде тұрақты 
қызмет көрсетіп отырғандардың бірі – сырдариялық жас 
кәсіпкер Әлия Пірімбетова.

«Анар» тігін цехын ашуға, сүйік ті ісімен айна лысуға 
мүмкіндік берген «Ақниет» әлеу меттік бағдар ла масына 
жас кәсіпкер дән риза:

– Менің арманыма қол жеткізген осы бағдар лама, 
аймақ басшысына рахмет. Қайтарымсыз қаражат деген 
үлкен көмек болды, – дейді Әлия Байділдәқызы. 

Бала кезінен әжесі Бибажардың қасынан шық пай, 
қолына ине-жіп алып, жамау жамап үйренген кіш кентай 
тігінші болашақта осы ісі кәсібіне айналатынын сезген-
дей. Себебі әдемі киімді икемді қол да рымен өзі қиып, 
пішіп, тігуге сонша құштар болды.

Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ қатарлас тарына 
сәнді сарафан, жазғы көйлек тігіп бергені әлі есінде. 
Оны ұлттық нақышта көрпеше тігіп, ою оюға үйреткен 
де марқұм әжесі. Үлкен шаңы рақтағы әрбір тұрмыстық 
бұйым, әсіресе, көр пеше, жастық, перделер қолдан 
шыққан, әрі оюмен өрнектелетін еді. Сол үрдіс, міне, 
бүгін қажетіне жарап, негізгі кәсібін ашуға көмегін 
тигізді.

Әлия мектепті бітірген соң жоғары оқу орны ның 
студенті атанбағанына еш өкінбей, жас та болса еңбекке 
араласуды жөн көріп, аудандағы Тұрмыстық қажетті өтеу 
комбинатына үйренуші болып орналасады. Алғашқы 
ұстазы Оразкүл Жақияева тігін тігудің, киім үлгілерін 
пішудің қыр-сырын үйрете бастайды. Бір жылдан соң 
Ресейдің Иваново қаласында «Пішу және тігудің» 6 
айлық курсын оқып, сондағы тігін фабрикасында еңбек 
етеді. Біраз тәжірибе жинақтап, ауылға келген жас маман 
Қызылорда қаласындағы қа лың дық көйлектерін сататын 
салонға жұмысқа орналасады. Әдемі той көйлектерін 
қысқарту, тағы басқа сияқты жеңіл жөндеуден де өткізіп, 
әрі сатушысы болған Әлия кәсіпкерліктің сырын үйрене 
бастайды. Оның арманы өзінің кішігірім тігін цехын 
ашып, халыққа қызмет ету  болды. Дегенмен, көпбалалы 
отбасында өскен жас қыз алға жылжудың қаншалықты 
қиын екенін біледі. Бірақ, алдына қойған мақсатына 
жету үшін әжесінің көзі болған ескі тігін машинасы-

мен тігін тігіп, тапсырыстар қабылдап, тыным таппай-
ды. Өзі пысық, әрі қарапайым отбасында өскен Әлия 
жас та болса табыс тауып, ата-анасына, бауырларына 
қолғабыс етті. Өзімен бірге мектепте оқыған сыныптас 
жігіт Азатқа тұрмысқа шығып, отбасын құрды. Анасы-
нан еншісі ретінде ескі тігін машинкасын қалап алып, 
келін болып түскен жерінде де үйренген кәсібімен ай-
налысады. Дегенмен, елдің бәрі базардағы дайын арзан 
киім-кешек алуды әдетке айналдырған жылдары тап-
сырыс та азаяды. Бұйырған қызмет аудандық Мәдениет 
үйіне іс жүргізуші болып еңбекке араласады. Қызмет ет-
кен жылдары мәдениет саласындағы қызу еңбекті көріп, 
сахналық киім дерді, көз жауын алатын ұлттық киімдерге 
көзі түсіп, сондай дүниені тігуді алдына мақсат етіп 
қояды. Көпшілік келетін орын, жан-жақпен байланыс 
Әлияның «Ақниет» бағ дарламасы туралы хабардар бо-
луына мүмкіндік береді. Көп ойланбастан бағдарламаға 
қатысып, 450 мың теңге қайтарымсыз грант жеңімпазы 
атанады. Заманауи тігін машинкасына қол жеткізіп, тапсы-
рыс аясын кеңейтеді. Оның алғашқысы ретінде өзі еңбек 
ететін мәдениет үйінің басшылығы ұлттық киім тігуді сеніп 
тапсырады. Біраз уақыттан соң 6 бірдей қыздың ұлттық 
киімін тігіп, бөріктерін де өзі жасап шығады. Өте сәтті, 
әдемі болып шыққан киімдерді осы күнге дейін қыздар 
салтанатты шараларға киіп жүр. Алқашқы тапсырысты 
табысты орындап шыққан тігінші кәсіпкерлікті мықтап 
қолға алады. Жергілікті әкімшілік жас кәсіпкерлерді 
қашанда қолдауға әзір. Әсіресе, осындай тиімді, әрі пай-
далы кәсіпті жүргізіп отыр ған шағын бизнес иелеріне 
көмек тесіп тұрады. Жұмысының ауқы мы бірте-бірте 
көбейіп, табысы да бола бастағандықтан, бұ рын ғы тігін 
машинкасының жет кіліксіздігі байқалып, тағы да жаңа-
дан бір электрлі тігін машинкасы мен  жиек  теме тігетін 
арнайы машинка сатып алуға қол жеткізеді. Қо лынан 
іс келетін жас қызды жанына жұмысқа тартып, жалақы 
төлеуге мүмкіндігі болды. Жақында ол Республикалық 
«Қолөнер – сырлы өнер» байқауына қатысып, «Салта-
нат» номинация бойынша ІІ орын алды. Ал, былтыр Та-
раз қаласында өткен қолөнер шеберлерінің семинарына 
қатысып, киізден бұйым жасауды үйреніп қайтты. Осын-
дай ізденістің нәтижесінде «Даму» кәсіпкерлікті қолдау 
палатасымен бірлесіп жасаған жобасы арқылы бизнесін 
кеңейту үшін кепілсіз және пайызсыз 1,5 млн теңге несие 
алды. Қазір Әлия өзінің серіктесімен жаңа тапсырыстар 
аясында жұмыс істеуде.

Арманына қол жеткізген «Ақ ниетке» Әлия дән риза.

Айнұр БАТТАлОВА.
Сырдария ауданы.

АРМАНДАРҒА 
ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН «АҚНИЕТ»

«Егінші жылда арманда» 
деген бар. Әрине, бұл салыс-
тырмалы тұрғыда айтылған 
сөз. Десе де, маңдай терінің 
өтеуіне мол өнім алуды кім ойла-
майды дейсіз? Бүгінгі таңдағы 
ауыл шаруашылығы са ласы  
қар  қынды дамыған, соңғы үл-
гідегі техникалар, білікті кә-
сіби мамандармен қам тылған 
сала екені баршаға аян. Соған 
орай салаға қойы латын талап, 
жауап кер шілік жүгі еселене 
түсуде. Қоңыр күз де аяқталып, 
кең даланы дүбірге бөлеген егін 
жинау жұ мыстары да мәреге 
жетті. Қазалылық диқандар да 
өзге аймақтағы талаптастары 
тә різді егіс танаптарындағы ал-
тын астықты шашпай-төкпей 
жи нап,  қамбаға құйып та 
үлгерді.
Биыл Қазалы ауданында 6705 

гектар жерге басты дақыл – күріш 
егілген  еді. Бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 130 гектарға артық. 
Осы ретте Қызылорда облысы мен 
Қазалы ауданының құрметті азама-
ты, білікті кәсіпкер Самұрат Иман-
досов басқаратын «РЗА» акционерлік 
қоғамына қарасты «РЗА-Агро» 
ЖШС-ның толымды тірлігіне тоқтала 
кетсек. 

