
Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
Мәскеуге жұмыс сапары барысында Ресейдің 
Мәскеу және Санкт-Петер бург қалаларында 
білім алып жатқан Сыр жас тарымен жүздесті.
Емен-жарқын жүздесуде Сыр өңірінің тыныс-

тіршілігі мен бітіруші түлектерді жұмысқа ор-
наластыру, дүние жүзіндегі ғылым, техниканың 
қазіргі жағдайы мен болашағы туралы тақырыптар 
қозғалды. Бұған қоса, аймақ басшысы білім қуған 
жастарға қазан  айында Мемлекет басшысының 
Қызылорда облысына сапарының қорытындысы мен 
аймақтың 2020 жылға дейінгі инвестициялық даму 
стратегиясы және өзге де маңызды мәселелер тура-
лы айтып берді.

Расында, алға ұмтылған қадамымыздың нық 
 болуы үшін де рухани жаңғыруға біз мүдделіміз. 
 Елбасы Н.Назарбаевтың бағдарламалық мақала сын 
айналамызда болып жатқан ірі оқиғалардың мәнін 
түсіндіру бойынша болашақ ұрпаққа жасаған Үндеуі 
деп те қараған жөн екенін атап өтті облыс басшысы.  

Жалпы, Ресейде оқып жатқан студент-жас тармен 
жүздесіп, өңірдің даму ахуалы, қоғамымыздың 
тыныс-тіршілігі туралы ой бөлісу бүгінде дәстүрге 
айналды.

Осы дәстүр аясында алға қойған мақсат тар мен 
жоспарлар жөнінде сұхбат жасау бүгінгі жиын 
мұраты. Биылғы тамыз айында облыс әкімдігінде 
өткен кездесу өңір дің әлеуметтік-экономикалық 
даму нәтижелері, келешектің кел бетіне арналды. 
Бүгінгі әңгіме өз өңіріміздің тыныс-тіршілігі мен 
Сіздерді жұмысқа орналас тыру, сондай-ақ, дүние 
жүзіндегі ғылым мен техниканың қазіргі жағдайы 
мен болашағы туралы болмақ. Ол жаңалықтар адам 
өмірін қалай өзгертуі мүмкін деген сұрақтарға жа-
уап іздеп, техникалық ілгерілеудің бізге не бере 
алатындығына негізделген. Сондықтан Сіздерді де 
ойларыңызды тартынбай ортаға  салып, 
алдағы жоспарларыңыз туралы ашық 
пікір алмасуға шақырамын, – деді облыс 
 басшысы. 

Меценаттық туралы  әңгі ме 
қоз ғағанда, көбіне оны қайы-
рым    дылықпен,  демеуші лік пен 
ша   тас  тырып жататынымыз рас. 
Өрке ниетті елдерде бұл үш ұғым-
ның аражігі ажыраты лып, қайы-
рымдылықпен, демеу шілікпен, 
меце нат тықпен тұрақты айналы-
сатын ауқатты адам дардың тобы 
қалыптасқан. 

Қазақ жеріндегі меценаттық 
дәстүрдің де түп-тамыры тереңде 
жатыр. Бойымызға «байлар жа-
ман, кедейлер жақсы» деген  
кеңес тік тәрбиенің жұрнағы 
сіңген біздің қатар ластарымызға 

тарихтағы ме це наттар атқарған 
толымды іс тер насихатталма-
ды. «Атымтай Жомарттардың» 
игі дәстүрі туралы кейіннен оқып 
білдік. Бірақ қазір өзімізбен бір за-
манда өмір сүріп жатқан меценат-
тар туралы, олар жасаған жақсы 
істер, бастамалар туралы бүкіл ел 
білуі керек. 

«Қазақстан отын-энергетика 
кешені» ЖШС Сексеуіл филиалы-
ның директоры Қадырберген Бедер 
– Арал аудандық мәслихатының 
депутаты, аудандық қоғамдық 
кеңестің мүшесі, кәсіпкерлер па-
латасы  аудандық бөлімінің дирек-
торы. Ол филиалын басқаратын 
серіктестік еліміздегі жанар-
жағар май базалары желісіне ай-
налған. 

Қадырберген өзіне көмек 
сұрап келген жандардың мұқта-
жына құлақ салып, қалайда бір 
шешім табуды мақсат тұтады. 
Ал көмек сұраушылар саны көп. 
Мәселен, лашықта өмір сүрген от-

басына өз қаржысына үй салып 
беру тек қаражатты ғана емес, 
жанашырлық пен жомарттықты 
қажет етеді. Өзі үй салуға шама-
сы жетпейтін тағы бір отбасына 
құрылыс материалдарын жеткізіп 
берді. Оған қоса, жалғызбасты 
зейнеткерлер, тұрмысы төмен от-
басыларды азық-түлікпен, жанар-
жағармаймен қамтамасыз етуді 
жолға қойды.  Жыл сайын  осын-
дай отбасылардың оқушы балала-
рына мектеп құрал дарын, тынығу 
лагерьлеріне жолдама алып беруді 
де ұмытпайды. Арал ауданының 
құрметті азаматы Сексеуіл қыс-
тағындағы мешітті күрделі 
жөндеуден өткізуге қаржы бөліп, 
мешіт жанынан 300 адамдық асха-
на салды. 

Ол Қызылордада ашылған пал-
лиа тивтік көмек беру  бөлім ше сін 
жабдықтауға аймақтың бизнес 
өкіл дерімен бірге  белсене ат са-
лыс  ты. Өңір кәсіпкерлері онко-
орта лықтың осы бөліміне 3 млн 

теңге ге жуық көмек берген еді. 
Ауыр жағдайдағы науқастарға жан 
жылуын сыйлау, тіршілікте адам-
дар арасындағы ізгі қасиеттердің 
жойылмағанын көрсету өте ма-
ңызды.  Меценаттар жаңа бөлімге 
жұмсақ, корпусты, медициналық 
жиһаз дар, тұрмыстық техника-
лар, мүгедек арбасын және өзге 
де науқастардың қажет тілігіне 
арналған заттарды алып берген. 
Қадырберген мен оның әріптестері 
«емделушілерге моральдық көмек 
көрсе тіп, қолдау білдіргіміз келді. 
Бұл бастамамызды өзге азамат-
тар да жалғап алып кетеді деген 
сенімдеміз» дейді. 

Меценаттық дәулетті адамның 
өзін-өзі көрсетуі үшін емес, шын 
көңілден, таза ниеттен туын-
дап жатса, олардың есімдерін 
елдің өзі-ақ жарыққа шығарады. 
Өйткені жақсылық пен ізгілік ізсіз 
кетпейді.  

М.МЕРЕЙ.

Мемлекет басшысы форум Қазақ-
стан мен Ресей арасындағы қарым-
қатынастың және ынтымақтастықтың 
ажырамас әрі маңызды бөлігіне айнал-
ғанын айтты.

– Адам капиталын дамытуға бағыт-
талған форумның Челябинскіде өтуінің 
символдық мәні бар. Біз осы жерде 2005 
жылы өткен ІІ форумда оны жыл сайын 
өткізу жөнінде уағдаласқан болатынбыз, 
– деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген 
сөзін де талқыланып отырған тақырып 
мемлекеттеріміздің басты назарында 
екенін және оның қазіргі технологияның, 
соның ішінде, цифрлық технологияның 
қарқынды дамып келе жатқан кезінде 
маңызды болып отырғанын атап өтті.

– Сарапшылардың болжамы бойын-
ша, 2030 жылға дейін түрлі саладағы 60-
қа жуық мамандық жойылып, олардың 
орнына 180-нен астам жаңа мамандық 
пайда болады. Адами даму туралы баян-
дамаға сәйкес, таяу 5 жылда еңбекке 
жарамды білім мен біліктің үштен бірі 
өзгереді. Бұл – біз үшін үлкен сын. Оны 
шешу ынтымақтастығымыздың бірден-
бір маңызды басымдығы болуға тиіс, – 
деді Мемлекет басшысы.

Осы орайда, Қазақстан Президенті 
адам капиталының барлық негізгі 
компоненттері бойынша жұмыстарды 
жандандыру қажет екенін айтты. Бұл 
дегеніміз – ең алдымен, білім беру, 
денсаулық сақтау, еңбек нарығын және 
әлеуметтік қорғау жүйесін дамыту.

– Бүгінде Қазақстанның 30-дан ас-
там жоғары оқу орны ресейлік әріп-
тестерімен бірлесіп, ғылыми зерттеу-
лер жүргізуде. Қазақстан мен  Ресей 
ғалымдарының перспективалы бағыттар 
бойынша ғылыми консорциумын құру 
мәселесін қарастырған жөн. Атап 
айтқанда, ол био және ақпараттық тех-
нологиялар, энергетика, ғарыш және 
басқа да салаларға қатысты болуы ке-
рек, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы бұл ретте 
 Назар баев Университеті, Инновациялық 
технологиялар паркі, Ресейдің «Скол-
ково» орталығы және басқа да ғы-
лыми-зерттеу құрылымдары сияқты 
инновациялық кластерлеріміздің 
әлеуетін пайдалануға болатынын айт-

ты. Сондай-ақ, бірлескен жұмыстарға 
«Астана-ЭКСПО» инфрақұрылымының 
базасында құрылатын Халықаралық 
қаржы орталығы, ІТ-стартаптардың 
халық аралық технопаркі және «Жасыл» 
технологиялар мен инвестицияларды да-
мыту жөніндегі халықаралық орталық 
өздерінің септігін тигізетін болады.

Қазақстан Президенті еліміздің білім 
алуға сұраныс артып отырған өңірлерінде 
ресейлік жоғары оқу орындардың фи-
лиалдарын ашу мүмкіндігін қарастыру 

қажет екенін атап өтті.
– Елдерімізде халықаралық білім беру 

хабтарын құруға ықпал етудің маңызы 
зор. Ол үшін білім бағдарламалары са-
ласында, соның ішінде онлайн білім 
беру курстарын ашу саласында өзара іс-
қимыл жасауға болады, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Мемлекет басшысы денсаулық са-
ласында да ынтымақтасуға перспектива 
бар екеніне назар аударды.

– Ресейдің ғылыми орталықтары мен 

клиникаларының әлеуетін ескеріп, бізге 
осы бағыттағы өзара іс-қимылды жолға 
қою керек. Атап айтқанда, ол медицина 
саласындағы инновациялық технологи-
яларды игеруге және бірлескен ғылыми 
жобаларды іске асыруға қатысты 
болмақ, – деді Қазақстан Президенті.

Сонымен бірге, Нұрсұлтан Назарбаев 
денсаулық сақтау саласын цифрланды-
ру мен телемедицинаның ортақ желісін 
дамыту жөнінде тәжірибе алмасудың 
маңыздылығын атап өтті.

– Бұл жұмыс Еуразиялық эконо-
микалық одақ аясында басталып кетті. 
Мен Еуразиялық экономикалық одақтың 
цифрландыру жөніндегі форумын келесі 
жылдың бірінші тоқсанында Астана-
да өткізуді ұсындым. Қазақстан мен Ре-
сей осы саланың локомотивіне айналуға 
тиіс, – деді Мемлекет басшысы.

Осы орайда, Қазақстан Президенті 
дәрі-дәрмектер мен медициналық 
бұйым дардың бірыңғай нарығын құру, 
сондай-ақ осы саладағы келісілген ортақ 
ұстанымдарды қалыптастыру және 
фармацевтикалық өнімдердің еркін ай-
налымы жолындағы кедергілерді жою 
жөніндегі жұмыстарды жалғастыру 
қажет екенін айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев еңбек нарығы 
мен әлеуметтік қорғау жүйесінде бір-
қатар бағыт бойынша бірлесе жұмыстар 
атқару қажеттігін атап өтті.

– Біз Еуразиялық экономикалық 
одақ аясында ортақ еңбек нарығын құру 
қажет деп шештік. Оның тиімділігін 
арттыру үшін жұмысшылардың білімі 
мен біліктілігіне, іскерлігіне қойы-
латын талаптарды біріздендіру ке-
рек. Үкіметтеріміз осы жұмыстарды 
үйлестіріп, оларды сәйкестендіру жөнін-
де шаралар қабылдауы қажет, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті осы тұрғы-
дан ортақ нарық аясында еңбек ресурс-
тарының шоғырлануы халықтың еңбек 
нарығындағы сұраныстар мен ұсы-
ныстар жөніндегі мәліметтерден хабар-
дар болуына байланысты екенін айтты.

– Бізге Еуразиялық біріктірілген 
бірыңғай электрондық еңбек биржасын 
құру мәселесін қарастыру керек, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшы-
сы осыған дейін өңіраралық форум ая-
сында талқыланбаған, цифрландыру-
дан бөлек тағы да бірқатар мәселелердің 
бар екеніне назар аударды. Сондай 
тақырыптың бірі – туризм.

– Көптеген елдерде туризм ішкі 
жал пы өнімді қалыптастырып, жаңа 
жұмыс орындарын ашып, халықты 
жұмыспен қамтамасыз етуде маңызды 
рөл атқарады. Ресейде де, Қазақстанда 
да туризм үшін әдемі жерлер көп. Мы-
салға, ресейліктер жазда біздің Бура-

байға, Балқашқа, Алакөлге, ал қыста 
Алматыдағы Шымбұлаққа және басқа 
да жерлерге демалуға келеді.  Турис тік 
операторларымыз мұның бәрін ұйым-
дастыруына болады, – деді Қазақ стан 
Президенті.

Осыған байланысты Нұрсұлтан На-
зарбаев келесі өңіраралық форумның 
тақырыбын «Қазақстан мен Ресейдің 
туризмін дамытудың жаңа жолдары мен 
үрдістері» деп белгілеп, оны 2018 жылы 
Қазақстанның Петропавл қаласында 
өткізуді ұсынды.

Қазақстан Президенті екі ел ынты-
мақ тастығымыздың дамуына септігін 
тигізетін «Қытай – Қазақстан – Ресей 
– Еуропа» жүрдек теміржол магистралі 
жобасын қолдайтынын атап өтті.

Соңында Мемлекет басшысы бұл іс-
шара өркендеудің жаңа тетіктерін тау-
ып, елдерімізде адам капиталының да-
муына серпін беретініне сенім білдіріп, 
форумға қатысушылардың жұмысына 
жеміс тіледі.

* * *
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан На-

зарбаев Қазақстан мен Ресейдің ХІV 
өңіраралық ынтымақтастығы форумы 
аясында Ресей Федерациясының Пре-
зиденті Владимир Путинмен кездесті.

Мемлекеттер басшылары кездесу ба-
рысында екіжақты ынтымақтастықтың 
өзекті мәселелерін талқылап, оны әрі 
қарай дамытудың перспективаларын 
қарастырды.

– Біздің өңіраралық ынтымақтас-
тығымыз – қиындықтарға қарамастан, 
ілгерілеп келе жатқан экономикалық 
өзара іс-қимылымыздың негізі. Соңғы 
9 айда елдеріміз арасындағы тауар ай-
налымы 31 пайызға өсті. Біздің әр 
кездесуіміз – жаңа белес, онда ауқымды 
міндеттер шешіледі. Бүгінгі кездесуіміз 
де мемлекеттеріміз арасындағы ынты-
мақтастықты одан әрі дамыту үшін 
маңызды рөл атқарады, – деді Қазақстан 
Президенті.

Владимир Путин Қазақстан Прези-
дентінің өңіраралық  форумды өткізу 
жөніндегі бастамасының табысты бол-
ғанын атап өтіп, екі елдің осы фор-
маттағы ынтымақтастығының тиімділігі 
жоғары екенін айтты.
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бағдар – адам капиталын дамыту

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан  Назарбаев 
Ресей Федерациясының  Челябинск 

қаласында өткен Қазақстан мен Ресейдің 
ХІV өңіраралық ынтымақтастығы 

форумына қатысты.
Адам капиталын дамыту тақырыбына 

арналған форумға екі ел өңірлерінің 
 басшылары, мемлекеттік органдардың, 

іскер топтардың өкілдері, сондай-ақ ғылым 
және білім саласының сарапшылары мен 

 мамандары қатысты.

Форумның негізгі мақсаты – өңір кәсіп кер-
леріне шетелдік және отандық  инвесторлармен 
өзара серіктестік орнатуға ықпал жасау, инвес-
тициялық жобаларды іске асыру үшін бизнес, білім 
және ғылым өкілдерін біріктіру. Экономиканы 
әртараптандыру негізінде маңызды бастамаларды 
дамыту болып табылады.

Жалпы, форум жұмысы пленарлық отыры-
стан және 5 секциядан тұрады. Секцияның бірі 
«Туған жерге тағзым» тақырыбында өтеді. Оған 
өңірімізден шыққан, еліміздің өзге облыстарында 
қызмет ете тін іскер азаматтар қатысады. Ал, қалған 
4 секция жұмысы «Қазақстан-Ресей», «Қазақстан-
Иран», «Қазақ стан-Қытай» және «Қазақстан-
Өзбекстан» ел дері мен ынтымақтастық орна туға 
бағыт талған. Сонымен бірге форумға Түркия, 
Оңтүстік Корея, Малайзия елінен де қонақтар 
келеді деп жоспарлануда. 

Айта кетерлігі, шара барысында инвести-
ция талап ететін жобалар көрмесі мен В2В, G2G, 
G2B кездесулер ұйымдастырылып, бірқатар 
меморандумдарға қол қойылады. Сондай-ақ, пле-
нарлық отырыс нәтижесінде облыс әкімдігі мен 
түркиялық «Yildizlar SSS Holding» компаниясы 
арасында инвестициялық жобаларды жүзеге асы-
ру жөніндегі келісімге қол қойылмақ. Мұнан өзге 
«Байқоңыр» ӘӘК»ҰК» АҚ мен  «Yildizlar SSS 
Holding» компаниясы арасында құрылтайшылық 
келісімге және облыс әкімдігі мен қытайлық 
«Xinjiang Bo Bao Trading Co» компаниясы ара-
сында Қызылорда қаласының сол жағалауында 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі 
меморандумға қол қойылады деп күтілуде. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ІХ «БАЙҚОҢЫР-ИНВЕСТ» 
ФОРУМЫ ӨТЕДІ

Өңірлік  коммуникациялар қызметінде өткен  бри фингте  об лыс тық  
индустриялық-иннова ция лық даму басқармасының  басшысы Ринат 
Сұлтангереев  алдағы 15-16 қараша ара лығында өтетін «Халықаралық 
ынты мақтастықты дамыту» тақырыбында ІХ «Baikonyr Invest» инвес-
тициялық форумы өтетінін  мәлімдеді. 

     «АтАМекеН»: жоМАРт жүРек

ІЗГІЛІК ІЗСІЗ КЕТПЕЙДІәріптестіктің
жаңа мүмкіндіктері

Облыстық«Сырбойы»газетініңжазылубағасы:
жекелер үшін: 6 айға – 3000 теңге, 12 айға – 6000 теңге. 
Жазылу индексі – 65460.
Мекемелер үшін: 6 айға – 4000 теңге, 12 айға – 8000 теңге. 
Жазылу индексі – 15460.

Осы жылдың қыркүйек  айынан 
бас тап, 2018 жылдың бірінші жарты 
жылдығына «Сыр медиа»  ЖШСна 
қарасты  газеттерге жазылу басталды.

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 
«Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, 
ғажайып сезімнің иесі. Туған жер – әркімнің 
шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, 
қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның 
өмір бақи тұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе де 
жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін жан бала-
сы болмайды» деп ерекше атап өтеді. Осы рет-
те аймақта «Туған жерге тағзым» акциясының 
іс-шаралары өтіп жатыр. 

Аталған шараға «Руханиятты қолдау» 
қоғамдық қорының төрағасы Ғ.Тұяқбаев, 
«Қызылорда облысының Азаматтық Альян-

сы» қауымдастығының төрайымы А.Сунгур, 
«Самұрық» инновациялық идеяларды дамы-
ту орталығы» қоғамдық қорының директоры 
Ж.Тұсмағанбетов, блогер Е.Мусаев қатысты. 
Олар үкіметтік емес ұйымдар мен қоғам 
белсенділерінің атынан Үндеу жариялап, 
«Туған жерге тағзым» акциясына жерлестерді 
белсенді түрде қатысуға шақырды.

«Біздің әрқайсысымыз туған өлкемізді мақ-
тан етеміз, алыс жүрсек сағынамыз, қамқорлық 
жасаймыз. Туған жерге қамқорлық туған елге 
жанашырлықпен астасады. Жалпыұлттық 
патриотизмнің жарқын үлгісі – «Туған жер» 
бағдарламасы осындай ізгі ниеттер мен ша-

раларды жүйелеп, ортақ игілікке айналдыру-
ды көздейді. Бабалардан мирас болып қалған 
туған жерді түлету, гүлдендіру, жаңғырту 
– бүгінгі ұрпақ, біздің, перзенттік парызы-
мыз. Туған жерге көшелі көзқарас тұрғысынан 
келіп, оның көркеюі мен гүлденуіне қол соза 
білу, бір күннің немесе бір айдың ісі емес, ол 
әрбір азаматтың өмірлік ұстанымына айналуы 
тиіс деп білеміз. Құрметті жерлестер! Сіздерді 
«Туған жерге тағзым» акциясының басталу-
ымен құттықтай отырып, белсене қатысуға 
шақырамыз» делінген Үндеуде.

Азиз БАтыРБЕКоВ.

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ

Құрметті оқырмандар!
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Ресей Федерация сындағы Қазақстан 
Респуб ликасы елшілігі нің ғимаратында 
Қы зыл орда облысының әкімдігі М.В.Ло
мо   носов атындағы Мәскеу мем  ле кет тік 
университетімен және басқа да же текші 
тех никалық жоғарғы оқу  орындары – 
 «МИСиС» Мәскеу ұлттық технологиялық 
 зерттеу университеті, И.М.Губкин атын
дағы Ресей Мемлекеттік мұнай және газ 
университеті, К.А.Тимирязев атындағы 
Мәскеу аграрлық акаде миясы Ресей 
мемлекеттік аграрлық универ ситеті және 
СанктПетербургтегі өнеркәсіптік техно
логиялар мен дизайн мемлекеттік универ
ситеттерімен меморандумға қол қойылды. 

Қызылорда облысы мен 
Ресейдің жетекші техни калық 
жоғарғы оқу орындарының ара

сын  дағы ынтымақтастық орна тылды. 
 Ресейдің жетекші техникалық жоғарғы 
оқу орындарымен тығыз ынты мақтастық 
пен тиім ді серіктестіктің арқа сында 
қазіргі таңда аймақ мектептерінің 452 
түлегі Мәскеу мен СанктПетербургтің 
алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орында
рында білім алып жатқандығы атап өтілді.

Бұған қоса, меморандум аясында 
алдағы 2018 жылдан бастап М.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік универ
ситеті физикаматематика және механика
математика мамандықтары бойынша сыр
бойылық жастарға 20 грант бөліп отыр. 

Салтанатты жиынға М.В.Ломоносов 
атын дағы Мәскеу мемлекеттік универси
тетінің  рек торы Виктор Садовничий және 
Ресейдің бірқатар жетекші техникалық 

жоғарғы оқу орын дарының басшылары 
қатысты. 

Жиында сөз алған академик В.Садов
ничий 9 қараша күні Челябинск қаласында 
екі ел басшы ларының қатысуымен өткен 
Қазақстан және Ресей арасындағы XIV 
өңіраралық ынтымақтастық форумының 
маңыздылығына тоқталып, екі ел ара
сындағы достық қарымқатынасты сақтай 
отырып, білім мен ғылымды дамытудағы 
басым бағыттарды атап өтті. 

Әлбетте, жоғарғы білім беру сала
сындағы қол жет кен келіссөздер аймақтың 
қарқынды дамуына серпін бере отырып, 
облыстың интеллектуалды әлеуетінің 
өсуіне, ел дамуындағы жастар рөлінің 
артуына және РесейҚазақстан қарым
қатынастарының нығаюына оң нәтижесін 
берері сөзсіз. 
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ынтымақтастық

     

     

конференция

кәсіптің көзін тапқандар

Жуырда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың “Рухани жаңғыру: 
болашаққа бағдар” мақаласын оқып шықтым. Сөздің құнын, 
істің мәнін білген адамға тұнып тұрған маржан. Ұлт көшбасшысы 
мұнда Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жариялаған. 
Мақсат – айқын, бағыт – белгілі. 
Мәні зор мақалада еліміздің ширек ғасырдан астам уақыт ішінде жет

кен жетістіктері тізбектеліп, алдағы міндеттер нақтыланды. Ол қоғамды 
заманға сай амал етуге шақырды. Таяу онжылдықтың ұраны реализм мен 
прагматизм екені, ұлттық болмыстың өзегін сақтау қажеттігі айтылды. 
Сондайақ, ұлттық кодты, генетикалық жадыны сақтап қалу мәселесі де 
көтерілді. Тамырынан үзілген бәйтерек жапырақ жаймайды. Сол секілді 
негізгі дәстүріне, тамырына сүйенбеген халық та ұзаққа бармасы анық. Ал 
жоғарыда айтылған ұлттық кодты жаңғырту – ана тілді құрметтеуден баста
лады. Басқаша болуы мүмкін емес. Тіл тірілсе, дәстүр жанданады. Дәстүр 
жанданса, рухымыз күшейеді. Ал рух күшейгенде ғана ұлт жаңғырады. 

Оған қоса қазір білектінің емес, білімдінің заманы. Болашақ біздердің, 
жастардың қолдарында. Жалынды жастарға қойылар басты талап – өрлі 
рухтың, саналы сананың иесi болу, озық технологияларды жетік меңгеріп, 
жаңашылдыққа икемделу. Көп тіл үйреніп, қабілетті болу, ел ертеңі үшін 
тер төгу. Жастардың сауаттылығы мен түрлі саладағы әрбір ісі маңызды 
рөл атқарады. Сондықтан қазақстандық жастар осы мақалада көрсетілген 
үдеден шығуға тиіс.

Гүлдана ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ, 
№83 орта мектеп оқушысы.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – 
ЖАСТАРҒА ЖАРҚЫН ЖОЛ

     Брифинг

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен кезекті бри
фингте ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі Қызылорда облысы 
 бойынша департаментінің 9 айда атқарған жұмыстары туралы 
осы департаменттің басқарма басшылары БАҚ өкілдеріне ай
тып берді. 
Мемлекеттік қызмет істері басқармасының басшысы Талғат Нұртаев 

айтып өткеніндей, есепті кезеңде Қызылорда облысында  жалпы 387 
қызмет түрі көрсетілген, яғни өткен жылмен салыстырғанда 13 қызмет 
түріне артып отыр. Қазіргі таңда, электронды түрде көрсетілген 
қызметтердің саны былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3 
есеге көбейіп, үлесі 31 пайызды құрады. Есепті мерзімде, департамент та
рапынан ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 465 бабымен 
2 тұлғаға қатысты 3 әкімшілік хаттама толтырылып, мемлекеттік пай
дасына 340350 теңге өндірілді. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
саласындағы заңнамасының сақталуы бойынша  барлығы 31 тексе
ру жүргізілді. Тексеру нәтижесімен 17204 заң бұзушылық анықталып, 
мемлекеттік органдарға мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын артты
ру бойынша 87 ұсыным енгізілді. Оның ішінде орындалғаны 68 ұсыным, 
19 ұсыным орындалу барысында. Мемлекеттік қызмет көрсету сапа
сын арттыру мақсатында үстіміздегі жылдың мамырқыркүйек айла
ры аралығында мемлекеттік қызмет көрсету барысындағы әкімшілік 
кедергілерді анықтау, жою және алдын алу мақсатында 47 мемлекеттік 
органда жасырын сатып алу жобасы жүргізілген. Нәтижесінде 124 заң 
бұзушылық анықталып, қазіргі таңда барлығы қалпына келтірілді. 
Сондайақ, алғаш рет шалғай орналасқан елді мекен тұрғындарына 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді насихаттау мақсатында «Мем
лекеттік көрсетілетін қызметтер жәрмеңкесі» өткізілді. Шараға халықтың 
сұранысы жоғары жер, тұрғын үй, әлеуметтік, құрылыс, білім, көшіқон, 
әділет, салық салалары бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер на
сихатталып, 200ге жуық қызмет алушыға қызметтер көрсетілді.

2017 жылдың 9 айында облыстағы мемлекеттік органдарда 52 тексе
ру жүргізіліп, нәтижесімен 276 заң бұзушылық анықталып, мемлекеттік 
қызмет саласындағы заңнамасын сақтауда тексеру қорытындыларымен 
бұзушылықтарды жою туралы мемлекеттік органдарға 13 ұсыныс пен 
ұсынымдар енгізілген. Бұл деректерді мемлекеттік қызмет саласындағы 
бақылау басқармасының басшысы Қуаныш Әбілдаев айтып өтті. Ол 
сонымен қатар, лауазымды тұлғаларға 14 әкімшілік іс қозғалғаны ту
ралы айтты. Соның ішінде ҚР ӘҚБтК 99бабы негізінде қозғалған 7 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қаралып, мемлекет пайдасына 
456099 теңге өндірілді. Ал есепті кезеңде Әдеп жөніндегі кеңестің  10 
 отырысы өткізіліп, барлығы 34 мәселе қаралды. Оның 17сі тәртіптік іс 
болса, қалғаны мемлекеттік органдар басшыларының, аудан әкімдерінің 
есептері.

Департаменттің сыбайлас жемқорлық профилактикасы  бойынша 
басқармасының басшысы Бағдат Ізкеновтің айтуынша, жыл  басынан 
бері қоғамда  сыбайлас жемқорлыққа қарсы мүлде төзбеушілік имму
нитетін қалыптастыруға бағытталған 411 ісшара өткізілген. Соны
мен қатар, мектеп оқушылары арасында сыбайлас жемқорлыққа 
мүлде төзбеушілікті қалыптастыру бағытында да көптеген жұмыстар 
атқарылып, бүгінде 284 білім ошағында осындай клубтар жұмыс жаса
уда. Сол секілді, департамент жанынан құрылған мобильдік топтар об
лыс елді мекендерінде болып, 124 кездесу және 76 қоғамдық қабылдау 
өткізді. «Есіктен есікке» жобасы бойынша коммуналдық қызметке ақы 
төлейтін әрбір абонентке түбіртекке тіркейтін 414400 дана жадынама 
таратылған. Қоғамдық көліктер мен халық көп шоғырланатын орындар
да 65720 дана жадынама таратылды.  Сол секілді, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелі жоғары мекемелер бойынша тиісті зерттеу жұмыстары ұдайы 
жүргізіліп келеді. Басқарма басшысы, сондайақ, қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру мақсатында «Нұр Отан» 
партиясымен, кәсіподақпен, Қазақстан халқы ассамблеясымен бірлескен 
шаралар жалғаса беретінін жеткізді. 

Брифинг соңында спикерлер журналистер тарапынан қойылған 
сұрақтарға жауап берді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
Нұрболат НҰРЖАуБАй (сурет).

ЭЛЕКТРОНДЫ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕР САНЫ АРТТЫ

Қорқыт ата атындағы ҚМудың Студенттер сарайында “Академиялық адалдық 
және таза сессия – жоғары білім жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік  ахуалын 
қалыптастырудың негізгі факторы” тақырыбында облыстық конференция өтті. Оған 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің 
облыстық департамент басшысының орынбасары Б.Байхожаев қатысып, маңызды 
мәселеге қатысты ойымен бөлісті.

АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ ЖӘНЕ ТАЗА СЕССИЯ

– Сыбайлас жемқорлық көріністері қоғамның 
әлеуметтікэкономикалық саласын ғана емес, ру
хани дамуын тежейді. Ол ел болашағы жастарға 
да әсер етеді. Сондықтан оларды мектеп жасы
нан бастап адалдыққа тәрбиелеу керек. Әсіресе, 
университет қабырғасында. Себебі, плагиаттық 
жұмыстарды пайдалану немесе сессия кезінде 
түрлі қулықтарға жүгіну студенттердің арасын
да жиі кездеседі. Ал, бұл сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыруға кері әсерін 
тигізеді. Жемқорлық көріністеріне қарсы 
күресуде азаматтардың барлығы белсенді болуы 
керек. Соның ішінде – жастар. Олардың бойын
да жемқорлық деректеріне мүлдем төзбеушілік 
қасиеттерін қалыптастырған абзал. Осындай 
тәжірибені қолданған Сингапур, Оңтүстік Ко
рея елдерінде соңғы жылдары жемқорлық 
деректері 2 пайызды құраған. Осы мақсатта 
Қазақстанның жоғары оқу орындарына “Сы

байлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері” 
атты пән де енгізілді, – деді Б.Байхожаев.

Жиында аталған университеттің департа
мент директоры Ж.Майгелдиева, “Болашақ” 
университетінің ректоры Ө.Үмбетов, “Ақмешіт” 
институтының бөлім меңгерушісі А.Бекенова да 
өзекті тақырып төңірегінде баяндама жасады. 
Сонымен қатар “Демеу” студенттер кәсіподағы 
комитетінің төрағасы Ш.Қаратайұлы Сыр 
елінің студент жастары атынан қабылданған 
үндеуді оқыды. Конференция жұмысын 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің проректоры А.Жүнісов қоры
тындылап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті реттейтін заң нормаларына қатысты 
түсіндірме жұмыстарының әлі де жалғасатынын 
жеткізді. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Қоғам дертіне айналған алаяқтық қылмысы 
өңірімізде аз кездеспейді. Құқық қорғаушылар 
құрықтап та, темір торға тықса да бөтеннің қар
жысын немесе мүлкін алдаумен алып, қалтасын 
қампайтуды көздеушілер азаймай отыр.

Мәселен, жыл басынан бері облыста 594 
алаяқтық қылмыс тіркелген екен. Бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 17,2 пайызға төмен бол
са да, алаяқтық деректері облыстың әр айма
ғынан сан соғып қалғандардың санын көбейтіп 
тұр.

Ішкі істер органдары жүргізген жеделіздес
тіру шаралары нәтижесінде аталған қылмыс
тың 95,9 пайызы ашылып, қылмыскерлерге 
заң негізінде тиісті шаралар қолданылған. Бұл 
жайында облыстық ІІД криминалды поли
ция басқармасының бастығы, полиция под
полковнигі Нұрбол Сәден және тергеу бас
қармасы бастығының орынбасары Сәкен 
Сыздық БАҚ өкілдеріне өткізген жиын бары
сында мәлімдеді.
– Өңірде тіркелген алаяқтық қылмысын талдасақ, 

қарызға ақша алып қайтармағандар – 29, несие алуға 
көмектесемін дегендер – 64, кезексіз жер алып беруі 
– 21, кезектен тыс үй алуға – 80, жұмысқа тұруға 
көмектесетіндер дегендер – 155, оқуға түсіруге – 
21, интернет желісі немесе ұялы телефон арқылы 
сенімге кіріп, есепшотына ақша салдырғандар саны 
– 48. Ағымдағы жылдың 10 айында алаяқтық қылмыс 
жасағаны үшін 244 адам ұсталған. Осы қылмыс жасаған 
күдіктілердің 154і әйел болса, 90ы – еразамат. 
Сондайақ, олардың басым көпшілігін жұмыссыздар 
құрайды, – деді Нұрбол Әбдіғалиұлы.

Оның айтуынша, әйелдердің сенімге кіру мүм
кіндігі жоғары және қылмысқа баратын әйелдер әш
кере бола қалған жағдайда өздеріне ауыр жаза тағайын
далмайтынын біледі.

Алаяқтар, әдетте, адамдардың жеңіл пай
да табу, бір нәрсеге оңай әрі тез қол жеткізу сияқты 
қасиеттерін ескеріп, өз ісіне оңтайлап алады. Олар, 
негізінен, әртістік дарыны бар, өтірікті шындай етіп 
жеткізетін айлакерлігі басым адамдар болып келеді. 
Сондайақ, таза әрі әдемі киінеді, асықпай сөйлеп, 
әзілқалжың айтады, адамның көзіне тура қарап, ба
рынша сенім тудыруға тырысады. Алдауарбау жо
лында жүрген жұбайлық жұптар да кездеседі. Олар 
тез әрекет етіп, басқадай ақпарат алуға мүмкіндік 
бермейді. «Тез шешім қабылда, әйтпесе, үлгермейсің» 
деп асықтырады, ойлануға уақыт қалдырмайды. Жыл
дам шешім қабылдау қажет болғандықтан, зардап 
шегуші оның ұсынысын қабылдауға мәжбүр бола
ды. Алайда, адамдар алданбаймын деп тұрса да он
дай жылпостардың айтқанын қалай істеп, жетегінде 
кеткенін білмей де,  сезбей де қалады.

Белгілі болған 594 алаяқтық қылмыстың 131і әлі 
ашылмай отыр. Оған жәбірленушілердің кеш арызда
нуы, әлеуметтік желі арқылы берілген жарнамадағы 
заттарға алдын ала төлем жасай салуы, кәсіпкер 
мен жеке тұлға арасындағы келісімшарт негізінде 
қаражаттың уақытылы қайтарылмауы себеп болуда.

Тұрғындарды алаңдатып отырған тағы бір мәселе 
– мал ұрлығы. Биылғы 10 айда облыс көлемінде 480 
мал ұрлығы тіркеліп, өткен жылмен салыстырғанда 
көрсеткіш 15,8 пайызға кеміген. Өткен жылы 267 
бас мал өрістен ұрланса, 213і қорадан қолды болған. 
Осындай қылмыстылықтың алдын алу мақсатында 
құзырлы органдар профилактикалық жұмыстар 
жүргізуде. Ішкі істер органдары ветеринария маман
дарымен бірлесіп, мал базарларда күнделікті әрбір 
көлікпен сатуға әкелінген малды көріп, оның қай жерде 
сойылғанын, қандай ет екенін анықтауда рейдтік шара
лар ұйымдастыруда.

Нұрбек ДӘуРЕНБЕКОВ.

АЛАЯҚТАРҒА 
АРБАЛЫП 

ҚАЛМАҢЫЗ

Елбасының Жолдауында атап көрсе
тілген өзекті мәселенің бірі – орта және 
шағын кәсіпкерлікті өрістету екен белгілі. 
Өйткені, бұл әр аймақтың дамуымен қатар 
әр отбасының да тынысын кеңейтіп, ша
руасын шалқытатын қадам. Иә, замана 
тынысын сезінген, уақыт  талабына сай 
еңбек етіп, жанына тілеулестерін ұйыс
тырып жүрген азаматтың бірі – Мәден 
Әлжанов. Шиелі кентінде тұратын жігіт 
ағасы сансалалы кәсіпкерлік шаруамен 
шұғылданудың орайын ретті келтіріп жүр 
десек, артық емес. 

Сонау тоқырау жылдары күнкөрістің 
тіршілігін саудадан бастаған кейіпкеріміз 
біртіндеп өз жұмысын жетілдіріп, бұл 

күндері белгілі кәсіпкерге айналды. Өз 
қарақан басын қана күйттемей, кешегі 
күндері жұмыссыз қалған бауырларын да 
базар саудасына бейімдеді. Әрқайсысына 
өздеріне лайықты жұмыстың көзін та
уып берді. Сәкен, Сәбира, Мейрамкүл, 
Жайсаңкүл, Еркін, Жарқын – бәрі де осы
лай өз арбаларын өздері сүйреуге жара
ды. Қалада қызмет атқарған ағасы Болат 
та осында оралды. Бәріне де  асарлатып 
бірбір үй көтерді. Ең соңында ғана баяғы 
қуықтай пәтерінде бесалты жыл қыстап 
барып, өздеріне жер үй салуға кірісті. 
«Жақсылығым бір басымнан артылмаса, 
менің қандай үлкендік қасиетім болмақ», 
– дейді ол кешегі кездерді еске алып. 
«Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату 
болса, ас көп» екендігіне осы шаңырақтың 
тіршілігін, өзара қарымқатынасын көріп 
илана түсесің. 