Күріш өндірісі саласында аудан-
да өзіндік орны, үлес-салмағы бар 

«РЗА-Агро» ЖШС биыл 4895 гектар 
жерге ауыл шаруашылығы дақыл-
дарын орналастырған еді. Оның 2500 
гектарын басты дақыл – күріш құ-
рай ды. Егіс танаптарындағы «Ли-
дер», «Янтарь», ресейлік «Свет-
лый», «Фаворит», отандық «Каз ЕР-6» 
тұқымының шығымы бө тен болған 
жоқ. Серіктестікте 247 адам 
тұрақты жұмыспен қам тылса, мау-
сымдық жұмыстарға 80 адам тар-
тылған. Серіктестік тұ қым өсіру 
шаруашылығымен де айна лы са-
тын  дықтан, алдағы жылдың күріш 
егі сіне I репродукциялы «Янтарь» 
тұқымы, II репродукциялы «Ли-
дер» тұқымы құйылған. Оған қоса 
серік тестікте егілген бидайдың әр 
гектарынан 12,5 центнер өнім жи-
налды. Ал мақсарының гектары-
нан 4 центнер өнім алынды. Мал 
азығы дақылдары да жеткілікті түрде 
дайын далған. Сүрлемдік жүгеріні 
жинау да ойдағыдай болды. Келесі 
жылдың егістігіне арналып сүдігер 
де көтерілген. Іс тетігін табуда білікті 
мамандарға қоса қуатты да жаңа, 
озық үлгідегі техникалардың да 
тигізер септігі мол. Бұл ретте «РЗА-
Агро» ЖШС-ның айы оңынан туған. 
Күріш  жинау  науқанына  шетелдік 
әлденеше «Джон-дир» жаткасы,  
«Джон-дир»  астық  жинағыш  ком-
байны,  «Енисей», «ЖРК-5»   жат-
касы, өзге де техникалар, тасымал 

көліктерінің қатысуы табысқа жол 
ашты. Нәтижесінде  2500 гектар жер-
ге егілген күріштен шаруашылық 
бойынша әр гектарынан 53 центнер-
ден өнім алып, 13250 тонна  қара 
салы қырманға жиналды. Жұмысына 
мығым шаруашылық басшылары 
алдағы жылдың да қарекетін ойлап 
қойған сыңайлы. «РЗА-Агро» ЖШС  
келер жылы 5580 га  жерге  егін  ор-
наластырып,  оның  ішінде 2550 га 
күріш егуді  жоспарлауда.

Биылғы науқанда еселі еңбе-
гімен көзге түскендер аз болған 
жоқ. Солардың бірі – сушы Жан-
тас Аяғанов. Жантасты негізінен 
диқан дар әулетінің перзенті десек, 
ар тық емес. Олай деуіміздің мәнісі 
де бар. Жантастың әкесі де, бау-
ырлары да Жер-Анадан ырзығын 
айырған, байырғы диқандар екен. 
Отбасындағы адал еңбекті ұлықтаған 
қасиет біздің кейіпкерімізді де ай-
налып өтпеген. Оның осынау қиын 
да еселі еңбек, кәсіби біліктілікті та-
лап ететін сушы қызметін атқарғалы 
да он жылға жуықтапты. Биыл оның 
иелігіндегі  60 гектар жерден орташа 
өнім 71 центнерден айналды. Күннің 
астында, желдің өтінде жүріп еткен 
еңбегі ақталды. Осындайда «Еңбек ер 
атандырады» деген тәмсіл өздігінен 
ойға орала кетеді...

Ж.АйДАРБЕКұлЫ.
Қазалы ауданы.

ЕҢБЕК ЕР АТАНДЫРАДЫ
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Елбасы Сыр өңірін Алаштың 
ана сына тектен-тек баламаған. 
Өйт  кені, Сыр аймағында ұлы ой-
шыл, қобызды Қорқыт ата өмір 
есігін ашып, өркениетті із қал-
дырған. Сондай-ақ ежелгі шығыс 
өркениеттерінің орталығы, түркі 
мәдениетінің темірқазығы болған. 
Сыр аймағының небір айтулы аза-
маттары қара қылды қақ жарар 
шешендер, суырып салма айтулы 
ақындар мен әділдіктің ақ жолынан 
жаза баспай жүрген бабалар мен би-
лер тарихымызда өшпес із, өлмес 
мұра қалдырған. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
 рухани жаңғыру» атты бағдар ла-
масын рухани жаңғы руымыздың 
басты бағыттарын айқындап берген 
ұлттық тұғырнама деуге әбден бола-
ды. Оның «Әрбір өлкенің хал  қына 
қорған, суығына пана, ыстығына 
сая болған баһадүр баба лары бар. 
Олардың есімдерін ұрпақтары 
ұмытпауға тиіс» деген ұстанымына 
Сыр елі шежіреге толы даламыздың 
дарабоз тұлғаларының қазақ тари-
хында қалдырған қолтаңбаларын 
 ұр пақ  тарға ұлағат етуде. Осын-
дай игілікті істің бірі – кезінде 
Ислам дінінің насихатталуына, 
оның халық арасында бейбіт жол-
мен таралуына үлкен үлес қосқан 
ғұлама ғалым, имам,  айтулы ақын 
Һисамиддин Сығнақи (Сунақ ата) 
бабаның рухын ұрпақтарының 
ұлық тауы. Жаңақорғандықтар 
мен Сунақ ата ұрпақтары бабаның 
885 жылдығы мен кесенесінің бой 
көтер геніне 25 жыл толу құрметіне 
орай сан алуан түрлі игілікті іс-
шара лар ұйымдастыруда. 

Сөз орайы келгенде, оқырман-
дар олжасы болар біздің ата тегіміз 
Сунақ ата жайлы бірер сөз айтпасқа 
болмас. 

Сунақтың жері жұмақ, дала 
бағы,

Перзенті періштедей дара бәрі.
Көңілі көк, жаны таза мұндай 

ұрпақ,
Тек қана құштарлықтан жара-

лады, – деп айтулы ақын  Фариза 
Оңғарсынова айтқандай, қазақ хал-
қының соқпақты да тоқпақты өмір 
жолынан сыр шертер осындай 
орын дардың бірі – Сығанақ қаласы. 

Тарихты зерттеушілердің айтуын-
ша, Сығанақ қаласы ХІІ ғасырда 
Қыпшақ мемлекетінің, ал ХІV-XV  
ғасырларда Ақ Орда мемлекетінің 
астанасы болған көрінеді. Осы 
Сығанақ қаласында ғұлама ғалым, 
имам, ақын Сунақ атамыз 1132 
жылы өмір есігін ашыпты. Ол та-
лай текті тұлғалар мен ғұлама 
ғалымдар шыққан осы қаланың бай 
кітапханасынан білім алып, жыл-
дар бойы араб, парсы елдеріне ат 
басын бұрып, ілімін жетілдірумен 
жүрген. Ислам діні мен шариғат 
ұстанымдары жөнінде көптеген 
ғылыми еңбектер жазған. 

Жақсыға шарапатым тиер, 
Шапағатым тиген көгеріп 

өсіп-өнер.
Жаманға кесапатым тиер,
Кесапатым тиген кесір болар, 
Кесір болмаса, есір болар, – 

деген  аталы сөз  қалдырған.
Сунақ атамыздың том-том жаз-

баларын ондаған ғұлама ғалымдар 
мен тарихшылар, археологтар мен 
дінтанушылар зерттеп, ол туралы 
ғылыми еңбектерін жазған. Сунақ 
ата туралы айтылып та, жазылып 
та жүрген құнды деректерді сана-
малап айту әсте мүмкін емес. Ғасыр 
тұлғасы атанған баба жазбаларының 
көбісі табылып, ұрпақтарына тар-
ту етіліп жатқан көрінеді. Ғылыми  
ізденістердің нәтижесінде Сунақ 
атаның «ан-Ниһая» атты ұлағатты 
еңбегі Мысыр кітапханасынан та-
былса, тағы да екі еңбегі 1902 жылы 
Берлинде басылып шыққан «Араб 
әдебиетінің тарихы» атты бес 
томдыққа да енгізілген. 

Һисамиддин Сығанақи  бабамыз 
Қожа Ахмет Яссауидің имамы бол-
ған. Халықты имандылыққа шақы-
рып, мешіт ұстап, медресе ашып, 
жастарға ғылыми тұрғыда саналы 
ұғым, сапалы білім берген. Өзінің 
бар ғұмырын Ислам жолына ар-
нап, бүкіл әлемнің небір ғұлама 
ғалымдарын мойындатқан аты 
мәш һүр ғұлама Сунақ ата артын-
да өшпес із, өлмес мұра қалдырып, 
1199 жылы 67 жасында өмірден 
өткен. 

Жоғарыда айтқандай, ата  рухын 
ұлықтауда, оның игілікті істерін 
ұрпақтарға ұлағат ету мақсатында 

баба ұрпақтары, біздер сан алуан 
игілікті іс-шаралар өткізудеміз. Ата 
ұрпақтары «Сунақ ата» қо ғамдық 
қорын құрып, қар жы жинақтап, 
«Сунақ ата» кесенесін күрделі 
жөндеуден өткіз дік. Баба кесенесі 
жаңа жобамен жаңартылып, ең-
сесі биіктеді. Осы кесененің ашы-
лу салтанатына жиналған жаңа-
қорғандықтар мен баба ұрпақтары 
көп болды. 