Балаларының ынтымағына марқайып 
жүрген Алғабас ақсақал да бесалты жыл 
бұрын дүниеден өтті. Ауылаймақ, ағайын

туыс болып арулап жөнелтті. Балалары да 
айналасына досжаран жинап қалған екен, 
келіпкетушілер де мол болды. Бәрін де 
риза етісті. Сондағы балаларының әбжіл 
қимылына ауылдастары риза болысты. 
Бұл ауызбірліктің көрінісі еді.  

Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Мәден 
Әлжановтың қарауында ағаш шебер
ханасы мен сымнан тор тоқитын цех
та 56 адам еңбек етсе, мал бордақылау 
алаңында да бірнеше жан жаңа жұмыспен 
қамтылған. Әрине, «Нұрсәулет» құрылыс 
материалдары сауда үйінің жөні бөлек. 
Мұнда да 4 адам үздіксіз халыққа қызмет 
жасайды. Бұл айтылғандар әңгіменің бергі 
жағы ғана, оның басты қасиеті – адамға 
деген мейірім, жанашырлығы, қолқабысы. 
Жабырқағанның үнемі жанынан табы
лады. Тұрмысы төмен отбасыларға қол 
ұшын созуды жастайынан әдет еткен ол 
жалғызбасты қарт кісілерге, науқас адам
дарға дәрідәрмек әперу, емделуіне жағдай 
жасауды ұмытпайды. 

Қайбір жылы Мәден ініміз «Ауылдың 
маңына 1 гектар жерге бау ектім, тәптәуір 
болып көгеріп қалды», – деп жүретін. 
Кейін нен ауқымды әңгіменің құлағын 
қылтитты: «Алдымызда Тәуелсіздігіміздің 
20 жылдық мерейтойы келе жатыр. Бұл 
мерейлі күнге әрбір қазақстандықтың  
өзін дік үлесін қосуы туралы Елбасы 
әдемі ескертті емес пе? Екі қолымыз, 
екі аяғымыз сау біз қалайша одан қалыс 
қала мыз. Өмір сүрген заманымызға риза 
бола отырып, шамамыз жеткенше тірлік 
жасайық. Баяғы ауылда еккен бау бар емес 
пе, сол жерді үлкенкішінің келіп дема
латын, қызықты шаралар өткізетін орны
на айналдырғым келеді. Соғыста шейт 
болған аталарымыздың есімдері жазылған 
ескерткіш тақта орнатсам деймін», – де
ген еді. 

Солай жасады да, бау ішінде дема
лыс орнын, «Тағзым» алаңын, ойын
сауық өтетін ашық клубын әдемі әдіптеді. 
Онда Ұлы отан соғысына қатысқан 150 
майдангердің есімі мәрмәр тасқа қашалып 
жазылды.  

– Асып бара жатқан ештеңе жоқ, 
алайда артыңда қаларлық бір тірлік жа
сау азаматтығымыз емес пе? – деп  қуа на 
күлімдеген Мәден Алғабасұлы.  

Би ыл ғы жылы мүмкіндігі шектеулі 
балалар емделетін Шиелідегі облыстық 
«Мейірім» орталығына көмек қолын соз
ды. Сондайақ, аудан орталығындағы №45, 
№ 46 мектеп оқушыларына «Мектепке 
жол» акциясы бойынша қайырымдылық 
қызметтерін жасап тұрады. Мұнан өзге де 
жеке кісілерге деген көмегін көрсетті. Де
генмен, оларды жария етуге оншалықты 
құлықты емес.  

Иә, мемлекеттік бағдарламалар ая
сында өз шаруасын дөңгеленте жүріп, 
бизнестің әлеуметтікәріптестік жауапкер
ші лігін де шалқытқан осындай замандас 
інілеріміз, расында көпке үлгі. Өйткені, 
елдің әлеуеті көтерілуімен бірге, адамның 
бірбіріне деген мейірімі мерейді асыруы 
тиіс. 

Нұрмахан ЕЛТАй. 
Шиелі ауданы.

КӨПКЕ МЕДЕТ, 
КӨҢІЛГЕ МЕДЕУ 
БОЛҒАН

Жақында өткен ҚР Парламентінің Сенат оты
рысында қарттар мен мүгедектердің күтуші қыз
меткерлеріне еңбекақы төлеу тәртібі сөз болды. 
Мұндай игі бастаманы Сенат депутаты Әли Бектаев 
қозғады. 
«Медициналықәлеуметтік мекемелердегі ауыр да 

лас жұмыстарды осы қызметкерлер атқарады. Өкінішке 
қарай, бұл салада күндізтүні еңбектенетін мамандардың 
– тәрбиешілердің, медбикелердің, фельдшерлер мен 
санитарлардың, басқа да тазалықты қамтамасыз етіп жүрген 
техникалық жұмыскерлердің жалақысы өте төмен», – дей 
келе ол медбикелердің 49 мың 300 теңге, санитарлардың 43
45 мың теңге жалақы алатынын атап өтті. Сондайақ, депу
тат олардың жалақысын екі есеге дейін көтеру туралы  сауал 
жолдады. 

Еліміздегі 200 мыңнан астам осындай қызметкерлердің 
жалақысын көтеруге қосымша 10 млрд теңге керек екен. Бұл 
Үкімет үшін қомақты қаржы емес дейді депутаттар.

Өзгенің қамқарлығынсыз жүріптұра алмайтын, тіпті жу
ына алмайтын қарттар мен мүгедектерге қызмет көрсететін 
Қарттар үйінің күтушілеріне бұл хабар жыл құсындай бо
лып жетті. Үкіметтің мұндай қамқорлығына қол жеткізетін 
ол күн де алыс емес сияқты.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

СЕНАТОРЛАР КҮТУШІЛЕРГЕ 
КӨҢІЛ БӨЛДІ

Осы аптада “Қазақстан коммунистік халық  партиясы” 
облыстық филиалы Ұлы Қазан социалистік рево лю
циясының 100 жылдығына орай мерекелік шара өткізді. 
Жиында филиалдың бірінші хатшысы Талғат Телеубаев 
партияның осы кезеңге дейін жеткен жетістігін, атқарылған 
шаруалардың ауқымын баяндады.
– Біз қарапайым халықтың мүддесі үшін еңбек етіп келеміз. 

Қазіргі таңда партияның көзқарасұстанымын көпшілікке жеткізу, 
партия қатарына қабылдау жоғары деңгейде ұйымдастырылуда. 
100ге жуық шара өткізіліп, әлеуметтік аз қамтылған жандарға 
жәрдем ететін “Шапағат” халықтық жобасы жемісін беріп келеді. 
Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасын табатын болады, – деді 
Т.Телеубаев.

Басқосуда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ержан Уәйіс 
қатысушыларды мерейтоймен құттықтап, Қазан революциясы еңбек 
пен ынтымақтастықты, теңдік пен ұжымдастыруды басшылыққа 
қойған жаңа дәуірге қадам басқызғанын жеткізді. Сондайақ, 
кеңестік кезең мыңдаған зауытфабрикалармен, сауатсыздықты 
жою мен алдыңғы қатарлы жетістіктермен, ғарышқа ұшу, білім 
беру, денсаулық сақтау саласындағы бірегей кепілдіктер мен 
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз еткенін тілге тиек етті. Шара соңы 
марапаттаумен қорытындыланды.

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

ҚАЗАН ТӨҢКЕРІСІНІҢ 
ҒАСЫРЛЫҚ ШАРАСЫ

ӘРІПТЕСТІКТІҢ 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ
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Соңғы жылдары Қазақстанда үшжылдық бюджетті 
қабылдау, соңынан әлем экономикасында қалыптасқан 
жағдайға байланысты оған ішінара өзгертулер енгізу 
үрдіске айналып келеді. Сондықтан оны алдын ала таяу 
болашақтың міндеттеріне сәйкестендіріп қабылдаудың 
маңыздылығы бүгінгі таңда ерекше сипатқа ие болып 
отыр.

Әлем экономикасының құбылмалы сипатына қара 
мастан, елімізде 2017 жылдың өн бойында макро эко
номикалық көрсеткіштер біршама жақсара түсті. Әлем 
рыногында мұнай бағасы жылдың өн бойында барреліне 
5060 долллар шамасында болды. Сондайақ басқа да 
шикізат тауарларының бағасы тұрақтанды. Осылардың 
барлығы 2018 жыл бюджетінің әлеуметтік сипаты ба
рынша басым болуына негіз қалап отыр. 

Осыдан біршама уақыт бұрын Сенат депутатта
рына 20182020 жылдарға арналған республикалық 
бюджет жобасы таныстырылған болатын. Қаржы ми
нистрі Бақыт Сұлтановтың айтуынша, ақша тек әлеу
мет тік бағдарламаларға ғана емес, экономиканы 
цифр ландыруға да бөлініп отырғанын атап өтті. Бұл 
бағытта қазынадан 13 миллиард теңге жұмсау жоспар
да бар. Ал, индустриалдыинновациялық даму жоба
ларына 200 миллиард теңгеден астам қаржы қаралған. 
Осының есебінен елге инвесторлар тартып, өңдеу 
өнеркәсібін дамыту көзделіп отыр. Сонымен қатар, ірі 
көліктік дәліздер салып, «Нұрлы жол» бағдарламасын 
жүзеге асыру жалғасады. «Нұрлы жол» бағдарламасына 
511,9 млрд теңге бөлінеді. Жоспар бойынша оның 
жартысы 2018 жылы игерілуі тиіс. Ал «Нұрлы жер» 
бағдарламасына 211 млрд тең ге қаралған. Оның 37 мил
лиарды тұрғын үйлердің ин же нерліккоммуникация 
инфрақұрылымын дамытуға бағытталады. Әлеуметтік 
әлсіз топтарды жалдамалы бас панамен қамту үшін 25 
млрд теңге жұмсалады.

Қаржы министрінің атап өткеніндей, жобаның не
гізгі сипаттамалары Жаңа бюджет саясаты тұжы рым  
дамасына және 2022 жылға дейінгі әлеуметтікэко но ми
калық даму болжамына сәйкес айқындалған. 

Мұнай еместік түсімдер көлемі 2018 жылы 5 271,4 
млрд теңгені құрайды, бұл биылғы жоспардан 19,3% 
артық. 

Өсімнің негізгі факторлары ел экономикасын жаң
ғырту, ішкі және сыртқы макроэкономикалық жағ дайды 
тұрақтандыру және салықтық әкім ші лендіруді жақ сарту 
болып табылады.  

Бұрынғысынша Қазақстан бюджетінде шығын дар
дың әлеуметтік бағыттылығын күшейту және бұрын 
қабыл данған барлық міндеттемелерді орындау арқылы 
адам капиталын дамытуға айрықша көңіл бөлінетін бо
лады. Бұл орайда әлеуметтік төлемдер көлемін едәуір 
арттыруға негіз қаланып отыр.

Қазақстанда экономиканы цифрландыру және тех
нологиялық жаңғырту, аграрлық секторды, көлік және 
логистикалық инфрақұрылымды дамыту бағытына көп
теп қаржы бөлінеді. Мемлекеттің қор ғаныс қабілеті мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы шығындар 
біршама өседі. Бюджет шығындары 9 трлн теңгеден асып 
түседі. «Шығындар құрылымының басым бөлігін неме
се 44,5 пайызын әлеуметтік сектор шығындары құрайды, 
олар биылғы жылмен салыстырғанда едәуір өсіп жатыр. 

Мәселен, өсімнің негізгі құрауышы зейнетақы мен 
бала туғанда тағайындалатын жәрдемақы көлемін өсіру, 
оның ішінде ең төменгі күнкөріс деңгейінің құры лымы 
мен зейнетақы тағайындау тәртібін қайта қарау нәти же
сінде мүмкін болды. 

Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасы 
бойынша 2018 жылға қаржы қызметтерінің қол же тім
ділігін арттыру (субсидиялар), су шаруашылығы мен 
ветеринарияны дамыту, фитосанитарлық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету шаралары назардан қағыс қалмайды. 

Индустриалдыинновациялық даму мемлекеттік 
бағдарламасының екінші кезеңін іске асыруға 232,9 
млрд теңге сомасы көлеміндегі шығындар қарас ты
рылған, оның ішінде 2018 жылға 76,1 млрд теңге бөліну 
көзделуде.

2018 жылы көлік инфрақұрылымын дамытуға 292,6 
млрд теңге бағытталады. 

20182019 жылдары Қазақстанда бюджет тап шы
лығын азайтуға айрықша көңіл бөлінеді. Бұл, сайып 
кел генде, елімізде қалыптасқан макроэкономикалық 
тұрақтылықтың оңды нышанының белгісі болып табы
лады. 

Дайындаған Ж.ӘЛМАХАН.

ҚАЗАҚСТАН БЮДЖЕТІНІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТЫ БАСЫМ

           Сараптама өнеге

ҚР Табиғи монополияларды 
рет теу, бәсекелестікті және тұты
ну   шылардың құқықтарын қорғау 
комитеті мемлекеттік орган, нарық 
субъектілері мен тұтынушылардың 
құқығын қорғау қоғамы өкілдерінің 
басын қосып, электр қуатымен 
жаб    дықтау қызметі саласындағы 
өзекті мәселелерді сөз етті.  Жиын да 
тұтынушылар құқықтарын қорғау 
заң намасы бұзылуының алдын алу, 
саладағы проблемаларды жанжақ
ты зерделеу басты назарға алынды.

Бүгінде шаһарды электр қуа ты мен 
жабдықтауды “Дәулет энерго” мен 
“Шиелі жарығы” ЖШС, “Энергосер
вис” ЕЖШС қол   ға алған. Серіктестік 
тараптары нан қызмет көрсету са
пасын арттыру бағытында тұрақты 
жұмыс жүр     гізіліп, олар қолданыстағы 
нор мативтік құқықтық актілердің та
лабына сай әрекет етуде. Департа
мент қызметкерлері тұтынушылар 
құқығының қорғалуы қатаң қада ға
лауда екеніне де тоқталды. Олардың 
айтуынша, тиісті сауалнама жүр
гі зілу барысында тұрғындардың 

46 пайызы  электр қуатының стан
дартқа сәйкес берілмеуіне байла
нысты тұрмыстық құралдардың 
күйіп кететінін жеткізген. Сапасыз 
қызметке шағымданушылар – 24 пай
ызды, ал электр қуатының ес кер тусіз 
өшірілетініне наразылар 10 пайыз
ды құрапты. Дегенмен, құ  зырлы ор
гандар алдағы уақытта тұтынушылар 
үдесінен шығып, ұсы ныстар мен 
пікірлер негізінде қызмет көрсету са
пасын одан әрі арттыратынын айта
ды. 

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

КӨПТІҢ ПІКІРІ ЕСКЕРІЛДІ

Аймағымыздың әлеу
м е т   т і к  э к о  н о м и к а л ы қ 
 да м уы  на айтарлықтай өзіндік 
үлесін қосып келе жатқан 
Жаңақорған ауданындағы 
Түгіскен алқабының ашыл
ға нына жарты ғасырдан ас
там уақыт болса, сол өлкеде 
құрылған жеті ірі шаруа
шылықтың бірінің ор та
лығы – Қожакент ауылы
на 50 жыл тол ған дығын ауыл 
тұр ғындары үл гілі тойла
ды. Өткен аптаның жұ масы 
күні басталған той ертеңіне де 
жалғасты. 
Тың даладан ірге көтерген 

аталған ауылда қазіргі кезде бес 
жүзге тарта түтін болса, олар
да үш мыңға таяу халық тұрады. 
Ауылдық округте  2 мектеп, 90 және 
50 орындық екі балабақша жұмыс 
істейді. Ауыл емханасы мен ауру
хана халыққа қызмет көрсетсе, 220 
орындық мәдениет үйі, кітапхана 
мен пошта байланыс бөлімшесі 
елді мекеннің сәні. Кейінгі жыл
дары 150 орынға арналған мешіт 
үйі салынды. Орта және шағын 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
аясында 70 ауыл тұрғыны жеке 
кәсіпкерлікпен шұ ғыл данады.  Ауыл 
шаруашылығы өнімін өндіретін 4 
іріленген ауыл шаруашылық өн
ді рістік коопе ра тивінің құрылуы 
соңғы екі жыл дың жемісі. Үкіметтің 
«50 ауыл» бағдарламасы бойын
ша «Миялы» ауыл шаруашылығы 
өндірістік коопе ративіне мүше 31 
ауыл тұр ғыны жалпы көлемі 91 млн 
теңгеге 613 бас ірі қара малға не
сие алды. «Жұмыспен қамту2020» 
бағдарламасы бойынша 4 ауыл 
тұрғыны 15 млн теңге несие алып, 

мал бордақылау кәсібімен айналы
суды бастаған болатын. Биыл ауыл 
диқандары 1600 гектарға күріш егіп, 
ауылдың 50 жылдығы құрметіне 
орташа 50 центнерден өнім алуға 
қол жеткізді. 

Ауылдың ірге көтергеніне 50 
жыл толу мерекесі Мәдениет үйін
дегі ақындар айтысынан бастау 
алды. Танымал айтыс ақындары 
Мұхтар Ниязов, Нұрмат Мансұров 
пен Әбілқайыр Сыздықовтар көрші 
облыстан шақырылған ақындармен 
сөз сайысына түсіп, аймақтың бү
гінгі оң ахуалы мен елді мекеннің 
бүгінгі келбетін әдемі айшықтады. 
Сөз сайысын танымал сықақшы 
Көпен Әмірбеков жүргізіп, арасында 
Өзбекстаннан арнайы шақы рылған 
сатирик Балтабай Тәжіметов қыран
топан күлкі сыйлады. 

Мерейтойға жиналған жұрт шы
лық ертеңіне ауыл келбетімен таныс
ты. Және де осы ауыл тумасы, қоғам 

және мемлекет қайрат кері Исатай 
Әбдікәрімовтың ескерт кішіне гүл 
шоқтарын қойып, есте ліктер айт
ты. Шаруашылықты ұзақ жылдар 
басқарған Әсет Шома новтың сөзіне 
ұйыды. Содан соң сахна төріне 
көтерілген ауыл әкімі Асыл Айтжа
нов баяндама жасаса, жазушы Көпен 
Әмірбеков, қоғам қайраткері Наж
маддин Мұсабаев және басқалар 
құттықтау сөздерін арнады. Еңбек 
озаттарына арнайы сыйлықтар тап
сырылды. 

Мерекеде Қызылорда облыс
тық филармониясына қарасты «Ақ
мешіт» фольклорлық ансамб лі нің 
өнер паздары концерт қойды. Спорт
тық жарыстар өткізіліп, жеңім паз
дарға бағалы жүлделер берілді. 
Сал танатты шара соңында тігілген 
ақшаңқан үйлерде ас берілді. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Жаңақорған ауданы.

ЖАРТЫ ҒАСЫР ЖАСАНҒАН АУЫЛ

Осы аптада «Қыс2017» республикалық ко
ман далық штабтық оқужаттығу аясында облы
сымызда бірқатар шаралар өткізілді. 
Алдымен сейсенбі күні қыс кезінде төтенше 

жағдайлардың зардаптарын жоюға қатыстырылатын 
авариялыққұтқару құрамаларының саптық қарауы 
өткізілді. Оған облыс әкімі Қ.Көшербаев қатысып, 
бірқатар тапсырмалар берді. Саптық қараудың жеке 
құрамында 23 құрылым болса, бұл жолғы шараға 300
ден аса адам қатысып, 90нан аса техника таныстырыл
ды. 

Төтеншеліктердің келесі шарасы бейсенбі күні 
Тасбөгет кентінде орналасқан «Қызылорда су жүйесі» 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының аумағында 
жалғасты. Онда қатты әсер ететін улы заттар төгілген 
сәтте әрекет етуге бағытталған тактикалық оқужаттығу 
өткізілді. 

Арнайы шаралар мұнымен толастаған жоқ. Күні 
кеше «ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда өндірістік 
филиалының газ тарату желілерінің зақымдалуы 
кезінде авариялыққұтқару жұмыстарын жүргізу бой
ынша тактикалық жаттығу өткізілді. 

– Оқужаттығуларда қыс кезінде болуы ықтимал 
төтенше жағдайларды жоюға арналған шаралар 
ұйымдастырылды. Мұндай тактикалық бағытты 
көздейтін жаттығулар құтқарушылардың жұмысын 
жақсартып, дайындығын арттыра түседі, – деді 
облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бөлім 
бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Б.Тұрманов. 

Бұл шаралар барысында медициналық қызметтен 
бастап, құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің және 
полицейлердің жұмыла жұмыс жасағанын аңғардық. 
Тіпті, Ұлттық Ұлан жауынгерлері де бірге әрекет ету
ге әзір екендіктерін көрсетті.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

ҚҰТҚАРУШЫЛАР ҚЫСҚА ДАЙЫНДАЛУДА
     «ҚыС-2017»

Кеше қаладағы «Достық үйінде» облыстық ішкі саясат басқар
масы Дін мәселелерін зерт  теу орталығының ұйым дас тыруы мен 
«Жоғарғы руханиятты қалыптастырудағы зайырлы мем лекеттің 
рөлі» атты тақырыпта ғылымитәжірибелік конференция  өтті.
Аталған шараға аймақ тұр ғын дары мен белсенді жас тар, жоғары және ар

наулы оқу орындарының студенттері, мұғалімдер, мектеп директорларының 
тәрбие ісі жө нін дегі орынбасарлары, теолог мамандар, кент және ауылдық 
округ әкімдері қатысты.

Конференцияны облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы 
А.Қайруллаев сөз сөйлеп ашып, жүргізіп отырды. Сондайақ, ҚР Дін істері 
және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитетінің басқарма басшысы 
М.Иманбаев, ҚР БҒМ ҒК «Философия, саясаттану және дінтану институты» 
РМҚК бөлім басшысы, философия ғылымдарының докторы Б.Сатершинов, 

«НұрМүбарак» Египет ислам университетінің кафедра меңгерушісі Ph.D док
торы М.Исахан, облыстық ақ па раттық топ мүшесі, философия ғылымдарының 
докторы Б.Қожамберлиев хабарлама жасады.  

Жиында зайырлылық қағи дат тарын нығайту мен дін саласындағы саясат
ты іске асырудың басым бағыты сөз болып, «Рухани жаңғыру» аясындағы дін 
мен зайыр лылық арақатынасы әңгіме арқауына айналды. Моральдық парыз 
және оның адам тәрбиесіндегі рөлі де кеңінен тарқатылып айтылды.

Конференция барысында «Жас тар тәрбиесіндегі жоғарғы  руханият 
мәселелері», «Зайырлы мемлекет және жоғарғы руханият» тақы рып тарында 
секциялық отырыстар өткізілді. 

Шара соңында бірқатар аза мат тарға облыс әкімінің Алғыс хаты тапсы
рылды.

А.АҚЫЛБЕКОВ.

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ  ПЕН  ЖОҒАРҒЫ РУХАНИЯТ
     

     

КОнФеренЦИЯ

баСпаСөз туры

Елбасының «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарының 84қадамын жү
зе ге асыру мақсатында әлеу мет
тікадрестік көмектің тиімділігін 
жақсарту үшін өткен жылы облыста 
«Өрлеу» қанатқақты жобасы қолға 
алынған болатын. Жобаға аудандар 
мен Қызылорда қаласы тұрғындары 
қамтылып әлеуметтік көмекті келі
сім негізінде алды. 

Кірісі төмен, еңбекке қабілетті 
азаматтарды жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бейімдеу мақсатында 
қолға алынған республикалық «Өр
леу» шартты ақшалай көмек көрсету 
жобасына бюджеттен 37 млн теңге 
қаржы бөлінді. Оның 26 млн теңгесі 
839 адамға тағайындалған. Жоба ая
сында кедейлік шегінде өмір сүретін 
отбасылардың саны 0,2 пайызға 
дейін төмендеді. Осы мақсатта Сыр
дария ауданында атқарылып жатқан 
жұмыстарды саралауға Өңірлік 
ком  муникациялар қызметі БАҚ 
өкілдеріне баспасөз турын өткізді.

Сырдария ауданында былтырғы 
жылдың басынан бастап «Өрлеу» 
жобасы енгізілді. Қазіргі таңда жан
ұя сында 255 адамы бар 42 отбасы 
жобаға қатысқан болатын. Оның 
ішінде еңбекке қабілетті 46 мүшесі 
бар отбасы жұмыспен қамтылып, 
шарт ты атаулы әлеуметтік көмекке 
қол жеткізді.

Бұл жерде айта кететін жайт, 
«Өрлеу» жобасы шартты және 
шарт сыз болып екіге бөлінеді. 
Шарт ты әлеуметтік көмекті алу 
үшін алдымен жұмыссыздық бо
йынша тіркеліп, алты ай қоғамдық 
негізде жұмыс істейсіз. Азаматтарға 
ақшалай көмек бе рі ліп қана қоймай, 
оның жұмысқа тұруы үшін көмек 
көрсетіледі, түрлі қайта даярлау 
немесе біліктілігін арттыру  курс
тарына жібереді және шағын не
сие береді. Осылайша, отбасының 
кедейшілік шегінен шығуға әлеуетті 
ынталандырады.

Ал, шартсыз ақшалай көмекке ең
бекке қабілетті мүшелері жоқ отба
сы ларға (мүм кін діктері шек теулі 
адамдардың немесе егде жас тағы 
зей нет кер лердің отбасылары) неме
се еңбекке қабілетті мүше лері белгілі 
себептерге байланыс ты жұмыспен 
қамту шараларына қатыса алмай
тын отбасыларға (мысалы, мектеп
ке дейінгі балалары бар жалғызбасты 
ана) көрсетілетін болады. Мұндай 
отбасыларға жәр дем ақы алу үшін 
жұмыспен қамту шараларына қатысу 
міндетті емес. 

«Өрлеу» жобасына қаты су шы 
лардың бірі Шаған ауылының тұр
ғы ны, көпбалалы отбасының иесі 
Ербол Әблахов. Шартты ақша лай кө
мек ке өтініш білдіргенде балалары 
жас жанұяның отағасы да, отанасы да 
жұмыссыз еді. Көмекке жүгінгеннен 
кейін екеуі де тұрақты жұмысқа орна
ласып, мал сатып алып, құс шаруа шы
лы ғымен айналысуда. Бүгінде құстың 
басы 100ден асып, олардың қатарында 
индюк, индоүйрек, тұқымды тауықтар 
және үйрекқаздары бар.

– Келіншегім де, өзім де осы 
жоба арқылы жұмысқа орналасып, 
атаулы көмектің арқасында 336 мың 
теңге алып, кәсібімізді дөңгелентіп 
отырмыз. Алдағы уақытта құс басын 
көбейтіп, саудаға шығармақ ойымыз 
бар. Жаздың күндері сұра ныс қа орай 
тауық балапандары 200 теңгеден са
тылды. Қысқа қажетті қорасы, жем
шөбі дайын, – дейді Е.Әблахов. 

Осындай құс шаруашылығын 
дөң гелентіп отырған А.Тоқма ған
бе тов ауылының тұрғыны Әсем күл 
Ажарова. Екі баласы бар жалғыз
басты ана алдағы уақытта тауық са
нын көбейтіп, ауылды жұмыртқамен 
қам тамасыз етпек. Осы ауылдың 
тағы бір тұрғыны Сахыбекова Зуль
фия болса «Жұмыспен қамту2020» 
бағ дарламасы аясында облыстық 
кәсіп керлік палатасынан 300 мың 
теңге қайтарымсыз грантқа ие бол
ды. Бүгінде ауылдан шаштараз ашып 
тұрғындарға сапалы қызмет ету
де. Нәтижесінде материалдық кө
мекке ғана қарап отырған отбасы
лар тұрмысын жақсартуға белсене 

кірісіп, мемлекет көмегіне байлан
бай, өзі табыс тауып отыр. 

Сырдария ауданында ауыл 
шаруа  шы лығы кооперативтерін 
құру жоғары деңгейде жүзеге асуда. 
Оның дәлелі – Ақ жарма ауы лын дағы 
«Ынтымақ» коопе ративі. «Ауыл 
шаруашылығын қар жылай қолдау 
қоры» арқылы 72 млн теңге алып, ірі 
қара малын өсіруді әрі бордақылауды 
қолға алған. Жергілікті кәсіпкер 
Берік Қо жах метов төрағалық ететін 
кооператив құрамында 26 отбасы 
мүшелікке тұрған. Барлығы да ұжым 
аясында бірігуге келісім жасасқан 
азаматтар мал бордақылап, ауыл
аудан халқын етпен қамтамасыз етіп 
отыр. 

Ауданда «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 20172021 жылдарға 
арналған» бағдар ла ма сының бірін ші 
бағыты бойынша  толайым жұ мыс тар 
атқарылуда. Яғни, жұ  мыссыз аза
маттар техникалық немесе кәсіптік 
біліммен және қысқа мерзімді кәсіп
тік оқумен қам та масыз етіліп келеді. 

Бұл бағыт бойынша, 105 аза
мат білім алып жатыр. Оның 
ішінде 25 адам кәсіптік оқуға, 80 
адам еңбек нарығындағы сұра
нысқа ие мамандықтар бойын
ша қайта даярлау дан өткен. Оқу 
курс   тары Сырдария аграрлықтех
ника лық колледж базасында және 
«Отан» республикалық қоғам
дық бірлестігінің «Қызылорда об
лыс тық кәсібитехникалық оқу 
ор  та лығының» аудан дық филиа
лы арқылы жүргізіліп келеді. Жос
парға қосымша 100 адамды оқыту 
көзделіп, бүгінде олар бес ма ман
дық (шаштараз, массаж жасаушы, 
дәнекерлеуші, фермер және аспаз
шы) бойынша аталған оқу орта лық
та рында оқып жатыр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

«ӨРЛЕУ» ӨРГЕ ЖЕТЕЛЕйДІ

Адам өмірі қатқабат, қымқуыт тіршілікке 
толы. Өмір соқпағында талай асулардан өтіп, 
белестерді бағындыру, бұралаңы көп сүр леу
лерде адаспай өз жолыңды табу адам баласы 
үшін басты құндылық. Осы құндылыққа жету
де әркім өзінше әрекет етеді. Бірі адалдықты ту 
етіп, шығар биік, көздеген мақсатына сол туды 
жықпай жетсе, енді бірі басқа жолмен жетуді жөн 
көреді. Өзінің өмір жолында адалдықтың ақ туын 
биік ұстап, еңбекте де, қызметте де, ортасында да 
абыройға бөленген сондай жанның бірі – елімізге 
белгілі дәрігер Базарбай Атабаев.

Бүгінде сексеннің сеңгіріне жеткен Базар
бай Асанбайұлы өзінің ақ адал еңбегі, кең пейілі, 
жылылыққа толы үлкен жүрегімен талай жанның 
алғысын арқалап, ризашылығына бөленген жан. 
Майталман маман, іскер басшы бола білген ол 
облыстың денсаулық сақтау саласының дамуына, 
өркендеуіне, тұрғындардың саулығын сақтауға 
ерекше еңбек сіңірді. «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» дейді халқымыз. Ендеше Ба
зарбай ағаның да бойындағы жақсы қасиеттерін, 
елге істеген елеулі еңбегін ауыз толтырып айтуға, 
оны мақтауға, онымен мақтануға әбден болады 
деп ойлаймыз. 

Базарбай Асанбайұлы 1937 жылы Шиелі ау
даны 1Май колхозында дүниеге келген. Бала
лық шағы Ұлы Отан соғысы, елдегі ауыр жағдай, 
жалпы, қиынқыстау кезеңмен сәйкес кел
ген. Ауылдағы Ордженикидзе атындағы орта 
мектепті бітірген соң жоғары оқу орнына түсуге 
мүмкіндігі жоғын түсінген ол 1956 жылы Қы зыл
орда медицина училищесіне оқуға түседі. Оқуын 
тәмам даған соң Сырдария ауданында, кейіннен 
Қызылорда қаласында фельдшер болып жұмыс 
істейді. Талабы таудай жас жігіт жоғары оқу ор
нына түсіп, дәрігер мамандығын алуды мақсат 
етеді. Осы мақсатына жету жолында 1961 жылы 
ол Алматы медицина институтының педиатрия 
факультетіне оқуға түсіп, оны 1967 жылы бітірген 
соң жолдамамен елге келіп, қалалық балалар ем
ханасында балалар хирургі болып еңбекке арала

сады. Сол жылдары ол қосымша темір жол ауру
ханасында хирург, облыстық денсаулық сақтау 
саласының штаттан тыс балалар бас хирургі 
қызметтерін де атқарды. 1970 жылы облыстық 
аурухана бас дәрігері Шәдібай Абдуллаевтың 
шақыруымен аталған ауруханаға балалар хирургі 
болып ауысып, тәжірибесін шыңдайды. 

– Мен оқу бітіріп, жас маман болып еңбекке 
араласа бастағанымда жақсы кісілердің, білікті 
мамандардың қолына түстім. Олардың көш ба
сында облыстың денсаулық сақтау саласын 30 
жылдан астам басқарған София Өтегенқызы 
Мақашева, Светлана Есова, Шәдібай Нұрғазыұлы 
Абдуллаев, Шәріпбай Әлназарұлы Әлназаров, 
Сағынбай Қарақұлұлы Құлсартов, Кенжебек 
Елжанов, Ернияз Омарұлы, Тұрғанбай Маха
нов сынды білікті де білімді, іскер басшылар 
тұрды. Осы кісілерден алған тәрбием, ақыл
кеңестерім менің кейінгі еңбек жолымда үлкен 
бағдаршамыма айналды. Бұл адамдар менің үлгі 
тұтар тұлғаларым болды, қазір де солай,– дейді 
дәрігер. 

Жастайынан білімге құштар, ізденімпаз, жақ
сылыққа, жаңалыққа жаны құмар Базарбай аға өзі 
таңдаған мамандығының қырсырын меңгеруге 
ұмтылды. Жас дәрігердің  мұндай қасиеттерін 
байқаған басшылық оны жетекшілік қызметке 
ауыстырды. Атап айтқанда, 19731975 жылда
ры Шиелі аудандық ауруханасына бас дәрігердің 
емдеу ісі жөніндегі орынбасары қызметіне 
жібе рілді. Ол жақта жаңа аурухананы іске қо
сып, қажетті құралжабдықтармен  жабдықтап, 
жемісті жұмыс атқарды. 1975 жылы облыстық 
ауруханаға бас дәрігердің орынбасары қызметіне 
шақырылды, онда жүріп облыс көлеміндегі 
«ұйым  дастыру әдістемелік орталықтың»  жұмы
сын жандандырып, көзге түсті. Облыстағы ден
сау лық сақтау көрсеткіштері мен статистика 
және медициналық көмекті дұрыс ұйымдастыру 
жұ мыстары республика деңгейінде көрініп, ең 
жоғары орынға көтерілді. 

Істің тетігі қай кезде де кадрға байланыс
ты ғой, Базарбай ағаның тікелей араласуымен 
облыстық ауруханада 1976 жылы бірінші рет 
40 төсектік балалар хирургиясы бөлімі ашыл
ды. Осындай абыройлы еңбегінің арқасында 
1982 жылы облыстық денсаулық сақтау бөлімі 
меңгерушісінің бірінші орынбасары қызметіне 
келді. Осындай сатылап өскен қызметінде Базар
бай Асанбайұлының облыс көлемінде халықтың 
денсаулығын сақтау жұмысында көптеген ау
руханалар, емханалар, фельдшерлікакушерлік 
пункттер, дәріханалар, зертханалар ашуда, олар
ды кадрлармен, медициналық құралдармен қам
та масыз етуде зор үлес қосқанын қатарластары, 
әріптестері мақтанышпен айтып жүр. Оның бір 
айғағы ретінде өзі салынуына тікелей ықпал 
еткен облыстық жұқпалы аурулар аурухана
сын айтуға болады. Ол аталған аурухананы 
Қызылордада салудың қаншалықты қажеттілігін 
Қаржы министрлігі мен жоспарлау комитетінде 

дәлелдеп, құрылысты салуға рұқсат алады, со
нан құрылыс жұмысының басықасында жүріп, 
қадағалап, жаңа нысанның жұмысын екі жыл
да аяқтатып, оны қажетті құралжабдықтармен 
жабдықтап, ел игілігіне қызмет етуіне атсалы
сады. 1988 жылдың соңында осы ауруханаға бас 
дәрігер болып бекітілді.  Аурухана аз уақытта 
облыстың ғана емес, республика көлемінде маң
дайалды емдеу мекемесіне айналды.  Осыған орай 
Базарбай Асанбайұлы облыстың жұқпалы ауру
лар жөніндегі бас маманы, республика инфекцио 
нистер қоғамының президиум және басқарма 
мүшесі болды. Оның тікелей басшылығымен 
«Ғылыми еңбектер жинағы» және «Облыстағы 
жұқпалы ауруларға қарсы күрес жұмыстарының 
тарихы» атты кітапшалары шықты. Оның 30дан 
астам ғылыми еңбегі облыстық, республикалық 
басылымдарда жарық көрді. 

Базарбай Атабаев білікті маман, іскер бас
шы ғана емес, сонымен бірге ол жас дәрігерлерге 
ұстаз, тәлімгер де бола білді. Бүгінде артынан 
ерген көптеген ізбасарлары елге белгілі беделді 
дәрігер болып, еңбек етіп жүр. 

Еліміз ерінің лайықты еңбегін қашан да 
елеу сіз қалдырмаған. Базарбай Атабаевтың 
осын дай өнегелі еңбегі, абыройлы қызметі өз 
баға сын алды да. Оған көптеген марапатта
ры куә. Атап айтқанда, ол 1978 жылы «ҚСРО 
денсаулық сақтау үздігі» белгісімен, 1986 жылы 
«Халықтар достығы» орденімен және 2000 жылы 
«ҚР Денсаулық сақтау үздігі» белгісімен мара
патталса, өзге де бірқатар медальдары жетерлік. 
Сондайақ, 2013 жылдан бері «Шиелі ауданының 
құрметті азаматы», «Алтын дәрігер» белгісінің 
иегері.

Базарбай Атабаевтың дәрі герлігінен бөлек, 
қоғам қайраткерлігін де атап айту керек.  1992 
жылы «Мұстафа Шоқай» қорына жетекшілік жа
сап, Мұстафа Шоқайды ақтап алу жұмыстарымен 
жүріп, біртуар азамат туралы екі кітап шығарып, 
көпшілікке ұсынды. Францияның Ножан Сюр
Марн қаласында Мұстафаның ескерткішін ор
натуда орасан зор еңбек сіңіргені жұртшылыққа 
мәлім. Еліміздегі Алаш ардақтысын дәріптеу 
жөніндегі жиындарды өткізуде, көше, ауыл, мек 
теп аттарын беріп, ескерткіштерін орнату мәсе
ле лерінің басықасында жүріп келеді. 

Бүгінде сексенді толтырған Базарбай Асан
бай ұлы майталман маман ғана емес, сонымен 
бірге отбасының ақылшысы, ардақты әке, неме
ре леренің сүйікті атасы, бақытты отағасы. Білікті 
ұстаз, білім саласының ардагері болған жұбайы 
Гүлбаһарам Кеншубаева екеуі 40 жылдан астам 
бір шаңырақ астында татутәтті өмір сүріп, төрт 
ұлды бағыпқағып, өсірді. Бірі кем дүние ғой, 
бүгінде отанасы Гүлбаһарам апай өмірден озып 
кеткен. Дегенмен, Базарбай аға отанасының 
жоқтығын білдірмей, ұлдары мен келіндерінің, 
немерелерінің ортасында берекелі тірліктерін 
жалғастырып келеді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Берекелі белестер
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Сейілбек ШАУХАМАНОВ
Біздер, суармалы егіншілікпен айналы-

сатын  Сыр бойының халқы «Су – өмір» 
дейміз.