«Сунақ ата» кесенесінің ашы-
лу салтанатында осы баба ұрпағы, 
есімі елімізге танымал айтулы аза-
мат ҚР ҰҒА академигі,  мемлекет 
және қоғам қайраткері Сұлтан Сар-
таев ағамыз арнайы ат басын бұрған. 
Алғаш сөз алған ол Сунақ ата жайлы 
жүрек жазбасын тебірене жеткізіп, 
ел-халықты бірлік бар жерде тірлік 
болатындығына шақырды. Келесі 
сөз  кезегін алған Жаңақорған ау-
даны әкімі Ғалым Әміреев елді 
қуанышқа бөлеп жатқан «Сунақ 
ата» кесенесінің ашылуымен барша 
жаңақорғандықтарды құттықтап, 
оған атсалысқан азаматтарға алғыс 
сезімін жеткізіп, сый-сияпат жа-
сады. Мешіт шырақшысына жеңіл 
автокөлік тарту етілді. Мұнан соң 
баба кесенесінің ашылу рәсімі жа-
салып, Құмсаһаба мешітінің имамы 
Ержан Сейітжаппар құран-карим 
оқыды. Баба  рухына бағышталып 
ас берілді. 

– Бабамыздың рухына бағыш-
тал ған іс-шаралар мұнымен біт-
пейді, бұл бастамасы ғана. Сунақ 
ата кесенесі жергілікті маңызы 
бар тарихи-мәдени мұраға, Ұлы 
Жібек жолы бойындағы Сыға нақ 
қаласы республикалық ма ңызы бар 
тарихи-мәдени мұраға енгізілген. 
«Ашық аспан астындағы қала» жо-
басына орай мемлекет тарапынан 
қаржы қаралып, зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

Сығанақ қаласы мен Сунақ 
ата мұрағатын зерттеу, осымен 
ұрпақтардың рухын ұлағаттау істері 
ата ұрпақтары, біздердің, бастама-
мызбен жыл өткен сайын қанатын 
кеңге жайып, жалғасын таба бер-
мек. 

Жанкелді ЫСҚАҚОВ, 
облыстық мәслихаттың 

депутаты.

рухани қазына

СУНАҚ АТА
РУХЫ ҰЛЫҚТАЛДЫ

Сыр еліне  аты әйгілі, шығармашылық саласында ұзақ жыл дар жемісті  
еңбек етіп жүрген Жақсыгүл Бегманованың 75 жас мерейтойы – аймақ үшін 
айтулы мереке. Өмірі мен өнері егіз  жанның ерен еңбегі өңір тарихына 
өнеге болып қалыптасты. Бұдан бұрынырақ Жаңақорған аудандық 
мәдениет үйінде  ҚР Журналистер одағының мүшесі, сазгер, әнші, биші, 
Халықаралық конкурстардың лауреаты, Жаңақорған ауданының құрметті 
азаматы, дербес зейнеткер Жақсыгүлдің мерейтойына арналған облыстық 
«Сан өнердің саңлағы» атты шығармашылық кеші 
өткізілді. Мен Жақсыгүлді 50 жылдан астам уақыттан бері 
білемін. Ол – алдымен адамгершілік қасиеттері жоғары, 
«сегіз қырлы, бір сырлы адам», аяулы ана, сүйікті жар, 
қоғамдық-саяси өмірге белсенді қатысып келе жатқан 
қайраткер. Алдымен бізді кездестірген, өмірлік қарым-
қатынасымызды қалыптастырған – Мәншүк Мәметова 
атындағы қыздар педучилищесі, осында білім алдық, 
тәрбиелендік, ұстаздарымыз бір болды, кейін әрқайсымыз 
өз туған ауданымызда  еңбек еттк. Сәті түскен кезде 

араласып та жүрдік, Жақ-
сы гүлдің жетістіктеріне 
қуанып, мақтаныш тұтып 
келеміз. Соңғы жылдары жиі 
араласатын болдық, оған себеп, 
мен басқарып отырған облыстық «Ұрпақтан ұрпаққа» 
қоғамдық бірлестігінің Жаңақорған аудандық филиа лын 
Жақсыгүл басқарды. Жасы 70-тен асып кетсе де, осы 
қоғамдық жұмысты өзіне тән асқан жауапкершілікпен басқарды, өтпелі 
кезеңнің қиыншылықтары, басқа да түрлі себептермен есімдері ұмытыла 
бастаған  еңбек майталмандары бұрынғы Социалистік Еңбек Ерлері, 
Ленин комсомолы сыйлығының лауреаттары, «Ленин» ордені иегерлері, 
ҚР Жоғарғы Кеңесінің депутаттарымен жастарды кездестіріп, өнегелі 
істер атқарып келеді. Сондықтан да бүгінгі мерейтойға үлкен ықыласпен 
қатыстық. 

Жақсыгүл Бегманова  1942  жылы 17 наурызда  Жаңақорған  ауданы 
«Тақыркөл»  елді  мекенінде  туған. Ол 1959 жылы  қазіргі  №52 Бегайдар 
Аралбаев атындағы орта мектепті, 1962 жылы Қызыл орданың М.Мәметова  
атындағы  педагогикалық училищесін тәмам даған. Кейін пединституттың  
қазақ  тілі мен  әдебиеті  факультетін  бітірген.

Алғашқы  еңбек  жолын  мектепте мұғалімдіктен  бастап,  кейін  
бала лар  бақшасының меңгерушісі болған. 1972-1976   жылдары Жаңа-
қорған қоныстық  кеңесі төрағасының  орынбасары, 1976-1988  жыл-
дары  Сунақата ауылдық  кеңесінің  төрағасы,  1988-1994  жылдары  
аудандық  киноландыру жүйесінің  директоры  қызметтерін  атқарды. 
Аудандық,  қоныстық, ауылдық кеңестерінің  депутаты  болды. Осы жерде  
Жақсыгүлдің Жаңақорған ауданы мен облысқа сіңірген еңбегі мен өнер 
жолындағы жетістіктері туралы толығырақ білу үшін кезінде «Жаңақорған 
тынысы» газетінде жарияланған  Е.Қалдыбекұлының «Өмірі өрнектелген 
өнерімен» атты мақаласынан  үзінді келтіре  кетсек: «Бүкіл өмірін өзі 
сүйген іске арнап  өтетін адамдар  сол ісімен елге танылады. Қайбір кезең 
болмасын, өнер адамдарының жаны нәзік, сыршыл сезімге бай келеді. 
Жақсыгүл де сондай  сыршыл жан, жастайынан  өнерге құмар болып 
өсті. Соның әсері   болар,  ол 1956 жылы пионерлердің Республикалық  
IV слетіне делегат болып қатысып, Шара апасының қолынан “Шара” атты 
би кітабын сыйға алып қайтты. Міне, содан  бастап өнерді жанына  серік  
еткен Жақаң одан қол үзген емес. Тек өз елімізде ғана емес, Болгария, 
Чехословакия мен Финляндия  сахналарында да өнерімен  дүйім жұрттың 
ыстық ықыласына бөленді. Қызмет барысындағы  жауапкершілік те өнерін 
жалғастыруға кедергі болған емес. Әрине мұнда оған жолдасы Сергейдің 
және ұл-қыздарының өнерге жақындығы да себеп. Би билеуден  өзге 
спектакльдарда да басты  рольдерде жиі ойнайтын Жақсыгүл тұңғышы 
Ләззатын гастрольде жүріп босанса, Берікболының туылғанына екі күн 
болғанда сәбиін немересі ролінде сахнаға алып шыққанының өзі Жақаңның 
өнерге деген шексіз махаббатын танытса керек. Сол жолы бұлардың 
ұжымына  халықтық атағы берілді. Қазақ теледидары  ''Жақсыгүл'' атты 
деректі фильм түсірді. ''Сыр сандықты  ашып қара, ашып  қара, сырласым'' 
деп Сәкен Сейфуллин жазғандай, Жақаң соңғы  20 жылдың көлемінде  
сырлы да сазды  лирикалық әуендер тудырып жүрген сазгер. Оған жүрегін  
тербеп жарыққа  шыққан, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленген 50-ден  
астам ән-күйлері куә. «Аққу арман», «Жан досым», «Ләззатым» секілді 

әндердің сөзін өзі жазса, Фариза  Оңғарсынованың «Сунақтың сұлу 
қыздары», «Көз алмай неге қарадың?», Файзулла Сахиевтің «Жеңешем» 
деген өлең сөздеріне ән шығарды. Мұнан басқа «Берікбол» күйі де 
өнерсүйер қауымға жақсы таныс.