1993 жылы Қызылордада Қазақстан 
президентінің бастамасымен Орта Азия 
президенттері мен Ресей үкіметінің бас
шылығы бас қосып, Арал теңізінің 
тағдыры жайлы келелі кеңес өткізіп, 
«Арал тағдыры – адам тағдыры» деген 
ортақ түсінікке келді. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы мен Дүниежүзілік банкке ар-
найы хат жолданды. Нәтижесінде Арал 
проблемасы әлемдік дәрежеге көтерілді, 
халықаралық Аралды құтқару қоры 
құрылды. Кейін осындай мәртебелі масли-
хат Қарақалпақта, Ташауызда   өтті. Ол  ел-
дер де «Бір тамшы су – өмір» дейді екен. 
Бұл – шынайы шындық, айдай ақиқат. Кім 
судың зәрулігін, жетімсіздігін, зардабын, 
қайғықасіретін көп шексе, оның судың 
қадірқасиетін, қажеттілігін, құндылығын, 
өміршеңдігін терең түсінері сөзсіз.  

Әлемнің ¾ бөлігі, яғни 75 пайы-
зы су. Планетамыздағы жалпы судың 
көлемі 360 миллион текше шақырымды 
құрайды, айдыны бір миллиард 370 мил-
лион текше шақырым. Елімізге танымал 
қоғам қайраткері, белгілі журналист Ка-
мал Смайылов  ағамыз: «Егер сол суды 
жердегі құрлықтар үстіне жайып жіберсе, 
онда жер бетінқалыңдығы 2700 метр бо-
латын топан су басар еді. Әлемдегі бар су 
20 миллиард адамға еркін жетеді. Бірақ 
су іздеп, су аңсап шөлдеген адамдар мен  
оны қажет ететін өндіріс, егіншілік, мал 
шаруашылығы күн санап қарқынды өсіп 
келеді», – деген еді.

Адамзат қажетіне жарайтын 30 милли-
он текше шақырым судың 25 миллион тек-
ше шақырымға  жуығы Арктика мен Ан
тарктиданың мәңгі мұздақтарында жатыр.

Адам ағзасының 4/5 бөлігі немесе 80 
пайызы судан тұрады. Бүкіл ғұмырына 
шаққанда адам өз өмірінде орта есеппен 22 
тонна тамақ, 33 тонна су ішеді делінсе, био-
лог П.В.Гофман – Калашниковтың есебі 
бойынша 70ке  келген адам 75 тонна су 
ішеді екен. Адам тамақсыз бір айақ, сусыз 
бір апта ғана өмір сүре алады.Табиғатта 
сусыз ештеңе өспейді, ештеңе өнбейді, 
ештеңе көктемейді, ештеңе көгермейді.

Бидайды өсіріп, одан ұн жасап, пісіріп, 
100 грамм нанды алдыңа әкеліп қойғанша 
150 литр су жұмсалады. Бір алманы өсіру 
үшін 120 литр су керек. Бір тонна астық 
өндіру үшін 1000 тонна,бір тонна сиыр етін 
өндіру үшін 70 мың тонна, бір тонна қант 
өндіру үшін 1000 тонна,бір тонна күрішке 
5000 тонна, бір тонна мақтаға 10000 тонна 
су керек. Бір тонна болат қорыту үшін 300 
тонна, бір тонна қағаз өндіру үшін 700 тон-
на су жұмсалады.

Жер шарындағы барлық судың тек 12 
пайызы ғана ішуге жарайтын тұщы су, 
оның да 20 пайызы бір ғана Байкал көліне 
шоғырланған. Түптің түбінде, болашақта 
бүкіл адамзат су тапшылығын көретін 
түрі бар. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
мәлі  метіне қарағанда, қазірдің өзінде 
әлем де 2 миллиард адамға таза су жет-
пей отыр. Дүние жүзінде XX ғасырда адам 
саны үш есе өсті,ал су пайдалану жеті 
есе өсті. Халық өсе береді, ал су өспейді. 
XXI ғасырда су проблемасы ғаламдық 
проблемалардың алғашқы орындарының 
біріне шығып отыр. Соңғы жылдары дүние 
жүзі ғалымдары адамзаттың таза ауыз су-
дан тапшылық көретінін жаппай айта 
бас тады. Сондықтан да Біріккен Ұлттар 
Ұйымы 2003 жылды ауыз су жылы деп 
жариялады. Әлемдегі ең беделді көрме 
«ЭКПО2008»дің «Су және тұрақты даму» 

деп аталуының өзі тегіннентегін емес.
XX ғасырдың басты тауары мұнай бол-
са, XXI ғасырдың басты тауары су мен 
одан алынатын негізгі қуат көзі – сутегі 
болады десек, артық айтқандық бол-
мас. Су – ең қажет, ең құнды, ең қымбат 
стратегиялық тауарға айналады. 

Елімізде 39 мың өзендер мен су ар-
налары, 48 мыңдай көлдер бар. Қазақ

стандағы жерасты ауыз суының қоры 50 
миллиард текше метр деп бағалануда.
Түптіңтүбінде осы байлық кәдеге жарай
ды. Міндет осы суды сақтай, қорғай, тиімді, 
үнемді пайдалануымыз керек. Су – сырт 
көзбен қарағанда, көп сияқты көрінеді, 
ал шындап келгенде аз, жетпейтін бағалы 
байлық.

Су – Қазақтың тағдыры.
Демек, даламыз, жеріміз, асқар таула-

рымыз бен өзенкөлдеріміз қандай болса, 
бізде сондаймыз. Бізді қоршаған табиғат – 
біздің ұлы тәрбиешіміз.

Өзбек халқында: «Судың басында кім 
отырса, сол ие» деген қасқабас қағида 
бар. Қазақстанға келетін барлық судың 
44 пайызы басқа мемлекеттерден келеді. 
Бұл дегеніміз – барлық судың жартысына 
жуығының билігі басқаның қолында деген 
сөз. Олар оңай мемлекеттер емес: Қытай, 
Ресей, Өзбекстан. Бізбен көрші мемлекет-
терде халық саны бізден 95 есе артық. «Көп 
қорқытады, терең батырады» дегенді естен 
шығармауымыз керек. Жылданжылға 
еліміздегі су ресурстары азайып келеді. 
Мамандардың есебіне қарағанда, кейінгі 
елу жылдың бедерінде Қазақстандағы  
су ресурстары 1520 миллиард текше 
 метрге азайған көрінеді. Бүгінгі таңда ол 
100 миллиард текше метрдің шамасын-
да. Оның объективті, субъективті түрлі 
себептері баршылық. Қазақ жерінің кеңдігі 
соншалықты – жер шарын бір тәулікте ай-
налып шығатын күннің көзі қазақ жерінің 
үстінен үш сағатта өтеді екен.

Су проблемасының асқына түсуіне 
тікелей әсер етіп отырған негізгі жағдай 
Орта Азия халқының 1960 жылғы 14 
миллион адамнан қазір 60 миллионға 
жақындап қалуы. Осының салдарынан 
ауыз суға деген сұраныс жылына 60 текше 
шақырымнан 120 текше шақырымға дейін 
жетіп отыр.

Кеңес Одағының ыдырауына байла-
нысты Орта Азия өңірінде су проблема-
сы бұрынғыдан да асқына түсті. Себебі, 
Кеңес Одағы қалыптастырған суды өңірлік 
реттеу жүйесі жойылды. Ал жаңа жүйе 
тәуелсіз, туыстас мемлекеттер арасын-
да әлі қалыптасқан жоқ. Қазір Орталық 
Азияда бір тұрғынға есептегенде жылы-
на 2600 текше метрден су келеді. Егер осы 
көрсеткіш Мысырда – 1200 текше метр, 
Суданда – 1160, Қытай, Сирия, Израиль-
де шамамен 450 текше метр екендігін 
ескерсек, бұл жаман көрсеткіш емес. 
Біздегі ең үлкен кемшілік, ең үлкен про-
блема «Судың да сұрауы бар» дегендейі 
осы судың 60 пайыздың ысыраппен 
пайдаланатындығымызда жатыр. 

Қызылорда облысы –  суармалы егін
шілікпен күн көріп отырған, Сыр дарияның 
төменгі жағына орналасқан ел.  Облыста 

2 миллион гектардың үстінде жер  бар. 
Оның 240 мың гектары инженерлік жүйе
ге келтіріліп тегістелген жер. Бұрын оны 
еліміздің алтын қоры деп атайтын еді. 
Қазір осы жердің жартысына жуығы бат
пақ танып, сорланып, тұзданып, жабайы-
ланып егіс айналымынан шығып қалды. 
1980 жылы облыста 1326 көл болса, 
қазір 320 көл ғана қалды. Қаншама мем-
лекет қаржысы, халық байлығы желге 
ұшты десеңізші.Облыста 2500 шақырым 
магистральдық каналдар, 11900 шақырым 
ішкі шаруашылық каналдары, 19000 
шақы  рым ішкі қашыртқылар, 24 мың 
іріліұсақты гидротехникалық инженерлік 
құрылыстар бар еді. Осыншама байлық 
көп жылдан бері егесіздікке, күтімсіздікке, 
берекесіздікке ұшырап, азыптозып істен 
шығуда. Өйткені, оған егелік жасайтын 
құрылымдар майдаланып, ұсақтанып, ша-
шырап кеткен. Айналып келгенде, ол 
«сен саларда мен салар, атқа жемді кім 
салардың» кейпін кешіп отыр.Біздіңше, 
«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және 
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап 
қалу» жобасының екінші кезеңінің аясында 
істен шыққан барлық инженерлік жүйеге 
келтірілген жерлерді қайта тегістеп, ка-
налдар, қашыртқылар, гидротехникалық 
құрылыстар алғашқы жобалық қалпына 
келтірілуі керек. Сондайақ, магистральды 
каналдар мен қашыртқыларды мемлекет 
балансына алу, қалғандарына егелік жасау 
үшін су пайдалану кооперативтерін құру 
керек деп ойлаймыз.

Сырдария өзенінің ұзындығы – 2337 
шақырым, оның 1274 шақырымы облыс 
территориясынан өтеді. 

Қай заманда болмасын, қай қоғамда 
болмасын судың тілін білген адам қадірлі, 
құрметті, сыйлы болған. Оның қоғамда 
алатын орны ерекше. Сондықтан да халық: 
«судың тілін білген ұтады, судың тілін 
білмеген құртады» деп бекер айтпаған. Ер-
теде жер мен судың тілін білетін адамдар-
ды Мұрап деп атаған. Сусыз тамақ жоқ, 
тамақсыз өмір жоқ. Мұрап – халықтың 
асыраушысы. Мұрап – судың қалай қарай 
ағатынын, қандай мөлшерде, қандай 
деңгейде, қандай жылдамдықпен ағатынын 
өлшеу құралдарынсызақ біледі. Ол осы-
нын бәрін оқымай, тоқымай Алланың бер-
ген ерекше қасиетінің, табиғи талантының, 
дарындылығының арқасында біледі, бол-
жай алады. Осындай су мамандарын 
ұлықтау, ұлағаттау, марапаттау, мадақтау, 
ынталандыру дәстүрі сонау Николай 
екінші патшаның заманында да болған. Ол 
1896 жылы арнайы «Мұрап» атты медаль 
шығарып, суармалы егіншілікке айрықша 
еңбегі сіңген Мұраптарға шен беріп, шек-
пен жауып, медаль тапсырған. Осындай 
марапаттың иегері, Сыр мұраптарының 
атасы Қасымбет ахунның ұлы Нұртаза 
ақсақал болған.

Құдайға шүкір, осы Мұраптық дәстүр 
өзінің жарасымды жалғасын тауып, кеңес 
дәуірінде Қазақстанда Нұртаза атамыздың 
жаңа замандағы, жаңа деңгейдегі әрі 
оқыған, әрі тоқыған бір шоғыр, талант-
ты, білімді, тәжірибелі мұрагерлері мен 
шәкірттері өсіп шықты. Олар Сыр бойын-
да, Қазақстанда суармалы егін шаруашы
лығын қалыптастыруда, жерді инженерлік 
жүйеге келтіруде ерекше еңбек етті.
Солардың қажырлы, жанашырлық, жаңа
шылдық ерен  еңбегінің, табан еті маңдай 
терінің арқасында Қазақстанның суарма-
лы аймақтары нағыз байлық пен дәулеттің 
көзіне айналып, халқы өсіп өркендеді, 
көктеп көгерді. 

Олар: елімізге белгілі қоғам және мем-
лекет қайраткерлері Мустахим Ықсанов, 
Сұлтан Сарсенбаев, Әбубәкір Тыныбаев, 
Эрик Гукасов, Шаймерден Бәкіров, Виктор 
Гонгаров, Нариман Қыпшақбаев, Балтабай 

Сарсенов, Ромальд Ковалевский, Алексей 
Антипов, Алексей Киселев, Ғафар Мур-
залиев, Ержігіт Бозғұлов, Сабыр Арыс
танбаев, Елтай Құттыбаев, Әлимбет Жап-
парханов, Әбдіманап Құтжанов, Мәделхан 
Нәлібаевтар.

Осы аты аталған ардақты азаматтардың 
әрқайсысының өзі жөнінде,өмірі жөнінде, 
өнегесі жөнінде, мамандығы, іскерлігі, 
ұйым дастырушылығы, азаматтығы, қа
жыр  лы лығы, қайраткерлігі жөнінде кеңі   
нен әңгіме қозғауға әбден болар еді. Бірақ 
оған бір мақаланың аясының тар  лық етері 
сөзсіз. Сондықтан мен осы аса үлкен 
құрметпен аты аталған азаматтардың дү
ниеден озғандарының мәң гілік рухын, 
тірілерінің абыройы мен атағын, ерен, 
жасампаздық еңбектерін  бетке ұстай 
отырып, бәрінің атынан  Сабыр Ары-
станбаев жөнінде бір үзік сыр шертуді 
жөн көрдім. Бас кейіпкеріміз  Сабыр 
Арыстанбаевтың рухына арналған мақала
ның тақырыбының: «Судың тамыршысы, 
еңбектің әміршісі» деп қойылуында үлкен 
мән мен мағына, ордалы ой жатыр.

Өйткені Сәкең өзінің терең білімін, 
білігін, мол тәжірибесін, іскерлік қадыр
қасиетін, ұйымдастырушылық қабілет
қауқарын, табиғи талантын, жасампаз 
еңбегін, бар саналы өмірін, өзін суға, су 
шаруашылығын өркендетуге қалтқысыз 
арнаған азамат.

Халық: «Адамның сусыз күні жоқ, 
судың оны айтатын  тілі жоқ» – дейді. 
Сәкең өз заманында судың тілін, судың сы-
рын, судың қырын, судың арманын, судың 
зарын, судың мұңын, судың қайғысын, 
қасіретін, қасиетін терең түсініп судың 
іздеушісі, судың жоқтаушысы, судың 
сұраушысы, судың қолдаушысы, судың 
сақшысы, судың шырақшысы, судың иесі, 
судың киесі, судың шежірешісі, тарихшы-
сы, тағдыршысы бола білді. 

Еңбек – әлемнің әміршісі болса, Сәкең 
еңбектің әміршісі болды, судың тамыршы-
сы болды. Сәкең  Арыстанбаев арыстандай 
айбатты, жолбарыстай қайратты, атынан ат 
үркетін, сұстымен, қасқабағымен, қажыр
қайратымен айқайымен кімді де болса 
ықтыратын, кімді де болса бұқтыратын, 
кімді де болса сендіретін, кімді де бол-
са көндіретін азулы, аузы да, қолы да ба-
тыл, батыр басшы еді. Халыққа оның кей-
де сыпыртып жіберетіні, жер сілкінтер 
айқайы жұрттың айналайынынан кем әсер 
етпейтін. Өйткені оның артында адалдық 
пен, әділдік жататын, зілі, запыраны, за-
лалы жоқ болатын, тек бәріне ортақ істің 
мүддесіне ғана бағытталған айқай. 

Сабыр Арыстанбаев ханның алдында 
да, қараның алдында да қасқайып тұрып, 
шындықты шырқыратып айта алатын, бар-
ды бар, жоқты жоқ, ақты ақ, қараны қара, 

жақсыны жақсы, жаманды жаман, бола-
тынды болады, болмайтынды болмайды 
деп сын сағатында, «бас кеспек болса да, 
тіл кеспек жоқ» қағидасын басшылыққа 
алып, басын бәйгеге тігіп, шешімді, 
кесімді, тағдырлы сөзді айта алатын аза-
мат еді.

Әттең бүгінде Сәкең тірі болғанда 
судың табиғаты, тағдыры, тарихы, сыры, 
қыры, құпиясы, өткір, өміршең, тағдырлы 
мәселелері жөнінде бізден де тереңірек, 
кеңірек, ішекқарнын айналдырып, шы-
райын шығарып айтар еді, жазар еді. 
Жоғарыда аты аталған азаматтардың 
жасам паздық, жанқиярлық еңбегінің арқа
сында Қазақстанда 1,5 млн гектар суарма-
лы жерлер игерілді. 100 мың шақырым ка-
налдар мен қашыртқылар қазылып, 500 
мың инженерлік гидротехникалық нысан-
дар салынды.Соның нәтижесінде респуб
ликаның мақта, күріш, қант қызылшасы 

түгелдей, көкөністің, жемісжидек, бау
бақшаның, картоптың, техникалық  да қыл
дардың 80 пайызы осы суармалы жерлерге 
орналасқан.Осыншама байлықты еліміздің 
алтын қоры деп атайды.

Алтын қор десе алтын қор  дегендей, 
облысымызда жердің тегістелуі күріш 
көлемі менөнімінің еселеп өсуі, облысы
мыздың экономикасын қарқынды дамы-
тып, халқымыздың халахуалын, тұр
мысын түбегейлі жақсартты. Ақ күріш 
халқымызға бақ та, атақ та, абырой да, 
ырысбереке де болды. Міне, осы байлық
тың, бақыттың авторы да актеры да айна-
лайын, Қызылорданың жоқтан бар жасай-
тын еңбекқор, бейнетқор халқы, мыңдаған 
жер, су мамандары, іскер, талантты, 
ұйым дастырушы жоғарыда аты аталған 
басшылардың бір шоғыр тобы екендігіне 
ешкімнің де дауы жоқ деп ойлаймын. 
Сол жылдары облыста атқарылған осын-
дай игілікті, ізгілікті тарихи,тағдырлы, 
бұрынсоңды қиялға да сыймайтын, 
қыруар жұмыстардың басында, қасында, 
бел ортасында 50 жылдай Қызылорданың 
топы рағынан табаны таймай қосшы да 
 болып, басшы да болып Сабыр Арыстан-
баев жүрді.  

«Жолдасыңның кім екенін айт, мен 
сенің кім екеніңді айтайын» дегендей, 
 Сабыр Арыстанбаевтың замандастары, 
тағ дырластары, тамырластары, қанат тас
тары, мұраттастары, үзеңгілестері, әріптес
тері, жолдастары, достары жоғарыдағыдай 
елге, халыққа белгілі, тұғырлы, тұрпатты 
тұлғалар болды. Сәкең осы ірілердің 
ішінде ірі еді, шоқтығы биік, шоқпары 
зілдей  марқасқалардың, қайтпас қара нар
лардың бірі еді. Осы жақсылардың орта-
сында Сәкеңнің ойып алған өзіне лайықты, 
абыройлы орны болды, бәрі де оны құр
меттеді, тыңдады, сыйлады, ескерді, есеп
тесті, әрдайым ақылдасып, арқа сүйейтін, 
маң дайда, табан да тірейтін еді. 

С.Арыстанбаев ешқашан, еш жағдайда, 
ешкімнің алдында да  тізесі дірілдеп бүгіл
меген, сүрінбеген, жығылмаған, басы 
иілмеген, кеудесін ешкімге бастырмаған, 
төбесіне ешкімді шығармаған, ешкімнің 
қасқабағын бақпаған, ешкімнің табал
дырығына табынбаған, ешкімнің алдын да 
жалпақтамаған, желпілдемеген, жаутаң
дамаған, басынан бір сөз асырма ған, «Ма-
лым жанымның садағасы, жаным арымның 
садағасы» қағидасы өмірінің бас кредосы 
болған, ар мен намыстан жаралған азамат.

Иә, Сәкең мінезді азамат болды. Мінез
сіз басшы, азусыз арыстан сияқты. Ондай 
адам үлкен, ауқымды, жауапты істің ба-
сында бола алмайды.

Әсіресе, тағдыры суға, суармалы жерге 
таңылған біздің елге, қалаға,  аудандарға, 
тоқсанның үстіндегі шаруашылықтарға, 

250дің үстіндегі елді мекендерге қай за-
манда да болмасын жетпей жататын 
суды қылдай қылып бөліп жеткізіп беру 
қиынныңқиыны, қияметтіңқияметі, ол 
екінің бірі, егіздің сыңары түгілі мыңның 
қолынан да келе бермейтін аса ауыр жұмыс. 
Сол заманда қандай да бір өндірістік, 
тұрмыстық тауарларды, мүлікті, тамақты, 
киімді, техниканы, қосалқы бөлшектерді 
табу, бөлу, халыққа жеткізу оңай шаруа 
емес еді ғой. Оңай болса, облыстың сауда 
үйымдарына келген құндыз құлақшынға 
дейін  облыстық партия комитеті бөлмес 
еді ғой. Ал, су бөлудің жөні  тіптен бөлек, 
кімнің де болса құлашы  жетіп, уысына сыя 
бермейтін күрмеуі күрделі, қиын мәселе. 

Ол жылдары әрбір 57 жыл  сайын 
қуаңшылық болатын. Екі ағайынды 
адамның бірінбірі көрместей боп суға 
таласқанын, кеңшар агрономын күріш
шінің  кетпенмен шауып тастағанын, ка-
налдары ортақ бригадирлердің, шаруа
шы лық, аудан басшыларының су үшін 
талай рет айтысыптартысқанын, ұры сып
керіскенін, жаға жыртысқанын,  «саға
дағы су ішеді, аяқтағы у ішеді» дегендей, 
құрғақшылық жылы облыста судың аяғына 
орналасқан Қазалы ауданының күріші 
түгелдей күйіп кетіп, аудандық партия 
комитетінің бірінші  хатшысы, еліміздің 
ардақты азаматы Қозтай Абуовтың 
облыстық партия комитетінің пленумының 
мінберінде тұрып жылағанын да көрдік. 

Міне, осындай ауыр, тағдырлы, шешу
ші, өміршең мәселелердің шешілуі түптің 
түбінде  білімді де, білікті де, іскер де, 
 талантты да, адал да, әділ де, аузы дуалы, 
сөзі пәтуалы, «ердің құнын екі ауыз сөзбен 
шешкен» баяғының әділ қазыларындай, 
төрешілеріндей, төбе билеріндей Арыстан-
баев Сабырға барып тірелетін. 

Баяғыда бір қалада мал сойып, ет са-
татын қасап болыпты. Оның адалдығына, 
әділдігіне, қолының өзі таразы екендігіне 
қала халқының сенгендігі соншалық, ала-
тын етін таразыға салмайақ алып кете 
береді екен. Сондайақ, «Шымшықты да 
қасапқа сойдыр» дегендей, судың нағыз 
қасабы Сәкеңе Қызылорданың халқы, 
басшылары сенді, ол кез келген күрделі 
мәселені есебін тауып, өгіз өлтірмей, арба 
сындырмай, тері теспей, қан шығармай  
шешетін еді. 

Жылда мамыр айының басынан та
мыз дың ортасына дейін күріштің суы 
тартылғанша бүкіл су пайдаланатын ел
дің, халықтың, барлық дәрежедегі  бас
шы лардың назары, сыйы, құрметі С.Арыс
танбаевтың үстінде болатын. «Мамырдан 
тамызға дейін Сәке, Сәке, Сәке боламын. 
Содан кейін мені ұмытады, келесі жылы 
күріш екпейтіндей. Осы жұрт қызықей» – 
деп әзілдейтін еді жарықтық Сәкең.  

Сондайақ Сабыр Арыстанбаевтың  
елдің есінде қалған ерлікке парапар тағы 
бір баға жетпес еңбегі бар. Ол сол заман-
да инженерлік жүйеге  келтірілген жерлер 
мен бірнеше мыңдаған гидротехникалық 
нысандардың сапасына байланысты мә
селе. Жасыратын несі бар ол заманда қай 
салада болмасын апталық, айлық, тоқ
сандық, жылдық жоспар, социалистік 
міндеттеме үстіне міндеттеме дегендер 
болды ғой. Оны өлсең де, тірілсең де, 
шын болса да, өтірік болса да, қайтсең 
де орындауың керек. Бұл сол заманның, 
сол қоғамның тәртібі. Студентке емтихан 
алдында бір күннің жетпейтіні сияқты, 
құрылысшыларға да әрдайым бір күн жет-
пей жататындығы өмір шындығы. Осы 
тұста жоспарды, міндеттемені  орындау 
мақсатында төменнен де, жоғарыдан да 
өтініштер, ұсыныстар, тіктеп тапсыр-
малар да болып жататыны бар. Соңғы 
қолды, соңғы нүктесін қоятын  Сабыр 
Арыстанбаев. Егер сол тұста облыстық су 
шаруашылығының  басында Арыстанбаев-
тай беделді, абыройлы, айбатты, кімге де 
болса «болмайды» деп айта алатын бастық 
болмай, тіске жұмсақтау, тілалғыш, қол 
бала бастық болғанда облыстың қыруар 
құрылысында сапа болар ма еді, әлде бол-
мас па еді?! 

Қазақта аттың жақсысын қазанат дейді, 
жігіттің жақсысын азамат дейді. Арыстан-
баев Сабыр нағыз азамат еді. Періштең 
болмаса, пендең осындайақ болсын.

«АралСарыбұлақ су құбырын пайдалану 
басқармасы» МКК Арал, Қазалы жұртын ауыз-
сумен қамтамасыз ету мақсатында 1986 жылы 
құрылды. 

19701975 жылдары ауданның елді 
 ме кен деріне таза су тарту үшін Арал айма ғының 
сол түстігіндегі Толағай жерасты су қойнауына 
геологиялық барлау жұмысы жүргізілді. Нәти
жесінде ондағы судың ішуге жарамды екені 
әрі күніне 68 мың текше метр су шығатыны 
анықталды. 1985 жылы өнімділігі тәулігіне 21 
мың текше метр болатын Бердікөл су тартқысы 
(водозабор) пайдалануға берілді. Жерасты суын 
Арал, Қазалы аудан дарының елді мекендеріне 
жеткізу үшін 5 кезеңнен тұратын топтық су 
құбырының жобасы жасалды.

Басқарма құрылған жылдары су тек Арал 
қаласына жеткізіліп тұрды. Алтыжеті жыл-
дан кейін басқа ауылдар мен Қазалы ауданы 
қамтылды. Тоқырау жылдарынан соң көптеген 
өндірістік қиындық болды. Жөндеу жұмысы 
уақытылы жүргізілмеді, жаңадан техникалар 
алынбады, жұмысшықызметкерлерге уақытылы 
жалақы берілмеді. Бұл жағдайлар мекеменің 
алға жылжуына кедергі келтірді. Тек 1996 жыл-
дан бастап мемлекеттік меморандумға сәйкес 
«ЮСАИД» бағдарламасы арқылы ұңғылар 
қайта бұрғыланды. Насос станциялары қайта 
жарақтандырылып, жөнделді. 

2006 жылы басқарма мүлкі түгел «Арал» 
СЖКБД филиалының меншігіне берілді. Фи-
лиал 2011 жылдан бастап «АралСарыбұлақ 
топтық су құбыры» өндірістік бөлімшесі бо-
лып қайта құрылды. Республика көлемінде 
қаржы мәселесі шешіліп, 20122013 жылдар 
аралығында ҚосаманАралҚазалы магистраль-
ды су құбырлары салынып, пайдалануға берілді. 

Мемлекеттік «Ақбұлақ» бағдар ламасы ая-
сында, Райым, Үкілісай, Құмбазар, Бекбауыл, 
Қызылжар, Ескіұра, Шөмішкөл, Ақшатау елді 
мекендері тіршілік нәрінің игілігін көріп отыр. 
120 шақырым жерден құбыр арқылы тартылған 
ең таза суды пайдаланып отырған халық судың 
сапасына дән риза. Бүгінде Арал, Қазалыдағы 48 
елді мекеннің 130 мыңнан астам халқы аталған 
топтық су құбырынан сапалы су тұтынады. 

Биыл Арал ауданының Сексеуіл, Күнту, 
Шижаға, Аралқұм, Қамбаш, Аманөткел, Бөген 

ауылдарына су құбыры тартылып жатыр. Жұмыс 
жыл аяғына дейін бітуі тиіс. Қысқы дайындық 
шаралары бойынша магистральды су құбыры 
бойындағы 20,5 шақырым құбыр қайта көміліп, 
елді мекендер мен Арал қалалық ішкі су құбыры 
бойындағы құдықтар қымталып, құбырлар жабы-
лады. Өндірістік бөлімшеге қарасты негізгі 22 су 
айдау насос станциясы дизельді генераторлармен 
қамтамасыз етілген. 

Бөлімшеде бүгінгі күні 280нен астам адам 
жұмыс істейді. Әсіресе, Ш.Мәмбетжанов, Қ.Ай
менов, Н.Есбембетов, Ә.Өтеғұлов, Т.Ахметов, 
Ж.Әбішов сынды аға шеберлер мен олар дың 
қарамағындағы жұмысшылар қыстың қақаған ая-
зында тапсырманы ұқыпты атқарып, көпке адал 
еңбектің үлгісін көрсетіп жүр. Бөлімше басшы-
сы Ислам Қапаров үнемі ұжымның ауызбірлігін 
ойлап, тығырыққа тірелген кезде оларға бағыт
бағдар беріп отырады. 

2012 жылы ол өндірістік бөлім шені басқарды. 
Қыс қатты суық. Магистральды су құбыры істен 

шығып қалған. Екі ауданның халқы біршама 
уақыт сусыз отырды. Облыстық бюджеттен қаржы 
бөлініп, қалпына келтіру жұмысы жүргізілді. 
 Ислам Қапа ровтың жетекшілігімен 2013 жылы 
20 скважина жөндеуден өтіп, магистральды су 
құбырының ҚосаманАрал бағытындағы ІІ желісі 
жүргізілді. Ауыз судың стандарттық сапасының 
артуына, өндіріске заманға сай жаңа технология-
ларды енгізуге атсалысты. 

Оның еңбегі еленіп, көптеген марапатқа ие 
болды. Ол ҚР Ауыл шаруашылығы және қайта 
өңдеу ұйымдары қызметкерлері кәсіподақтар 
одағы орталық коми тетінің ІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» белгісінің, «Тәуелсіздіктің 25 жыл дығы» 
мерекелік медалінің иегері. Жас мамандардың 
жұмысқа орна ласуына жағдай жасап, кәсіби 
білік тіліктерін шыңдауына үлес қосып жүрген 
И.Қапаровты өз ісінің майталманы деуге болады.

С.ЕЛЖАН.
Арал ауданы.

ТАЗА СУДЫҢ БАСТАУЫНДАҒЫ БАСҚАРМА

Су! Сенің дәмің  де, иісің де жоқ, сені суреттеу де қиын.
Қалай екеніңді білмей, сенен адамзат ләззат алады!
Сен өмірге қажетсің деп айтпай-ақ, сен өмірдің өзісің.
Сен жарық дүниедегі байлықтың ең зорысың!

Антуан де Сент Экзюпери.

СУДЫҢ ТАМЫРШЫСЫ, 
ЕҢБЕКТІҢ ӘМІРШІСІ

Жуырда қаламыздағы халыққа қызмет көрсету 
орталығына дзюдодан жасөспірімдер арасындағы Әлем 
чемпионатының жеңімпазы Бауыржан Жауынтаев ар-
найы келіп, «Электронды үкімет» бағдарламасы бой-
ынша қызметтер алды. е.gov.kz сайтындағы жаңашыл 
істерге куә болған палуан халыққа порталдың тиімді, 
қол жетімді тұстарын айтып жаппай қолдануға 
шақырды.

– Халыққа қызмет көрсету орталығындағы игі ша-
ралар тек мемлекетіміздің өсіпөркендегенін, барын-
ша дамыған ірі елдер қатарына кіруге күш жұмсап, 
еңбек етіп жатқандығын ғана көрсетіп қоймайды, бұл 
ілгерілеушілік Елбасы айтқандай, «Басты байлығымыз 
– халықтың қамы мен жағдайын жақсарта түсу» 
екендігін дәлелдей түседі. ХҚКОғы азаматтардың 
уақытын үнемдеуді көздеп, қызметтерді жылдам әрі 
тиімді жалғастырып жатқанына көз жеткіздім. Халыққа 
сапалы әрі мәдениеттi қызмет көрсетуде орталықтың 
бүгiнгi тыныстiршiлiгi мен бағытбағдарында көңiлге 
қонымды iстер көп. Заман тынысын сезген, уақыт 
көшiне iлескен ұжымға алдағы уақытта тек өсу мен 
өркендеудi тілеймін, – дейді ол. 

Қаламыздағы ең ірі Халыққа қызмет көрсету 
орталығында «Электронды үкімет» бағдарламасындағы 
электрондық қызметтер, е.gov.kz сайтындағы жаңашыл 
істер алға басуда. Яғни, халық арасында үлкен 
сұранысқа ие қызмет түрлері, соның ішінде көптеген 

анықтамалар алу автоматтандырылған. Мұнымен қоса 
әлеуметтік маңыздағы қызмет түрлері де жетілдіріліп 
келеді. Тұрғындар үйінен шықпайақ интернет желісі 
арқылы электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана 
отырып, электрондық анықтамалар мен басқа да қызмет 
түрлерін аталған порталдан ала алады. Облыстағы әрбір 
ғаламтор желісін пайдаланушылардың сұранысына ие 
болып жүрген «Электрондық үкіметті» қолданудағы 
мүмкіншілік зор. Егер де е.gov.kz сайтын пайдала-
ну үшін кең мағлұмат аламын десеңіздер, орталық 
қызметкерлерінен кеңес алуға болады. Интернет желісі 
болмаған жағдайда электронды қолтаңбасы бар өтініш 
беруші орталыққа келіп қоғамдық қолжетімділік 
пункті арқылы электрондық қызмет түрлерімен бірге 
салықтар, өсімпұлдар, жол жүру ережесін бұзғаны үшін 
айыппұл төлеу және тағы басқа қызметтерді кассаларға 
кезекке тұрмайақ пайдалануға болады. Міне, осы 
айтылғандардың барлығы тұрғындарға мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапалылығын арттыру болып та-
былады. «Электрондық үкіметтің» Callорталығының 
операторлары электрондық үкімет жұмысымен қатар 
азаматтарға халыққа қызмет көрсету орталықтарының 
жұмысы туралы да ақпараттық кеңестер береді. 

Гүлнәз БАДРАҚОВА,
ХҚКО қызметкері.

ЖАҢАШЫЛ ІСТЕРГЕ БАСТАЙТЫН ОРТАЛЫҚ

Облыстық ішкі саясат басқармасының «Дін мәселелерін зерттеу 
орталығы» КММ «Қазақстан – рухани келісім мекені» тақырыбында 
облыстық шығармалар байқауын ұйымдастырды.

Оған аудан және қалаға қарасты мешіттерден барлығы 30ға жуық 
шығарма келіп түсті. Қатысушылар еліміздің ұлтаралық татулықты, 
дінаралық келісімді сақтаудағы ерекшелігін көркем тілмен жеткізе 
білді.

Шығармаларды тілші, тіл маманы, діни бірлестік өкілінен құралған 
қазылар алқасы бағалады. Нәтижесінде Төретам кентіндегі «Жәрімбет 
ата» мешіті мен СвятоКазанский храм иконы Божией матери шіркеуі 
І орын, қалалық «Айтбай» мешіті мен «Надежда» шіркеуі ІІ орын, 
қалалық «Нұр» мешіті мен «Любовь» шіркеуі ІІІ орын иеленді.

ТАТУЛЫҚ ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ БАЙҚАУ
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ХХ ғасыр басында Әлихан Бөкейхан 
бастаған үркердей жарқырай шыққан та-
лантты алыптардың арасында Мұстафа 
Шоқайдың орны бөлек, тағдыры ерекше, 
ал оның мұрасы айрықша қызығушылық 
танытады. Ол өмірінің соңғы 20-жыл-
дан астамын жат жерде өткізді және 1941 
жылдың аяғында көзі жұмылғанша со-
нау Түркістан аймағының, бүкіл түркі 
жұртының тәуелсіздігі жолындағы кү-
ресті бір сәт толастатпады, осы мақсат 
жолына бойындағы бар ақыл- парасатын, 
күрескерлік қажыр-қайратын  сарқа жұм-
сады.   

Болашақ саяси күрескердің тағдырында 
оның ғасыр басындағы Ташкенттегі ерлер 
гимназиясында оқуы, содан оның Санкт Пе-
тербург университетіндегі кезіндегі Ресей 
империясы орталығындағы күрделі саяси 
оқиғалар, Әлихан Бөкейханның көмегімен 
Мемлекеттік думаның Мұсылмандар Фрак-
циясы хатшылығына орналасуы ерекше 
рөл атқарды. Бұл жылдар туасы зерек, сая-
си сергектігі ерте оянған Мұстафаның сая-
си жолын айқындай, толықтыра түскен бо-
латын. Ол сонау гимназияда оқып жүрген 
кезде-ақ жақсы таныған жадитшілдіктің 
прогресшіл мәдени реформасынан гөрі сая-
си күрес тәсілдеріне басымдық беріп, бірақ 
азаттыққа жетуді Ресейдің демократиялық 
ұйымдары мен Уақытша үкіметтің саяси 
қолдауымен байланыстырған болатын. Бұл 
заңды еді. Ресей сияқты алып империяның 
бұғауынан босау оңай емес болса, берісі 
Түркістан аймағы, әрісі Ұлы даланың 
бұқара халқы Еуропа өркениетінен кенже 
қалғандықтан, халықты күреске бастайтын 
тиісті дайындықтары бар жетекші саяси 
топтар да аз еді. 

Мұстафа Шоқайдың азаттық үшін 
күрес жолында Түркістан Мұқарияты ерек-
ше орын алады. 1917 жылдың қыркүйек 
айына қарай Түркістанның қоғамдық да-
муында екі үрдіс анықталады, оның бірі 
– ұлттық күштердің Түркістан автономия-
сын жариялауға дайындық жұмыстарының 
басталуы; екіншісі – большевиктердің 
мұны ескермей, өкімет билігін басып 
алу ға тырысушылығы. Ал 25 қазандағы 
Петро градтағы қарулы көтеріліс Алаш 
ұлт-азаттық қозғалысының Ақпан рево -
люциясы нәтижесінде саяси сахнаға кел -
ген демократиялық реформаларға арт -
қан үмітіне ауыр соққы болды. Деген мен 

осы жылдың 27 қарашасында Қоқан 
қаласында төтенше жалпыөлкелік мұсыл-
ман құрылтайы Түркістанды мекен-
деуші халықтың еркін білдіре  отырып, 
Ресей Федеративтік демократиялық 
 республикасымен біртұтас аумақтық Түр-
кістан автономиясын жарияланғаны бел-
гілі. Бірақ Мұстафа Шоқай автономия-
ны жүзеге асырудың аса қиын екендігін, 
кадрдың жоқтығын, жалпы мүмкіндіктің 
жетімсіздігін, әскердің құрылмағанын 

және тағы басқа толып жатқан жетіспеу-
шіліктердің барлығын ескере отырып,  ав-
тономияны өзінше түсінген болатын. Ол 
Түркістанның дербес ел басқарған меке-
мелері мен атқару органдары, яғни заң 
шығаратын  парламенті мен іс жүргізуді, 
оқу-ағарту ісі, жергілікті мекемелер, заң 
және жер мәселесінің бәрі автономия-
лы үкіметке қаратып,  ал сыртқы  саясат, 
қаражат, жол, әскери істер Бүкілресейлік 
Федерациясы үкіметінің ісі деп есептелді. 
Бұл Алаш партиясының мемлекеттік құры-
лыс жөніндегі ұстанымымен үндес еді. 