1997 жылы  зейнеткерлікке шыққалы бері де Жақаң үйде отырып 
қалмай, аудаңдық мәдениет үйі мен №51 орта мектеп  жанындағы 
қоғамдық негізде би үйірмелерін ашып, онда жас  өнерпаздарға өзінің мол 

тәжірибесін, би өнерінің қыр-сырын үйретуде.
Жақсыгүлдің қоғамдағы еңбегі мен өнері де 

жоғарғы  басшылықтар  тарапынан бағаланып, 
1963 жылы  СОКП Орталық Комитеті, КСРО 
Министрлер Кеңесі, бүкілодақтық комсомол және 
кәсіподақ комитеттерінің, кейінгі жылдары өлкелік, 
облыстық партия, облыстық атқару комитеттерінің 
құрмет гра моталары мен  дипломдарымен, 1970 
жылы «В.И.Лениннің туғанына  100 жыл», 
1983 жылы «Еңбек ардагері», 2001 жылдың 
желтоқсанында «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне  10 жыл» мерекелік медалімен, мұнан 
басқа 50-ден астам түрлі дәрежедегі грамоталармен 
марапатталды.

Аудан жастарын өнер саласында тәрбиелеп 
жүрген Жақсыгүл апайымыз, міне, осындай жан.

Көріп отырғанымыздай, Жақаңның өмірі – 
кейінгі ұрпақ үшін  өнегелі мектеп. Мерейтой кешіне  
қатысып лебізімді  білдіру  үшін  мен Жақсыгүл 
туралы  жазылған көп дүниелерді ақтарып, оның 
өмірінің қыр-сырларына әбден қанықтым. Соның 
ішінде Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 
лауреаты, баспагер   Қуаныш  Маханбеттің үлкен 
лирикалық  толғаныспен  жазған «Ғашық ғұмыр» 
атты мақаласынан  үзінді келтірмесем,  жазбам 
толыққанды шықпайтындай болды.

«Қарт Қаратаудың бауырында құлпырып өскен 
қызғалдақтай жаңа қор ғандық өнер саңлағы – 
Жақсыгүл Бегманованың лапылдап жанған өрттей 

қызулы өмір жолы өзінше тартымды. Шын таланттың тас жаратындығына 
айқын көз жеткізгендейсің. Ауылда туып-өсіп, өркениеті өзге биік 
деңгейдегі сахнада өнерін шындауға қол жеткізбесе де, бұйығы қалыпта 
бұғып, қалтарыста қалмай, елдің ықыласына бөлене білген. Ал, мұның 
сыры тұңғиық. Оның өнер әлеміндегі екінші өмірі әлі күнге жарқын 
жалғасын табуда. Әнші, бишілігіне күйшілігі қосылса, бұдан бөлек 
сезімтал сазгерлігі де өз алдына сарқылмас қазына. Жақсыгүл апамыздың 
өзі айтады:  

– Әр әнім бір перзентім секілді, толғаныспен және толғатумен дүниеге 
келеді. Ең әуелі өзегімді жарып шыққан «Аққу – арман» әнінің туу сәті 
былай болды. Таң алды. Түс көрдім. Марқұм Берікбол балам аппақ киім 
киіп келген екен. Өзім білетін сол баяғы қырмызы гүлдей жайнаған қалпы. 
«Мама, мен мектепке сабаққа бара жатырмын» деп күлімдеп тұр. Абыржып 
ояндым. Жедеғабыл түрегелдім. Әлгі аян заматында жоқ болды. Өзегім 
өрт, кеудемді өксік кернейді. Жүрегім қан жылап тұр. «Балапаным-ай, 
ерте солған қызыл гүлім-ай». Сыртқа атып шықтым. Алай-дүлей көңілімді 
жан төзгісіз тебіреніс билеген. Жан-дүниемнің терең түкпірінен бір мұңлы 
әуен бебеулейді. Сөйтсем, сол ән осы «Аққу – арман» болып шықты ғой. 
Ал «Берікбол» күйінің пайда болуы да әлгіндей сезімді шиыршық атқызар 
азапты да арпалысты шақтардың жемісі. 

Иә, тіршіліктің түйткілі көп, күнгейі мен көлеңкесі, сүйініші мен 
күйініші іргелес жүреді. Талантына қарай, талабына сай адамға да әрқалай 
енші бұйырып жатады. Ал, Жақсыгүл апаның күрделі тағдыры өнермен 
өрілген. Халқына жасаған қалтқысыз қызметі елінің ыстық ықыласы, 
алғаусыз махаббаты болып өзіне қайта оралды».

Қанша Жақсыгүл туралы оқысам да, талантына тәнті болсам да өз 
басым дәл осылай жаза алмас едім. 

Сонымен  мерейтой  жақсы өтті, Жақаңның замандастары, аудан 
басшылары, отбасы, туған-туыстары,  облыстық телеарнаның Жағыппар  
Қарабала бастаған түсіру  тобы  қатысты, жүрекжарды тілектер айтылып,  
сый-сияпат жасалды. Кешті  ақын, Қазақстан Жазушылар одағы 
Қызылорда облыстық филиалының директоры Қаршыға Есімсейтова 
жүргізіп, мерейтой кешінің деңгейін көтерді. Дегенмен, менің көңілімде 
бір алаңдаушылық болды, осы кешті Қызылорда қаласында облыстық 
дәрежеде өткізсе де, артық болмас еді,  Жақсыгүлге еңбегіне қарай өнер 
адамына тиесілі Үкіметтік марапаттардың бірі берілсе, анағұрлым лайық 
болар еді деген ойлар мазалап отырды. 75 жасқа толып отырған өнер 
адамы дәл осы кезде марапатталмаса, енді қай кезде  еленеді, адам өмірі 
шексіз емес ғой. 

Алмагүл БОЖАНОВА,
облыстық «Ұрпақтан ұрпаққа» 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы,
Қызылорда облысының Құрметті азаматы.

мен
Өмір өнер

Сәрсенбі күні Қазалы ауданында Басықара Құр ман-
ұлының дүниеге келгеніне 260 жыл толуына арналған 
ұлағатты шара өтті. Басықара бабаның есімімен атала-
тын  ауылға  жиналған қонақтар мен ауыл тұрғындары 
алдымен балалардың ойын және спорт алаңымен таныс-
ты. Жаңа алаң волейбол, футбол, теннис ойындары мен 
балалардың ойын жабдықтарымен жарақталған. Биыл об-
лыс әкімі тағайындаған арнайы грантты иеленіп, Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ-да білім алып жатқан Еркемай Байғали 
жастардың  спортпен айналысуына жасалған жағдай үшін 
ел ағаларына алғысын жеткізді. Мұнан соң қонақтар 
мерейтойға орай футболдан өтіп жатқан аймақтық 
жарысқа қатысушы спортшылармен кездесті.

Осы күні ауылдағы баба аллеясынан Басықара 
батырдың ескерткіш-белгісі ашылды. Белгіні ашу рәсімі 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаевқа, ау-
дан әкімі Нажмадин Шамұратовқа, ауылдық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Ш.Сейтекеновке ұсынылып, ықылас 
гүлі қойылды. 

Жаңадан салынған Орталық алаңдағы шара театр лан-
дырылған көрініспен басталды. Жергілікті өнер паздар 
дайындаған би әрі батыр Басықара Құрманұлының өмірінен 
үзінділер көрермендер тара пы нан жоғары бағаланды. Сал-
танатты шарада облыс әкімінің құттықтауын жеткізген 
«Нұр Отан» партия сы облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаев: «Бабаларға 
құрмет көрсетіп, рухын ұлықтау арқылы ел бірлігін артты-
рып, азаматтардың рухани көкжиегінің асқақтай беруіне 
жағдай жасадық. Бұл көріністі бір Қазалы ауданындағы 
атқарылып жатқан жұмыстардан-ақ байқауға болады», 
– деп сөзін түйіндеді. Мұнан соң ардагер ұстаз Қадірбек 
Бекетовтің «Басықара баба» кітабының тұкаукесер рәсімі 
өтіп, оқушыларға табысталды. 

Сондай-ақ, той аясында аудандық жазба ақындар 
мүшәйрасы, облыстық шежіре шілер байқауы, мерекелік 
гала-концерт ұйым дас тырылып,  арнайы тігілген киіз 
үйлерде батыр баба рухына арналған ас берілді. Айта 
кетерлігі,  аламан, тоқ бәйге, құнан жарыстан өткен ат 
бәйгесінде аралдық шабандоз жеңімпаз атанып, жүлдеге 
түйе еншіледі.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Басықара ауылы.