Түркістан Мұхтарияты  (автономия) 
бар-жоғы екі айдан сәл артық өмір сүрді. 
Оны Кеңес өкіметі қанды қырғынға 
ұшыратты. Мұстафа Шоқай 1930 жылы 
жазылған «Автономиядан – тәуелсіздікке»  
атты мақаласында Түркістан (Қоқан) ав-
тономиясы туралы өзінің ойларын былай 
қорытындылаған болатын: “Автономия 
– біздің басымыздан кешкен бір тарихи 
құбылыс. Бүгін біз оны еске түсіруменен 
ғана шектелеміз. Қайталамаймыз! Ере-
сек адамдар өздерінің балалық дәуірін 
еске алатыны табиғи. Бірақ ол сол дәуірге 
қайта ораламын деп ойламайды”. Деген-
мен,  Қоқан (Түркістан) автономиясының 
өмірге келуі жергілікті халықтың саяси, 
экономикалық және рухани дербес тікке 
ұмтылысының, өзін-өзі  билеуге бағыт-
талған нақты қадам жасауының айқын 
көрінісі болды.

Елде берік қалыптасуға бет алған тота-
литарлық жүйенің табиғатын таныған, 

оның нақты дәлелі болған Түркістан 
автономиясының тағдыры, бостандыққа 
деген үміттің үзілуі М.Шоқайды мұғажыр-
лық өмірге мәжбүр етті. Бұл жүйенің еш-
қандай демократиялық іс-әрекетке жол 
бермейтінін сергек саясаткер көре ген-
дік пен білді. Сөйтіп ол өмірінің соңғы 
20-жылдайын Францияда өткізді. 

Өзінің қажырлы саясаткерлік қызметі-
мен, айрықша публицистикалық қуатымен 
Еуропада «мұсылман эмигранттарының 

сөзсiз көшбасшысы» бола алған Мұстафа 
Шоқай Түркістандағы отаршыл саясат ту-
ралы Батыста әділ, объективті көзқарас 
қалыптастыруды ойлап, Ұлыбритания, 
Фран ция, Польша, т.б. мемлекеттердің 
өкіл  дерімен кездесулер өткізді. Стамбұл, 
Париж, Берлин және т.б қалаларда өт-
кен әртүрлі дәрежедегі жиындарға қаты-
сып, Еуропада Кеңес өкіметіне қарсы ба-
ғытталған ешқандай жоспарлы күштің де, 
олардың Ресейдегі бодан халықтардың 
тұрмыс-тіршілігі мен азаттық күресі ту-

ралы толық түсініктің жоқтығын білді. 
Сонымен қатар Кеңес Одағындағы түркі 
халықтары көріп жатқан большевиктік 
саясатты әшкерелеп, оның жалпы адам-
зат дамуын тежейтін кеселдерінен жан-
жақты мәліметтер келтіріп,  баяндамалар 
жасады. Мысалы, 1924 жылдан 1933 жыл 
аралығында Лондонға бірнеше рет ба-
рады. Осы сапарларында ол ағылшын 
қайраткері, саяхатшы және шығыстанушы 
Уильям Д.Алленмен танысады. Бұл кез-

де ол Ұлыбритания парламенті Қауымдар 
палатасының депутаты болатын. Ал 1933 
жылғы наурыз айында Лондонда  болып, 
27 және 29-шы күндері баяндамалар оқыл-
ған конференция, жиындарға әйгілі ғалым, 
шығыстанушы, Ұлыбританияның Пер-
сия мен Қашқарияда ұзақ істеген Бас кон-
сулы П.Сайкс басшылық етеді. Фран-
цуз тіліндегі баяндамаларға жиналғандар 
тарапынан аса қызығушылық туғанын, 
тіпті бірнеше қайта қол соғылғанын 
айта кеткен артық болмас. Бұл оқиғалар  

Мұстафаның ірі қайраткер және халық-
аралық өмірдің сұңғыла сарапшысы 
ретінде танылғанының көрінісі бола-
тын. Сөйтіп Кеңес одағындағы ұлттық 
оз бырлық пен өктемдіктің  зардаптарын 
әлем сахнасына шығарып, азаттық қозға-
лысының эмиграциялық идеология-
сын қалыптастырып, бұл бағытты жаңа 
интеллектуалдық көкжиекке көтерді. 

Тәуелсіздік үшін күресудің қажеттілігін 
әлемдік деңгейде жариялап қана қоймай, 

Мұстафа Шоқай  оған жетудің жолдары мен 
тетіктерін, күрестің қозғаушы күштерін са-
ралады. Әсіресе, түркістандықтардың ішкі 
бірлігін нығайтуға ерекше көңіл бөліп, 
оны аса маңызды деп санады. Мұстафа 
Шоқай сонау 1917 жылдардан бастап 
халықты жалпытүркістандық бірегейлік 
төңірегінде топтастыру тұжырымдамасын 
тарихи, этностық, мәдени және саяси 
экономикалық тұрғыдан негіздей бастаған 
болса, бұл бағыттың тәуелсіздік үшін 
күресте алатын орны мен маңыздылығын 
ол шетелде жүрген кезінде тереңірек 
сезінді. Осындай сан түрлі тарапты қыз-
меттер саяси ұйымның қажеттігіне жете-
леді. Тұрақты ізденістер нәтижесінде 
«Түркістан Ұлттық Бірлігі» құрылды. 
Оның тұтастығын сақтау, бір орталыққа 
бағынған ынтымақтастығын нығайту,  
егеменді ел ретінде өмір сүруі осы өңірдің 
жергілікті тұрғындарының іс-қимылының, 
ой-пікірінің бірлігіне байланысты бола-
тын. Мұстафа Шоқай «Түркістан» ұғы-
мына қазақ, өзбек, түркімен, қырғыз, 
тәжік халықтары мекендерін жатқызуы 
да,  олардың «Ұлы Түркістан ұраны асты-
на жиналуы», «біртұтас ұлттық бірлікте 
және ол сол тұрғыдан  көрініп те отыр. 
Түркістанның рухани, саяси болашағы 
Түркістан түріктерінің бірлігінде жатыр» 
деуі де осы ұлы ұғымнан туған еді. 

Ұлттық қозғалыстың мақсат-мұраты 
үшін күрес, бүкіл езілген түркістан дық-
тарды осы мақсат маңайына топтас тыру 
баспасөзді қажет етті. Көп ізденістің 

арқа сында ТҰБ-ның 1929 жылдың жел-
тоқсан айында Берлинде «Яш Түр кі-
стан» журналының алғашқы саны жа-
рық көреді. Оны Польша президенті, 
маршал Ю.Пильсудскийдің баста-
масы  мен құрылған «Прометей» қоры 
қаржыландырады. 1939 жылдың қыркүйек 
айына дейін шыққан «Яш Түркістан» 
журналдың алғашқы сандарынан бастап 
басылатын материалдардың шындыққа 
толық сәйкестілігіне, мазмұны мен идея-
лық ұстанымдарына, материалдардың 
терең мағыналы болуына, сан салалы 
тақы рыптарды қамтуына  ерекше көңіл 
бөлінеді. Бұған Мұстафа Шоқайдың 
білімдарлығы, бірнеше тілдерді жетік 
білетіндігі айрықша көмектеседі.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да-ақ Мұстафа Шоқай Отан есігін қақ қан 
болатын. Атақты жазушы Әнуар Әлім-
жановтың 1991 жылғы мамыр айының 
24 және 31 күндергі «Қазақ әдебиеті» 
газетінде «Мұстафа Шоқай... Ол кім?» де-
ген  Түркістан халықтарының теңдігі мен 
тәуелсіздігі үшін аса зор жауапкершілікті 
арқалаған тұғырлы заңғар тұлға тура-
лы ерекше сезім мен толғаныстарға толы 
мақаласында былай деп жазып еді: «Оның 
абзал да адал есімі еліне мәңгіге оралса 
екен, елім деп елжіреген жүрегі мен жаны 
лайым туған халқымен бірге болса екен!» 
деп ағынан жарылған тілегіне сәйкес Сыр 
бойының бас қаласы Қызылордада биылғы 
жылы бар саналы ғұмырын қазақ халқының 
ғана емес, бүкіл түркі тектес халықтардың 
мүддесі үшін күреспен өткізген Мұстафа 
Шоқайға зәулім ескерткіштің орнатылуы 
тәуелсіздіктің қасиетті шарапаты екеніне 
дау жоқ. Енді Сыр сахнасында тұрған та-
маша саясаттанушы, жалынды публицист, 
тұңғыш халықаралық деңгейдегі саяси са-
рапшы, отандық кеңестану ғылымының 
негізін салушылардың бірі ғана емес, 
бірегейі, ғұлама ғалымның өзі жас ұрпақты 
ұлттық, тәуелсіздік, патриоттық рухта 
тәрбиелеп, бүгінгі жетпей отырған ұлттық 
рухымызды жаңа деңгейге көтеретін мәңгі 
өлмес өсиеттері ежелгі Сыр бойына түгел 
тарап жатқан сияқты. 

Әбдіжәлел БӘКІР,
саяси ғылымдарының докторы, 

профессор. 

ӘЛЕМГЕ ТАНЫЛҒАН ТҰЛҒА

Қоғамның тұрмыс деңгейін са-
лынған құры лыстардан да аңғаруға бо-
латыны жалған емес. Қайта орал ған 
теңізбен бірге Арал өңірінің танымас-
тай түлегені жайлы талай айтылып, 
жазылып жүр. Алайда «жақ сылықты 
бөліссең, көбейеді» дейді қазекең. Осы 
мақсатты тұты нып оқырмандарымызға 
жұртшы лықтың көңілін серпілткен 
жағымды жаңалықты жеткізуді құп 
санадық. 

Қазіргі таңда Арал ауданы бой-
ынша алпыс алты көпқабатты тұр-
ғын үй бар. Тарқатып айтсақ, оның 
қырық жетісі Арал қаласында, он 
сегізі Сексеуілде, бір үй Жақ сықы-
лыш кентінде орналасқан. Осы атал-
ған  көппәтерлі үйлерге 2014-2015 

жылдары «Өңірлерді  дамыту-2020» 
бағдарламасы шең берінде рес пуб-
ликалық бюджеттен қаржы бөлінген 
еді. Қаралған қаржы қай да кетті дейсіз 
бе? Бұл ақшаға  Арал қаласындағы 
10 тұрғын үйге күр делі жөндеу 
жұмыстары жүр гізілді. Сүйсінерлігі, 
игі шара аяқсыз қалмапты.

«Ағымдағы жылы сол жұмыс  
жалғасын тауып, жөндеуді қажет 
ететін 36 үйдің 10 үйіне аудандық бюд-
жет есебінен бөлінген қаржыға жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Үйлердің 
 шатыры, есік-терезелері жаңартылды. 
Подъездің іші жөн деуден өтті. Оған 
қоса, Судоверфь көшесіндегі №22 
көппәтерлі тұрғын үйде де дәл осын-
дай жұмыстар атқарылып, электр 

жарығы орнатылды» дейді тілдескен 
азаматтар. 

Сондай-ақ, Арал қаласындағы  
Қара сақал Ерімбет көшесіндегі №11 үй 
заман талабына сай  күрделі жөндеуден 
өткізілді. Шатыры, есік-терезесі мен 
подъездері толықтай   жаңартылған 
көпқабатты үйдің сырты да жаңаша 
үлгіде (профлистпен) қапталған үй 
көзге алыстан шалынатын дәрежеге 
жетті. Ең кереметі, бүгінде үйге жап-
сарлас газ пеші орналасқан бөлме 
салынып, пәтерлерге су және газ 
жүйелері толықтай тартылды. Соны-
мен бірге, орталықтандырылған кәріз 
жүйесіне де қосылған. Осылайша 
іргетасы  өткен ғасырдың 1957 жылы 
қаланған көне үй заман талабына сай 

қайта жаңғыртылды. Біткен істің міні 
жоқ.

Жоғарыда аталған қыруар жұ мыс-
тардың жүзеге асуына ел аға лары,  
аудандық тұрғын үй-ком муналдық 
шаруашылық жолаушылар көлігі, ав-
томобиль жолдары бө лімі ұйытқы бо-
лып отырғанын айта кеткен жөн.

«Жөндеу жұмыстарына  бөлін-
ген қаржы тұр ғын дар тарапынан қай-
тарымды. «Арал қанат-100» ЖШС 
тұрғындармен келісім-шартқа оты   рып, 
пәтер иелері ай сайын  төлем төлейді» 
дейді біздегі деректе. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

АрАлдА көпқАбАтты үйлер жАңғыртылудА

Елбасының биылғы Жолдауында 2017-2018 
жылдары бюджеттен төленетін зейнетақылар 
мөлшерін үш кезеңде арттыру тапсырмасы 
берілген еді. Бірінші кезеңде, яғни 2017 жылғы 
1 қаңтардан бастап ынтымақтық зейнетақылар 
мөлшері 9 пайызға, базалық зейнетақы  7 пайызға 
артты. Ал, екінші кезеңде, 2017 жылғы 1 шілдеден 
бастап ынтымақтық зейнетақы мөлшері 11 
пайызға, базалық зейнетақы мөлшері  13 пайызға 
көбейтілді.

2018 жылдың 1 шiлдесiнен бастап  барша 
зейнеткерге бірдей төленіп келген базалық 
зейнетақы көлеміне айтулы өзгерістер енеді. 1998 
жылдың 1 қаңтарында Қазақстан зейнетақымен 
қамсыздандырудың бұрынғы ынтымақтық жүйе-
сінен жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшкен 
болатын. Бұл орайда ынтымақтық жүйе де 
сақталып қалды. Ынтымақтық жүйе бұрынғы 
зейнеткерлерді зейнетақымен қамсыздандырады 
және келешекте ынтымақтық жүйеде еңбек 
өтілін толық өткерген, бірақ жинақтаушы жүйеде 
зейнетақы алуға жеткілікті ақша жинайтын 
мүмкіндігі болмаған жандарды зейнетақымен 
қамсыздандырады.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінде әрбір аза-
мат өз табысынан зейнетақы жарнасын (еңбекақы 
түрінде төленуге тиіс табысының 10 пайызын) ау-
дарып, болашақ зейнетақысын жеке өзі дербес 
түрде жинайды. Осылайша, жинақталған ақша 
зейнетке шыққан салымшыларға жеке зейнетақы 
шоттарынан төленеді.

ҚР зейнетақы жүйесі үш деңгейден тұрады. 
Бірінші деңгей – барлығына бірдей көлемде 
бері ліп келе жатқан базалық зейнетақы. Бүгінде 
базалық зейнетақы мөлшері 14 мың 466 теңгенi 
құрайды. Екiншi деңгей – еңбек өтiлiне байла-
нысты төленетін ынтымақтық зейнетақы. Оны 
толық мөлшерде алу үшiн 1998 жылдың 1 
қаңтарына дейiн әйелдерде 20 жыл, ер адамдарда 
25 жыл еңбек өтiлi болуы керек. Үшiншi деңгей – 
зейнетақы жинақтау жүйесi, мұнда зейнетақы ай 
сайын 10 пайыздан аударылған зейнетақы жарна-
лары есебiнен төленеді.

Осылайша, барлық зейнеткерге бірдей көлем-
де төленіп келген базалық зейнетақы 2018 жылдың 
1 шілдесінен кейін еңбек өтiлiне байланысты 
тағайындалатын болады. Онда зейнеткердің 1998 
жылға дейін қалыптасқан еңбек өтілі және 1998 
жылдың 1 қаңтарынан кейінгі зейнетақы жүйесіне 
аударған жарналары есепке алынады.  Мәселен, 
1998 жылдың 1 қаңтарына дейін 15 жыл, одан 
кейін 16 жыл жұмыс істесе, базалық зейнетақы 
тағайындау үшін жалпы 31 жылдық еңбек өтілі 
қабылданады.

Ал егер бір адамның еңбек өтілі 10 жылдан 
аз болса, оған автоматты түрде қазіргі ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 54 пайызы тағайындалды. 
Бұл сома келер жылы 15 274 теңгені құрайды. 
Сәй кесінше, зейнетақы жүйесіне қатысқаны 
үшін 10 жылдан кейінгі әрбір жыл үшін 2 пайыз-
дан қосылып отырады. Біздің жағдайда, 31 жыл 
еңбек өтілі болса, оның 10 жылы үшін зейнеткер 
кепілдендірілген 54 пайызға ие болады. Қалған 
21 жыл үшін 2 пайыздан – 42 пайыз қосылады. 
Осылайша, 31 жылдық еңбек өтілі бар зейнет-
кер 54-ке 42-ні қосқанда, ең төменгі көрсеткіштің 
96 пайызын (шамамен 50 мың теңге) ала алады.  
Сәйкесінше, 33 жыл еңбек еткен зейнеткерлер-
ге ең төменгі күнкөріс деңгейінің толық сомасы 
қосылады.

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі Светлана Жақыпованың айтуын-
ша,  қазіргі уақытта елімізде базалық зейнетақы 
алатын 2 млн 139 мың адам бар. Олардың 44,1 
пайызы үшін 2018 жылдың 1 шілдесінен кейін 
базалық зейнетақы мөлшері 14 мың 466 теңгеден 
28 мың 274 теңгеге дейін екі есеге ұлғаяды. 
Қарттардың 45 пайызына – төменгі күнкөріс 
деңгейінің 74 пайызы берілсе, қалған бөлігіне – 
54-74 пайыз аралығында зейнетақы төленбек.

Тағы бір айта кетерлігі, барлық зейнетақы 
жүйедегі құжаттар негiзiнде автоматты түрде 

қайта есептеледi. Сондықтан, зейнеткерлер-
ге мемлекеттiк органдарға барып, өтiнiш жазып, 
қайта құжат әкелудiң қажетi жоқ.

Базалық зейнетақы тағайындау әдісі өзгерген 
соң, Қазақстандағы зейнетақының  көлемі 71 мың 
теңгеге дейін өседі деп болжануда және ең төменгі 
зейнетақы мөлшері 33 мың теңгені құрамақ.

Вице-министр Светлана Жақыпованың ай-
туынша, көбірек зейнетақы алу үшін еңбек 
өтілі де ұзағырақ болуы тиіс. Ерлер үшін талап 
етілген міндетті 25 жыл, әйелдер үшін 20 жыл 
еңбек өтілі болған жағдайда, зейнетақы көлемі 
шығындалған табыстың 60 пайызын құрайды. 
Бүгінде қайта қосылған зейнеткерлер үшін 
ынтымақтық зейнетақы жүйесіне қатысу мерзімі 
қысқарып келеді. Ресми деректерге сәйкес, зей-
нетке шығатын қазақстандықтардың 41 пайызын-
да талап етілген еңбек өтілі жоқ.