ЖАУҒА БАТЫР, ДАУҒА БИ

«Нұр Отан»  партиясы 
облыстық филиалында «Нұр 
лы жер» мемлекеттік тұр ғын 
үй бағдарламасының шарт
тарын түсіндіру мақ сатында 
жиын өтті. 
Филиал төрағасының бірін-

ші орынбасары  Ибадулла Құтты-
қо жаевтың айтуынша, партияның 
қоғамдық қабылдауына көп адам 
баспана мәселесімен келеді. «Нұр-
лы жер» бағдарламасының тиім-
ді лігі сол, тұрғын үй саласында 
бұған дейін болған барлық меха-
низм біріктірілді. Онда жинақ пен 
ипотекадан бөлек, жеке тұрғын 
үй салу жүйесі де қамтылған. 
Бағдарламаның негізгі мақсаты 

– осы саланы нарыққа барынша 
бейімдеу. Ал жағдайы жоқ отбасы-
лар үшін арнайы баспаналар салы-
нады. 

Облыс әкімінің орынбаса-
ры Серік Сүлейменов сарыла ке-
зек күтуден гөрі ақша жинап, жыл-
жымайтын мүлік алып қойғанның 
артықшылығын атап өтті. «Тегін 
ештеңе де болмайтынын түсіну 
керек», – деді ол. Арендалық үй 
алған адам оны өз атына ауда-
рып ала алмайды. Ал тіртінектеп 
тапқаныңа сатып алған үй мүлік бо-
лып қалады. Алайда, ай сайынғы 
кірістен үнемдеп, соның басын 
құрауға көбінің құлқы жоқ. Облыс 
бойынша 26 мыңдай адам тұрғын 

үй кезегіне тіркелген болса, соның 
11 мыңға жуығы – мемлекеттік 
қызметшілер мен бюджеттік 
ұйым дардың қызметкерлері. Жи-
на лысқа қатысқан ішкі істер ор-
гандары мен әртүрлі басқарма бас-
шыларына С.Сүлейменов «Нұрлы 
жер» бағдарламасының тиімділігін 
қарамағындағы қыз мет кер лерге 
жақ сылап түсін діруді тапсырды. 

Мемлекеттік бағдарлама ая-
сында биыл көлемі 151,5 мың шар-
шы метр болатын 47 көпқабатты 
(1983 пәтер) тұрғын үй құрылысы 
қарқынды жүргізіліп жатыр. 1 
қазандағы мәлімет бойынша 19 ба-
спана немесе 980 пәтер пайдалануға 
берілді.  Салада тұрақты даму тен-

денциясы бай қалады. Пайдалануға 
берілген тұрғын үйлер көлемі 2013 
жылы 270 мың шаршы метрді 
құраса, бұл көрсеткіш 2016 жылы 
543,7 мың шаршы метрге дейін өсіп, 
соңғы төрт жылда екі есе артты. 

Жиында облыстық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы бас-
қар масы басшысының орынба-
сары Арнұр Нұрмағамбетов, ҚР 
Ұлт тық банкі Қызылорда филиа-
лы ныӊ директоры Әсет Мұстафин 
және «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ Қызылорда филиалының 
директоры Әділжан Сәулебаев 
бағдарлама шарттары туралы айтып 
берді. 

Назерке САНИЯЗОВА.

ҚАРЖЫ ЖИНАП, ҮЙ АЛУҒА ҰМТЫЛ

     КОнФЕрЕнЦиЯ

Жуырда облыстық мемле
кеттік сатып алу басқармасы 
онлайнконференция өткізді. 
Жиында аталған басқарма бас
шысы Жанзира Ерсейітова 
хабарлама жасап, ағымдағы 
жылдың тоғыз айында атқа
рылған жұмыстарды баяндады.
Басқарманың басты міндеті – 

қаржыны жоспарлау шеңберінде 
тәжірибелік шаралар жүргізу жо-
лымен мемлекеттік сатып алуларды 
уақытылы және заңдылық нормала-
рына сәйкес өткізілуін қамтамасыз 
ету. 

Жанзира Қазиқызының айтуын-
ша, қолданыстағы заңнама арқылы  
сатып алуларды алдын ала жоспар-
лау көмегімен жариялауға болады 
екен. Бұл дегеніңіз келер жылдың 
басталуын күтпестен әрекет етуге 
болады деген сөз. Осы ретте өткен 
жылдың желтоқсан айында сатып 
алулар жарияланғанын айта кеткен 
жөн. Нәтижесінде, жүргізілуі тиіс 
құрылыс-монтаж жұмыстары сәуір-
шілде айларында басталды.  Осылай-
ша, аталған басқарма мемлекеттік 
сатып алуларды ұйымдастырушы 
ретінде және кураторлық шеңберінде 
32 млрд 296 млн теңгенің 184 мем ле-
кет тік сатып алуын өткізді. Жоспар-
лы жұмыстың нәтижесінде 1 млрд 
751 млн теңге үнемделген. 

Қолданыстағы мемлекеттік 
са   тып алу заңнамасы соңғы екі 
жылдың көлемінде жоспарлаудан 
бастап төлем жүргізу кезеңіне дейін 
толықтай электронды форматқа 
көшіріліп, 12 мәрте енгізілген өзге-
рістермен толықтырылды. Осы 
өзге рістер шеңберінде облыстық 
басқарма жұмыс барысындағы тә-
жі рибеге сүйеніп 53 ұсыныс біл-
дірді. Соның 17 ұсынысы қабыл-
данған. Бұдан бөлек ағымдағы 
жылы қала, аудан тапсырыс беру-
шілерінің және саладағы құ зы ретті 
органдар өкілдерінің, кәсіп керлік 
құрылымдардың қаты суымен 23 
семинар-кеңес ұйым дастырылған.

Үстіміздегі жылдың 9 айында 
уәкілетті органдармен мемлекеттік 
сатып алу саласы бойынша заң 
бұзушылықтар өткен жылдың 12 
айымен салыстырғанда 477-ден 
274-ке азайған. 

Онлайн-конференция соңы ер-
кін пікір алмасуға ұласты. Шараға 
қатысып отырған БАҚ өкілдерінен 
бөлек интернет арқылы да сұрақ 
қоюшылар болды. Мемлекеттік са-
тып алуға қатысты көпшілікті тол-
ған дырған мәселелерге байла ныс-
ты тиісті жауаптар берілді.

А.БЕК.

ЖОСПАРЛЫ ЖҰМЫС 
НӘТИЖЕСІН БЕРЕДІ

Қоғамдық көлікке қатысты сын 
азай май тұр. Саланы жүйелеу ісі күн 
тәртібінде жиі көтерілуде. ҚР Табиғи 
монополияларды реттеу, бәсекелестікті 
және тұтынушылардың құқықтарын 
қор  ғау комитеті жуырда мемлекеттік 
орган, облыстық кәсіпкерлік, бөлшек 
сауда саласында қызмет ететін субъек
тілер мен тұтынушылардың құқығын 
қорғау қоғамы өкілдерінің басын қо
сып, қоғам дық көліктің қоғам көңі лі
нен шығу қажеттілігін сөз етті. Жиын
да тұты ну шылар құқықтарын қорғау 
заңна масы бұзылуының алдын алу, 
саладағы проблемаларды жанжақты 
зерделеп, ұтымды ұсыныстар дайындау 
басты назарға алынды.
Тарқатып айтатын болсақ, бүгінде қала-

ішілік бағытта 870 автокөлік қатынайды. 
Оның басым бөлігі кіші сыйымдылықтағы 
көліктерді құрайды екен. Осыған байланысты 
қызмет көрсету сапасын арттыру бағытында 
тұрақты жұмыс жүргі зіліп жатыр. Жолдағы 
жағдайды жақсарту, қызыл ордалықтар үшін 
көлік қозғалысын қолайлы ету жайы шет 

қалмауда. Облыс  автожолдарында жол қозға-
лы сының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жола-
ушылар көлігі жүргізушілерінің арасында жол 
апатының алдын алу бойынша да бірқатар 
шара қолға алынған. ОІІД Әкімшілік поли-
ция басқармасының жол және техникалық 
инспекция бөлімінің бастығы, полиция 
майоры Айбек Құлмағанбетовтың мәлім -
деуінше, күнделікті қадағалау бары сында 
1519 жол қозғалысы ереже лерін бұзған ав-
тобус жүргізушілері анықталыпты. Оның 
ішінде мін детті техникалық тексеруден 
өткендігі туралы жалған диагностикалық кар-
та пайдаланғандар саны – 27. Қазір аталған  
фактілер  бойынша қылмыстық іс қозғалып, 
тергеу амалдары жүргі зіліп жатыр. 

– Күн сайын мыңдаған адам қоғамдық 
көлік ке жүгінеді. Осыған орай атқарушы 
билік қажетті жұмыстарды жүзеге асыру-
да. Дегенмен, біз облыс орталығындағы жо-
лаушылар тасымалымен айналысатын көлік 
құралдары қозғалысының тиімділігін арттыру 
мақсатында келесі ұсыныстарды беруді жөн 

көрдік. ҚР Үкіметінің 2011 жылғы №167 саны-
мен бекітілген “Автомобиль көлігімен жола-
ушылар мен багажды тасымалдау қағидасын 
бекіту туралы” қаулысына сәйкес, жолаушы-
лар тасымалымен айналысатын мекемелердің 
диспетчерлік қызметі автобустардың 
бекітілген кестеге сәй кес жүруін, жолаушы-
ларды тек белгіленген бағыттағы аялдама-
ларда мінгізіп-түсіруін қатаң бақылауға алуы 
тиіс. Сонымен қатар тендерлік конкурсқа 
қатысатын көліктердің екі есікті болуын 
міндеттеу қажет, – деді А.Құлмағанбетов.

Өздеріңізге белгілі, қала көле мінде жо-

лаушы тасымалымен айналысатын бір ғана 
заңды тұлға тіркелген. Ол – “Қызылорда 
“Автобус паркі”. Мұнда қазір 758 авто-
бус келісім-шарт негізінде қыз мет атқаруда. 
Сондай-ақ,  облыс орталығында автопавильон-
мен жаб дықталған 148  автобус аялдама-
сы бар. Бірер жылдың көле мінде өңірге за-
ман талабына сай бірнеше жаңа автобустар 
әкелінді. Қала ішіндегі қоғамдық көліктерге 
төленетін жолақы қым баттады. Мәселе 
төңірегінде бір неше рет қоғамдық тыңдаулар 
да ұйымдастырылды. Тақырып әлеуметтік 
желіде қызу талқыға түсті. Көпшілікті 
“Жолақы көте рілді, автобустардың жүру 
реті түзеледі ме? Жүргізушілердің қызмет 
көрсету ісі жақсарады ма?” деген сан сау-
ал толғандырды. Жасыратыны жоқ, бұған 
дейін тариф көтерілгенімен, қызмет көрсету 
 сапасы көңіл көншітпеген. Оған қоса маршрут 
қозғалысындағы интервал ұзақтығына наразы 
жолаушылар көптеп табылды. Бірақ, құзырлы 
органдар алдағы уақытта тұтынушылар 
үдесінен шығып, ұсыныстар мен пікірлер 
негізінде қызмет көрсету сапасын одан әрі 
арттыратынына сенімді. 

М.СНАДИН.

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК – КӨКЕЙКЕсТІ МӘсЕЛЕ
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Бүгінде біреудің алғаусыз сеніміне кіріп, төріне шығып, ақырында оның 
қалтасын қағып, қапыда алдап кететіндер туралы аз айтылып жүрген жоқ. 
Қазақ ондайды «асыңды ішіп, төсегіңді тілетіндер» дейді. Әділдіктің ақ 
алмасы қай кезде де мұндайлардың адымын аштырмай, басын тұқыртқан, 
бармағын шайнатқан.

Біздің редакциямызға алғыс арқалап келген хат та алаяқтықтан қалай 
арашаланғанын айтып отыр.

*** 
Маған  басқа біреудің атындағы пәтерді сатып, сазға отырғызбақ болған 

Б.Б. деген сабаздың қолында кеткен қомақты ақшамды қайтарып алу үшін 
Қызылорда қалалық сотына жүгіндім.

Қалалық соттың судьясы Эльмира Ахметова талап арызымды тиянақты 
түрде зерделеп, сот қарары Б.Б.-дан ақшамды өндіріп беру жөнінде шешім 
шығарды.

Ал, алдампаз Б.Б. болса, қалалық соттың шешімімен келіспей,  облыстық 
соттың апелляциялық сот алқасына  шағымданды.

Қызылорда облыстық сотының апелляциялық сот алқасы құрамында 
төрағасы А.Шығамбаев, судьялар К.Қаниева мен З.Нұрсейітов тараптардың 
қатысуымен істі жан-жақты қарап, бірінші сатыдағы сот күшін өзгеріссіз, 
шағымды қанағаттандырусыз қалдыру жөнінде шешім қабылдады.

Мені осынша әуре-сарсаңға салған осы азаматтық істі қарау барысында 
судьялар тарапынан барлық тараптарды мұқият тыңдап, құжаттарды толық 
зерделеп әділ шешім қабылдаған заң қызметкерлеріне шын жүрегімнен 
алғысымды білдіремін.

Сондай-ақ, түсірген талап арызымды таразылап, апелляциялық шағым 
бойынша сот ісіне қатысқан менің өкілім, заңгер С.Жәрекеевке де рахметімді 
айтамын және барлық уақытта әділ сот жолындағы жұмысына табыс тілеймін.

 
А.ЖҮСІПОВ,

Қызылорда қаласының тұрғыны.

Қазір қоғамда әлеуметтік желіге байланысты жастардың ойы екіге 
бөлінген. Бірі тиімді пайдаланып қажетіне жаратса, бірі кері әсеріне тап 
болып, қиындыққа душар болуы мүмкін. Соңғы кездері осы желілер арқылы 
қауіпті селфилерге, суицидке жол беретін бейнесюжет кеңінен таралған. 
Сондықтан жастар әлеуметтік желіні дұрыс пайдалануы үшін елімізге 
танымал блогерлер бірлесіп жұмыс жасауда. 

Осы ретте Қызылорда қаласындағы А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет 
үйінде «Жігер. Абырой. Сана» қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 
«Әлеуметтік желі психологиясы» деген тақырыпта интернет-форум өтті. 
Оған елімізге белгілі блогерлер, жастар ұйымдарының белсенділері  мен 
студенттер қатысты. 

Шараның мақсаты – жастарды әлеуметтік желі әдебімен таныстырып, 
сауаттарын арттыру және желі психологиясымен таныстыру. Сонымен 
бірге қосымша жазу, суретке, видеоға түсіру машығының алғышарттарын 
қалыптастыру болып табылды. 

Форумда сөз алған блогер Есен Елеукен: – Қазіргі кезде әлеуметтік желіні 
пайдаланбайтын жас жоқтың қасы. Бос уақыт болса, желіге шырмалып, сол 
бір әлемге еніп кетеді. Бұған тосқауыл болу керек. Жастардың әлеуметтік 
желіні сауатты пайдалануы үшін біз  еліміздің барлық өңірлерінде болып, 
түрлі семинар, тренингтер мен кездесулер өткізіп,  дәрістер оқимыз. 
Жастар қоғамның қозғаушы күші болса, менің жұмысым олармен тікелей 
байланысты. Сонымен бірге әлеуметтік желіні дұрыс қолдану жолдарын 
түсіндіреміз. Тіпті «Жайдарман» ойындарының бір тақырыбында осы 
мәселені көтердік,-деді.

Мұнан әрі сөз алған Асхат Шотаев  «ең бастысы ата-ана баласының 
интернетте қандай сайттарға кіріп, не көретінін қатаң бақылауға алу керек. 

Тіпті тіркелген әлеуметтік желілерін, ондағы достарын, қандай видеоларды 
көретінін назарда ұстап отыру шарт. Себебі теріс ақпараттарға тап болуы 
мүмкін» деген ойымен бөлісті. Сондай-ақ, форумға қатысқан Аршат Ораз, 
Жанасыл Болатбек, Нұрлан Құлымбетов секілді блогерлер тақырып аясында 
дайындалған сюжеттерімен жастарға әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны 
жайында кеңінен баяндады.  

Сонымен қатар  форумда тақырып аясында өткен апталық оқу курсына 
қатысқан жастарға қала әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов 
сертификат табыс етті. 

Жалпы, форумның жастарға берері мол болды. Себебі интернетті қандай 
мақсатта пайдаланатынын жастардың көбі назарға ала бермейді. Мұндай 
форумдар алдағы уақытта жалғасын тауып, өз жемісін беретін болады.

***
Облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Руханиятты қолдау» қоғамдық 

қорының ұйымдастыруымен журналист, блогер Алмас Алтайдың БАҚ 
өкілдері, баспасөз хатшылары, студенттермен кездесуі өтті. 

Басқарма басшысы Айдын Қайруллаевтың кіріспе сөзінен соң блогер 
әлеуметтік желіде қоғамдық пікір қалыптастыру, белсенді болу жолдары 
туралы білгенімен бөлісті. Әкімдер мен басшылардың танымалдығы өзінен 
бұрын баспасөз хатшыларының қарымына байланысты екенін жеткізді. 
Жаңа медианың мүмкіндіктері, азаматтық журналистиканың дамуына 
қатысты мәселелер де қозғалды.

А.Алтай журналистикада бірнеше жыл еңбек еткен. «Бірінші» арнада 
жүргізуші, «Қазконтент» АҚ-да бас маман, «Хабар» агенттігінде редактор, 
«Астана ТВ» арнасында тілші болды.

Сара  АДАЙБАЕВА.

Келісімшарт ұсыныстары бойынша 
iPhone 8 және iPhone 8 Plus Kcell Store 
дүкендерінде немесе компанияның Қазақстан 
бойынша абонент орталықтарында сатып 
алуға болады. 

iPhone жаңа өнімдерінің көрсетілімі  
2017 жылдың 12 қыркүйегінде алғаш рет 
компанияның  Купертинодағы өзінің жаңа 
кампусының аумағында жақында салдырған 
ғимараты «Стив Джобс театрында» өтті.

Apple бас директоры Тим Кук 
көрсетілімде сөйлеген сөзінде Стив 
Джобстың рухы мен оның шексіз өмірлік 
пәлсапасының Apple жалғаса беретінін 
айтты: «Біз бұл театрды Стивке ар най-
мыз, себебі біз оны жақсы көреміз, ал ол 
бүгінгі сияқты күндерді  – жаңа өнімді, жаңа 
идеяны әлеммен бөлісе алатын сәттерді 
жақсы көретін еді. Біз бұны іске асырғанда 
Стивке көрсеткен құрметіміз ғана емес, 
жаңаша өнімдер ұсынатын келесі ұрпақты  
шабыттандыру үшін жасадық».  

«Кселл» де жаңа флагманнан шабыт 
алды, олар бұны «ақыл-ой шұғыласы» деп 
атайды. Жаңа смартфонға iPhone бұрынғы 
өнімдерінің барлығының ішіндегі ең 
қуатты процессор орнатылды.  Корпусы 
толықтай шыныдан жасалды, ол  iPhone 

өзге құрылғыларына қарағанда 50% берік, 
құрылғы ылғалдан және шаңнан қорғалған. 

Жетілдірілген 12 Мп камерамен барлық 
сурет ерекше айқын болып шығады. 
Түймешені басқанға дейін смартфон 
жарықтың ашықтығын айқындайды, кадрда 
адамдарды айырып таниды, кеңістікте 
қозғалысты есептейді, жылдым бір орынға 
жинастырады,  осы арқылы ең жақсы түсіру 
әдісін таңдап алады. iPhone 8 Plus жаңа 
«Портрет» тәртібі бар. «Сценалық жарық» 
функциясы  объектіде екпін түсіреді және 
айналаны суреттегідей қараңғы түске 
айналдырады:

Сегізінші сериялы iPhone экранына 
қарау True Tone функциясымен ыңғайлы. 
Ол сіздің смартфонды көшеде немесе үйде 
пайдаланғаныңызға қарай экранның түс 
жіберуін автоматы түрде реттейді және 
көзге жұмсақ түсті жеткізеді. 

Егер сіз осындай смартфонның өзіңізде 
міндетті түрде болуы керек деп шешсеңіз, 
онда сізді  «Кселл» дүкендерінде күтеміз. 
Біздің дүкендерде iPhone 8 және iPhone 8 
Plus бір, бір жарым және екі жылға дейін 
бөліп төлеуді рәсімдей аламыз. Бөліп 
төлеу несие төлеу қабілеті (скоринг) сәтті 
расталғаннан кейін рәсімделеді.

Kcell Contract бойынша смартфонды 
алдын ала төлемсіз сатып алуға болады. 
Мәселен, iPhone 8 64 ГБ үшін  24 айға бөліп 
төлеу бойынша айлық төлем 16 000 теңгені 
құрайды. Байланыс қызметінің пакетіне 
бұндай мерзімге Kcell/Activ желі ішінде 
сөйлесу үшін лимитсіз минут және Kcell/
Activ желі ішінде 1000 SMS, 15 ГБ интернет-
трафик, ҚР өзге ұялы операторларының 
нөміріне қоңырау шалу үшін 300 минут 
берілген. Өзге ұсыныстар туралы ақпарат 
мына сілтемелерде http://kcell.mobi/
kcellcontract.

Activ Contract бойынша смартфонға 

алдын ала төлем қарастырылған. iPhone 8 64 
ГБс үшін 24 айға бөліп төлеу бойынша алдын 
ала төлеу 32 000 теңгені, ал ай сайынғы 
төлем 14 000 теңгені құрайды. Байланыс 
қызметінің пакетіне келесімшарттық 
ұсыныстың бұндай мерзіміне Kcell/Activ 
желі ішінде сөйлесу үшін лимитсіз минут 

және Kcell/Activ желі ішінде 1000 SMS, 
трафигі күндізгі және түнгі деп бөлінген 25 
ГБ трафик, ҚР өзге ұялы операторларының 
нөміріне қоңырау шалу үшін 200 минут 
берілген. Өзге ұсыныстар туралы ақпарат 
мына сілтемелерде http://activ.mobi/
activcontract.

«Кселл» iPhone 8 және iPhone 8 Plus сатуды бастады

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

Қазақстандағы iPhone ресми дистрибьюторы «Кселл» АҚ келісімшарт ұсыныстары бойынша iPhone 8 және iPhone 8 Plus сатуды бастады.

 КҮРЕСКЕНДЕ ӘДІЛДІККЕ КҮШ БІТЕР

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІНІ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНЫП ЖҮРСІЗ?

Нұриддин Егенбердіұлының  ұйым дас-
тыру шылық қабілеті арқасында меди цина 
орталығының хирургия саласы заман үрдісімен 
ілесе қарқынды түрде дамып келеді. Жыл сайын 
медициналық орталықта жаңа технологиялар 
мен ғылым саласындағы жаңашылдықтарды 
қолданумен 10 мыңнан астам хирургиялық 
ота жасалады. Атап айт қанда, панкреатит, 
диафрагманың тамақ қуысының жарығы, 
асқазанның перфо рация лық жарасы кезінде 
жасалатын ота лар; туа немесе уақыт өте келе 
пайда болған жүрек ақауларына, аневризма 
кезін де аортаны протездеу және каротидті 
тамыр лардағы түйіндерді алып тастау 
бойынша жасалатын кардиохирургиялық 
оталар; жамбас буындарын ауыстыру кезін-
дегі травмотологиялық оталар; омырт қаның 
бірнеше жерден сынуы кезінде жасалатын, 
бас миындағы және жұлындағы ісіктерді 
микрохирургиялық техника арқылы алып 
тастау бойынша жасалатын нейрохирургиялық 
оталар және басқалары.  

Білікті хирург кәсіби қызметімен бірге 
қоғамдық қызметті де абыроймен алып 
жүр. Оның бір дәлелі ретінде 2016 жылдан 
бастап Жаңақорған ауданы №29 сайлау 
окру гінен облыстық мәслихат депутаты 
болып сайланғанын айтуға болады. Дәрі-
гер дің депутаттық бағдарламасында округ 
тұрғындарының денсаулығын жақ сар тумен 
қатар, тұрмыстық жағдайы тө мен азаматтарды 
қолдау, нысаналы бағ дарламаларды алға 
жылжыту, ай мақ тағы емдеу-алдын алу 
мекемелерінің мате риал дық-техникалық 
базасын жақсарту  бойынша көзделген шаралар 

жүзеге асырылуда. 
Нұриддин Әмитов 1968 жылы 1 қаңтарда 

дүниеге келген. Жаңақорған ауданының 
тумасы, дәрігерлер әулетінің ұрпағы. 1993 
жылы Алматы медициналық институтының 
емдеу факультетін тәмамдаған ол еңбек жолын 
Қызылорда қаласындағы облыстық ауруханада 
хирург дәрігер ретінде бастаған.

Кез келген адам өз мамандығына және 
өзі еңбек ететін жеріне деген адалдығымен 
мақтана алмайды. Ал, Нұриддин Егенбер ді-
ұлы, керісінше, өз мамандығына және өзі еңбек 
етіп, өсіп-өнген ұжымына деген адал дығымен 
мақтанып, масаттанады. Себебі, ол облыстық 
медицина орталығының қа быр ғасында  кәсіби 
маман, құрметті тұл ға ретінде қалыптасты, 
мамандығына де ген адалдығы, өз ісіне деген 
жоғары жауап кершілігі, ізденімпаздығы оны 
абырой биігіне көтеріп, елдің ықыласына 
бөледі. Жай дәрігерден кәсіби маман, қала берді 
2002 жылдан бастап ол хирургиялық бөлімді 
басқарса, 2009 жылы директордың хирургия 
бойынша орынбасары болып тағайындалды. 
Бүгінде майталман маман, тәжірибелі хирург 
орталыққа келген жас мамандарға ақыл-кеңесін 
айтып, хирургияның қыр-сырын меңгеруге 
атсалысып келеді.

Белгілі дәрігер Нұриддин Әмитов – 
«100 жаңа есім» жобасына қатысушы үміт-
керлердің бірі. Қолы шипалы хирург аймақ 
медицинасының дамуына елеулі үлес қосып 
келеді. Үміткерге «El.kz» сайты арқылы дауыс 
беруге болады.

Айнұр БАТТАЛОВА.

«Қазақстан аруы - 2016» бай-
қауының жеңімпазы – Гүлбану Әзім-
ханова «Әлем аруы-2017» байқауына 
қатысу үшін аспан асты елі Қытайда. 
Бүгінде «Теңдессіз сұлу» атанған 
жерлесіміз Қазақстан атынан сынға 
түсетін байқауға қызу дайындалып 
жатыр. Бұл туралы «Қазақстан аруы» 
байқауының Инстаграмдағы ресми 
аккаунтында мәлім етілді.  

«Біздің сұлуымыз, «Қазақстан 
аруы-2016» Гүлбану Әзімханова 
«Әлем аруы» байқауына қатысу үшін 
Қытайға ұшып барды. Финал 18 
қараша күні Санья қаласында өтеді. 
Қызу дайындық жұмыстары жүруде», 
- делінген жазбада. Гүлбанудың өзі де 
Қытайдың Гуанчжоу қаласына ұшып 
келгенін хабарлады.  «Бүгін менің 
#missworld байқауындағы алғашқы 
күнім. Мұнда ауа райы жып-жылы, 

бұл маған сөзсіз ұнайды», - деп 
жазады Г.Әзімханова.  

Биылғы «Әлем аруы» байқауы 
осымен 67-ші рет өткізілмекші. 
Ұйымдастырушылардың айтуынша, 
биылғы сұлулық дода әлеуметтік 
желілер мен интерактивтілікке 
басымдық беретін жаңа форматта 
өтпек. Ол Head-to-Head Challenge 
деп аталады және оған 40 үздік 
қа тысушының 20-сы іріктелініп 
алынады. 18 жастағы Гүлбану 
Әзім ханова өткен жылдың жел-
тоқ сан айында «Қазақстан аруы-
2016» атанған еді. Тікелей эфирде 
көрермендер дауысының нәти-
жесінде жеңіске жеткен Гүлбану 
Қазақстанның ең һас сұлуы атанып, 
бес миллион теңге көлемінде 
ақшалай сыйлық алды. Сондай-ақ 
«Әлем аруы-2017» халықаралық 

байқауында Қазақстанды таныс-
тыру мүмкіндігіне ие болды. 
Кейінірек «Қазақстан аруы-2016» 
жеңімпазының ресми фотосессиясы 
жарияланды.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Байқау

СЫР СҰЛУЫ «ӘЛЕМ АРУЫНДА»

Облыстық 
медицина орталығы 

аймақта мамандардың 
ұстаханасы саналады. 

Себебі, мұнда 
қызметке келген кез  

келген жас дәрігер 
еңбек жолында 

саулығына сауға 
сұрай келген сырқат 

жандардың ауруынан 
айықтыруда талай 

қиындықтармен 
күресе жүріп  
шыңдалады. 

Дәрігердің емінен 
дауа тауып, дертінен 

айыққан жандар өмір 
бойы  ол маманды 
аузынан тастамай 

«алтын қолды дәрігер» 
атап, алғысын 

айтып жүретіні 
анық. Аймаққа есімі 

танымал сондай 
білікті дәрігердің бірі 

– хирург Нұриддин 
Әмитов. Ол бүгінде 

медицина орталығы 
директорының 

хирургия бойынша 
орынбасары. 

ирургХ
Жапырақпен 

қоштасу

Жаздай күннен көзі ауырған жапырақ,
Күздей желден өзі ауырған жапырақ.
Ақырында сарыауруға шалдығып,
Сұлу тәнін қаза қылған жапырақ.

Сыбдырыңмен сырласқанмын мен кеше,
Самалыңа саялаттың сен неше.
Көктем-анаң қайта туар, көркемім,
Жыламай-ақ қоштасайық ендеше.

Жердің беті жылымыққа толғанда,
Бала шуақ асыр салар сол маңда.
Бал мен майын тамызады табиғат,
Тал мен қайың саған жүкті болғанда.

Шіркін, сонда шық тұнады көз мөлдір,
Жауһар болып шашылады жазған жыр.
Ән салады сенің шілдеханаңда,
Періштелер алып түскен ақ жаңбыр.

Тылсым сырды түсінгенге дос тәңір,
Ұқпағанға айтылған сөз босқа бір.
Асыл болған, жасыл болған жаныма,
Ал, жапырақ, көріскенше қош-қайыр.

Таппай дауа сен секілді емделер,
Бір аурудан қаза болсам мен де егер.
Тірілермін  нұр мен жырға шомылып,
Оны бірақ көре алмайды пенделер...

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

«ТаЗа ҚОЛ» аКЦИЯсЫ
Қызылорда облысы қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мен облыстық 

білім беру басқармасы балабақша балаларына және мектептердің бастауыш сынып 
оқушылары арасында «Таза қол» акциясын өткізуде.

Акция 1 қыркүйектен – 20 мамыр аралығын қамтиды.
Шараның мақсаты – балалар арасында жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін 

үйрету және жедел ішек ауруларының алдын алу.
Акция барысында балаларға тазалықтың пайдасы, қолды жуу қажеттілігі 

туралы мультфильм көрсетіліп, әртүрлі ойындар ойнау арқылы балалардың 
қызығушылықтарын арттырып, жеке бас гигиенасын сақтаудың қажеттілігі 
түсіндіріледі. Сонымен қатар, өздігінен жуына алмайтын балаларға қол жууды, 
орамалмен сүртінуді, үлкендердің көмегінсіз әрекет жасау үйретіледі. 

Жуырда облыстық филармония 
өнерпаздары Шіркейлі ауылының 
мәдениет үйінде концерт қойды. Бұл 
күні ауыл жұртшылығы Гүльфира 
Алиханова, Бекзат Молдабергенов, 
Данияр Есентеміров, Назерке Нұрад-
динова, Олжас Нұралиев, Зульфия 
Баймырза сынды халықаралық және рес-
публикалық байқаулар лауреаттарының 

өнерін тамашалады. Сонымен қатар, 
«Тұран» триосы концертті әнмен 
әрлесе, «Томирис» би ансамблі бимен 
көркемдеді.

Осылайша, шіркейліліктерге кө-
теріңкі көңіл-күй сыйлаған өнер 
саңлақтары көпшіліктің ықыласына 
бөленді.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

31 ҚАзАН КҮНІ 
ҚЫзЫЛОРДА ҚАЛАСЫНДА 
«KyzylordaFranch-2017» 

өңІРЛІК фОРУМЫ өТЕДІ

Осы жылдың 31 қазанында Қызылор-
да қаласында «Бастау» бизнес орталығында 
Қызылорда облысының кәсіпкерлік және 
туризм басқармасымен ұйымдастырылған 
«KyzylordaFranch-2017» өңірлік 
форумы өтеді. Форумда «MailBoxesEtc.» 
пошталық қызметтер, клиника-диагностикалық 
«ОЛИМП» зертханасы, «ЖасКемеңгер» 
балаларды дамыту орталығы, «Поехали с 
нами» туристтік компаниясы, «Sabayon» 
кофеханасы және тағы басқа ірі франшизалар 
ұсынатын компаниялар қатысады.

Көрмеге түрлі бағыттарда жұмыс жасайтын 
15-тен аса франчайзерлер қатысады. Барлық 
қатысушылар франчайзингтің танылған 
өкілі болып саналады. Біздің ең маңызды 
мақсатымыз – өңіріміздегі шағын және орта 
бизнестің дамуы.

Франчайзинг көрмесінің бағдарламасында 
табысты франшизалардың презентациялары, 
В2В кездесулер, және франчайзинг бойынша 
жеке кеңестерді беру қаралған.

Құрметті кәсіпкерлер, франчайзинг 
өкілдерімен танысуға және жақсы бизнес 
идеялармен қуатталу үшін біздің көрмеге 
келіңіздер.

өткізілетін орны: Қызылорда қаласы, 
Желтоқсан көш. 42, «Бастау» бизнес орталығы.

Ұйымдастырушылармен байланыс:
Телефон: 8-7242-40-10-57, 8-708-244-14-90
Email: 401057a@gmail.com

ШІРКЕЙЛІДЕ ШАЛҚЫҒАН ӘН ДАРИЯ

Облысымызда Елбасының 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында көтерілген 
тапсырмаларды орындау мақсатында 

бірқатар шаралар атқарылуда. 
Бағдарлама аясындағы шаралардың 

бірі ретінде облыстық филармонияның 
Шіркейлі ауылының мәдениет үйінде 
өткізген концертін атап өтуге болады.