– Неғұрлым ұзағырақ еңбек етсең, соғұрлым 
көбірек зейнетақы аласың. Бұл қазіргі жастардың 
ұранына айналуы тиіс. Себебі, жастар қазірден 
бастап жұмыс істемесе, қазірден бастап зейнет-
тік жарна салмаса, жинақтық зейнетақы қоры 
жүйесіне қатыспаса, ертеңгі күні оларды қамта-
масыз ету мәселесі туындайды. Себебі, базалық 
зейнетақы деңгейінде де бұдан былай еңбек өтілі 
есепке алынады, – дейді Светлана Жақыпова.

Сонымен бірге, 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап, еліміздегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
құрылымы да өзгереді. Құрылымның өзгеруі 
төменгі өмір сүру деңгейінің мөлшерін 16 
пайызға арттыруға мүмкіндік береді. Еске сала 
кетсек, қазіргі уақытта тұтыну қоржыны азық-
түлік және азық-түлікке жатпайтын екі бөліктен 
тұрады, олардың қатынасы әзірге 60 және 40 пай-
ыз  аралығында. 2018 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап, бұл қатынас азық-түлікке жатпайтын бөлікті 
ұлғайтуға қарай өзгереді және сәйкесінше ара 
қатынас 55 те 45 пайыз болады. Нәтижесінде, 
24 459 теңгені құрайтын ең төменгі күнкөріс 
мөлшері келер жылдың 1 қаңтарынан бастап  28 
284 теңге болады. Бұл мемлекеттен әлеуметтік 
көмек алатын шамамен 3 млн-ға жуық адамның 
өмір сүру жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.

Бүгінде зейнетақы аннуитетінің (жыл сайынғы 
төлемақы, тұрақты түсім) құнын төлеп алу сома-
сы әйелдер үшін 12 миллион теңгені құрайды. 
Мәселен, 50 жаста зейнетақы аннуитетін сатып 
алып, зейнетақы төлемін алуға болады. Бірақ бұл 
төлем зейнет жасына жеткенде ғана беріле бастай-
ды, яғни, әйел 63 жасқа толғанда ғана зейнетақы 
төленеді.

– Барлығы мұндай қорды қайдан табамыз 
дейді. Жинақтың болуы да мүмкін емес, себебі 
біздегі зейнетақы жүйесіне енді ғана 20 жыл то-
лып отыр. Мұнда адамның қай кезде еңбек 
нарығына енгенін есептеу қажет, – дейді ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі 
Светлана Жақыпова.

Мәселен, орташа статистикада адам 17 жаста 
оқуға түседі және 63 жасқа дейін жұмыс істейді. 
Демек, 63-тен 17-ні азайтсақ, оның еңбек өтілі 46 
жылды құрайды. Зейнетақы жүйесіне зейнетақы 
қоры сайма-сай болу үшін ең кемі 40 жыл қажет. 
Ал біздің жүйеге бар болғаны 20 жыл.

Сонымен бірге, 50 жаста зейнетақы аннуитетін 
рәсімдеу үшін әйелдермен салыстырғанда, ерлер-
ден азырақ ақша талап етіледі. Олар зейнетақы 
аннуитеті үшін шамамен 8-10 миллион теңге ара-
лығында төлей алады. Себебі, Қазақстанда ерлер-
ге қарағанда, әйелдердің зейнет жасынан кейінгі 
өмір сүру кезеңі ұзағырақ.

Жалпы алғанда, жаңа зейнетақы жүйесі 
қо ғамда «қанша көп еңбек етсең, сонша көп 
зей нет ақы аласың» ұғымын қалыптастыруға 
бағытталған. Нәтижесінде зейнетке шыққан 
адам мемлекеттен әлеуметтік көмек алмай-ақ, 
демеушілер мен меценаттардың қайырымдылық 
қаржыларына мұқтаж болмай-ақ, өмір сүретін бо-
лады. 

М.МЕРЕЙ.

еСелІ еңбекке лАйықты 
ЗейНетАқы төлеНедІ

тАМыры терең ІрГелІ ОрдА
Еліміздегі іргелі оқу орын

дарының бірі, Сыр өңіріндегі 
ғылым мен білімнің қара

шаңы рағы, талай тарландар
ды түлет кен Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда мем 
лекеттік университетінің 80 

жылдық мерей тойы аясын
да қараша айының  беташар 
күнінен бастап, «Жұлдызды 

30 күн» атты мерекелік іс
шарасы өткізілуде.

Ағымдағы жылы күшіне енген «2020 жыл -
ға дейінгі бизнестің  жол картасы» жаңа бағдар-
ламасы кәсіпкерлердің көңілінен шығуда.  Қа залы 
ауданындағы кәсіпкерлік саласының маман  дары 
мемлекет берген мүмкіндікті жергілікті кәсіпкер-
лердің тиімді пайдаланып жатқанын айтады. 

Бұл пікірдің шындық екенін қолдағы  деректер 
де дәлелдейді. Мәселен, аудан бойынша өнеркәсіп 
өндірісінің көлемі 9 айда 8 млрд 290 млн теңгеге 
жетіпті. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыс-
тырғанда, өсім 3,4 пайызға артық дегенді білдіреді. 
Өнеркәсіп саласының басым бөлігін құрайтын өңдеу 
өнеркәсібінің өнім  көлемі 7 млрд 2559 млн теңге, 
нақты көлем индексі 100,8 пайызды құрады. Нақты 
кезеңде ауданның шағын және орта кәсіпкерлік  са-
ласында 4072 субъект тіркелген. Олардың 247-сі 
заңды тұлғалар, 473-і шаруа қожалықтары болса, 
3352-і жеке кәсіпкерлерді құрайды. Бір қуаныштысы, 
салада 8805 адам жұмыспен қамтылды. Ал жыл ба-
сынан бері бағдарлама аясында жалпы құны 308 
млн теңгені құрайтын 11 жоба бойынша несие алы-
нып, субсидиялануда. Оған қоса, 6 жобаға «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» арқылы 109,6 млн теңге 
кепілдік берілді. 

Өз ісін жаңадан бастау үшін аталған бағдар-
ламамен жеке кәсіпкер А.Дүйсенбаеваның «Түйе 

жүнінен көрпе жасау» жобасы 500 мың теңге 
қайтарымсыз негізде грант иеленгенін атап кеткен 
жөн. Ауданда «Өндірістік аймақ» ұйымдастыру жо-
басы бойынша 12,7 га жер учаскесіне инженерлік-
инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз етуге 
республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, тиісті 
жұмыстар атқарылған-ды. Аймаққа 9 жобаны орна-
ластыру жоспарланған еді. Солардан бүгінде жал-
пы құны 70 млн теңгені құрайтын 3 жобасы жұмыс 
атқарып, 33 жаңа жұмыс орны ашылды.   

Енді аудан тұрғындарының назарына іліккен 
өзге де ауқымды жобаларға тоқтала кетсек. «Батыс 
Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық автокөлік жолы 
бойының 96 шақырымы Қазалы ауданы аумағынан 
өтетіні баршаға белгілі. Бүгінгі таңда осынау 
автокөлік  дәлізі бойынан 5 жобаға  жер учаскесі 
берілген болатын. Олардың ішіндегі «Сыр маржаны 
и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 
170 млн теңгелік  «В» санатты жол бойы қызмет 
көрсету кешені құрылысының  90 пайызы аяқталып 
тұр. Жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жо-
спарлануда. Сондай-ақ, А.Байсуганованың «С» са-
натты жол бойы сервистік қызмет көрсету кешенін 
салу жобасы бойынша қазіргі таңда құрылыс 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталған нысан да 

жыл аяғына дейін іске қосылмақшы. Ал «Sinooil» 
ЖШС жанар-жағармай станциясы құрылысын 
салу жөніндегі жобасы бойынша жоба-сметалық 
құжат тары сараптамадан өткізілді. Қазіргі таңда 
құрылысты жүргізетін мердігер мекемесі белгіленіп, 
жұмыс басталып кетті. 

«Дин Гул» жеке кәсіпкерлігінің  басшысы 
Т.Басенов тарапынан «С» санатты жол бойы сер-
вистік қызмет көрсету кешенін салу жобасына 0,5 
гектар жер учаскесі табысталды. Нақты кезеңде 
сәулет-жоспарлау тапсырмасы негізінде салынатын 
нысанның жоба-сметалық құжаттары дайындалуда. 
«Глобал Алатау Груп» ЖШС-ның (ТС) «D» санатты 
жол бойы сервистік қызмет көрсету кешенін салу жо-
басы бойынша жер учаскесін  10 000 шаршы  метрге 
дейін ұлғайту жүргізіліп, ескі  жанар-жағармай құю 
бекетінің құрылысын бұзуға рұқсатын алды. Жоба-
сметалық құжаттары сараптамадан өткізілуде. 

Бизнесті дамытуға мемлекет тарапынан жасалып 
жатқан түрлі жеңілдіктердің тигізер  септігі ерекше 
екенін осы деректерде айғақтап тұрғандай. 

Ж.АЙдАРБЕКұлЫ.
Қазалы ауданы.

бОлАшАғы бАяНды бАғдАрлАМА

Алдымен «Сейхун» спорттық са-
уық тыру кешені мен университет 
ғимараттарының спорт залдарын-
да «Шынықсаң, шымыр боласың» 
тақырыбында спорт секцияларының 
жұмыстары көрсетілді. Одан кейін 
«Сергектік және денсаулық» тақы-
рыбында І курс студенттері арасын-
да спартакиада ұйымдастырылды. 
Жарыс 7 факультет арасында волей-
бол, баскетбол, шахмат, футзал, үстел 
теннисі, тоғызқұмалақ, жүзу, арқан 
тартыс секілді спорттың 8 түрінен өтті. 

Одан соң «80 жылдыққа 80 
минуттық жаттығу» тақырыбында 
университеттің профес сор-оқыту-
шы лары мен студенттерінің сенбілік 
сергіту сәті өтті. Оған оқу орнынан 

200-ге жуық адам қатысты. Шара бары-
сында арқан тартыс, кір тасын көтеру, 
жүгіру және өзге де спорт түрлерінен 
сайыстар ұйымдастырылды. 

«Жұлдызды 30 күннің» алтын-
шы күнінде «Мәдени мұра – рухани 
құндылық» тақырыбында «Археоло-
гия және этнография» ғылыми-зерттеу 
орталығының жұмысы универси-
тет студенттері мен жергілікті БАҚ 

өкілдеріне таныстырылды. Орталық 
жетекшісі Әзілхан Тәжікеев алды-
мен орталықтың негізгі атқаратын 
жұмыстары мен маңызын айта келіп, 
көне дәуірлік мұралардың құн-
дылықтарына тоқталды.

Сонымен қатар, университеттің 
ғылыми-техни калық кітапханасында 
«Рухани жаңғыру – болашаққа сенім» 
тақырыбында кітап көрмесі өтті. Оған 

университет оқытушылары, кітапхана 
қызметкерлері, магистранттар мен 
студенттер қатысты. Көрме барысын-
да ғылыми-техникалық кітапхана ди-
ректоры Ж.Әбенова кітапхана қызметі 
мен білім беру жүйесіндегі базалық 
жетістіктер жөнінде баяндады. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің ғы-
лыми-техникалық кітап ханасы гума-
нитарлық университет, политех-
ни ка лық институт, облыстық 
ғы лы ми-техни калық кітапханалары 
не гі зінде құрылған. Бүгінде мұндағы 
кі тап қорының жалпы саны 2 миллион-
нан асады. Кітапхана облыстағы білім 
беру жүйесіндегі кітапханалардың 
әдістемелік орталығы болып табы-
лады. Базасы үнемі толықтырылып, 
кітап қоры жиі жаңартылып тұрады. 
Бүгінде кітапхана қорында 5000-ға 
жуық сирек кездесетін әдебиеттер, 
13000-дай ағылшын тіліндегі кітаптар 
және электронды оқулықтар, аудио-
бейнетаспалар бар. 

Сейсенбіде №1 оқу ғимаратындағы 
М.Шоқай атындағы орталықта 
«Мәдени мұра – ел байлығы» тақы-
рыбында студенттер арасында ин-
теллектуалдық сайыс өткізіледі. Айта 
кетейік, «Жұлдызды 30 күн» атты 
мерекелік іс-шара жос пары 30 қара-
шаға дейін жоспарланған.

Шынар БЕКБАН.

     Кәсіп пен нәсіп



Мемлекеттің басты байлығы – адам десек, дені сау 
адам ғана ел қазынасы, ұлт болашағы бола алатыны 
белгілі. Елбасымыз ел дамуының ұзақмерзімді страте-
гиясында халық денсаулығын сақтауды басты бағдар 
ретінде қарастыруының себебі де осы. Алайда, бүгінде 
дерттің түрі көп. Заман жақсарып, техника дамып, 
мүмкіндіктер молайып жатса да, көбісінің дауасын 
таба алмай дал болудамыз. Солардың бірі – АИТВ/ 
ЖИТС, яғни, ВИЧ/СПИД ауруы. 

ХХ ғасырдың індеті атанған ВИЧ/СПИД, яки, 
адамның иммунитет тапшылығының вирусы және 
жұқтырылған иммунитет тап шы лы ғының синдро-
мы төңірегіндегі қорқыныш уақыт өткен сайын үдей 
түсуде. Шипасы табылу былай тұрсын, жыл сайын 
оның шырмауына миллиондар шырмалуда. Өрімдей 
жастар, неше бір тағдырлар тажал құрбанына айналу 
үстінде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
дерегі бойынша, эпидемия белең алғалы бері 65 млн-
нан астам адам осы вирусты жұқтырса, 25 млн-нан 
астамы ғасыр тажалының тұзағына түсіп, көз жұмған. 
Аталған індетті әлем бойынша күніне 24 мың адам 
жұқтырса, оның 7 мыңы осы аурудан қайтыс болады 
екен. Ал, БҰҰ ЖИТС әлемдік аумақта адам өлімінің 
себепкері ретінде төртінші орын алатынын мәлім-
дейді. Ендеше, атынан ат үркетін тажал тарихы қайдан 
басталған? Жалпы, дауасы жоқ дерт туралы не білеміз?

Мәліметтерге жүгінсек, ЖИТС (СПИД) ауруы-
ның алғашқы оқиғасы 1981 жылы АҚШ-та гомо-
сексуалистер арасында тіркелген. Ал ғаш қы жылы 
ауру жеті адамнан табылса, келесі жылы олардың 
саны 166-ға жеткен, әрі қарай ауру көрсеткіші жар-
ты жыл сайын 2-3 есеге көбейе бастайды. Мәселен, 
1984 жылы ауруға шалдығушылар саны 7000 бол-
са, 1985 жылы бұл көрсеткіш 20 мыңға бір-ақ секіріп, 
олардың 50 пайызы «о дүниелік» болып үлгереді. 
1982 жылы алғаш рет СПИД термині пайда болды. 
1983 жылы француз Л.Монтанье мен американдық 
Р.Галло ауру қоздырғышы туралы мәлімет айтып, 
оған ВИЧ деген атақ тағылды. Ал 1986 жылы бүкіл 
дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы СПИД ауру-
ына төмендегідей түсінік берді. Бұл ауру адамдардың 
HIV вирусы жұғуынан ағзада туатын иммунитет 
функциясының кемдік ауруы, әсіресе, жасушаның им-
мунитет қызметінің бүлінуі, Т4 лимфа жасушасының 
азаюын негізгі белгісі еткен жалғасты инфекциялану 

болып табылады. СПИД-тің жұғу жолдары да әртүрлі. 
Солардың ішінде жыныстық қатынас арқылы жұғу ең 
басты жұғу жолы болып табылады. Сонымен бірге қан 
арқылы да тарайды. Яғни, СПИД ауруының вирусы 
бар кісілердің қаны арқылы немесе қан жасамаларын 
құюдан, сондай-ақ, анадан балаға жұғады. Нақтырақ 
айтқанда, СПИД ауруымен ауырған немесе тасымал-
даушы жүкті әйел  індетті іштегі балаға жұқтырады 
және балаға ана сүтімен беріледі. 

АИТВ/ЖИТС – бүгінде барлық елдің үрейін 
ұшырып, қоғам назарын аударып отырған басты 
медициналық, әлеуметтік әрі саяси мәселелердің 
бірі. Аталған қауіпті дерт біздің еліміз үшін де үлкен 
қорқыныш тудырып отырғаны жасырын емес. «Құлақ 
естігенді, көз көреді» демекші, деректер Қазақстанда 
алғаш сырқат 1987 жылы анықталғанын айтады. Со-
нан бері олардың қатары да біршама артты. Мәселен, 
бүгінгі күні республика бойынша ВИЧ жұқтырып, 
тіркелгендер саны 29201 адамды құрап отыр екен. 
Олардың 29,8 пайызын иньекциялық есірткі тұты ну-
шылар құраса, 62 пайызын жыныстық қатынас арқылы 
жұқтырғандар құрауда. Жұқтырғандардың 61 пайызы 
ерлердің үлесінде болса, 39 пайызы әйелдер.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, елімізде қазақстан -
дық тардың саулығын сақтау мақ са тында түрлі бағ-
дарламалар қабылданып, ауқым ды шаралар атқа ры-
луда. Бұл орайда, әрине, атал ған дерттің жолын кесуге 
қатысты да бір қатар шаралар жолға қойылған. Десек те, 
мамандар біздің елімізде АИТВ жұқпасының ін деттік 
ахуалы жыл дан жылға күрделеніп бара жатқандығын 
айтып дабыл қағуда. Қазіргі кезде елімізде ЖИТС-тен 
қорғану жұмыстарын атқаратын 18 орталық, 64 зерт-
хана бар. Олардың жұмыс бағыт тары біріншіден, ви-
рус жұқтырған адамдарды іздестіру болса, екіншіден, 
науқасты дәрігерлік бақылауға алып, вирустың әрі 
қарай дамуына жол бермеу. Дүниежүзін жайлаған 
дерттен өзге аймақтар секілді Сыр елінің де сырт 
қалмай отырғанын сала мамандары жасырмайды. Осы 
орайда «ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес» 
жөніндегі облыстық орталығы қызмет көрсетуде. 

Қала орталығында орналасқан бұл ғимарат сырт 
көзге тып-тыныш, елеусіз ғана көрінеді. Ал ішіне бас 
сұғып, мамандармен тілдескен адам мұндағы күрделі 
де қауырт тірлікке қанығар еді. Себебі, аты жа-
ман аурудың алдын алу, оның тұзағына түскен әрбір 
жанның ертеңі үшін күресу шын мәнінде оңай жұмыс 
емес. Тіпті өз өмірлерін қатерге тігіп, күндіз-түні 
сырқат жанның ем алуы үшін алысып жүреді мұндағы 
мамандар. 

1992 жылы негізі қаланған бұл орталықта емдік 
көмек, эпидемиологиялық бақылау және зертхана 
бөлімдері жұмыс жасайды. Сонымен бірге, Қазалы 
және Шиелі аудандарында орталықтың филиалы бар. 
Онан өзге пси хологиялық көмек көрсететін кабинет-
тер бар. Мамандардың мәліметтеріне сүйенсек, Қы-
зылорда облысында ВИЧ/СПИД оқиғасы анық тал-
ған сәттен бері тіркелгендер саны – 120 адам. Жұғу 
жолдары бойынша 120 адамның 33-і иньекциялық 
есірткі тұтынушы, 74-і жыныстық қатынас арқылы 
жұқтырғандар. 2017 жылдың 9 айында 17 адамнан 
АИТВ инфекциясы анық талған. Олардың 11-і ер адам 
болса, алтауы әйел. Бұлардың ішінде 15-і жыныстық 
жолмен жұқтырса, екеуі гомосексуалды қатынас 
арқылы ауруға тап болған. Жас топтарына қарай 
бөлетін болсақ, 20-29 жас аралығындағылар – алтау, 
яғни ауырғандардың 35,2 пайызын құрайды, 30-39 
жастағылар бесеу, ол 29,4 пайызды көрсетуде, 40-49 
жастағы  төртеу, 23,5 пайызды құрап отыр. Өткен 
жылы облыс бойынша 11 адам тіркелген болатын. 

Емдік көмек бөлімінің меңгерушісі Шолпан Өтеге-
но ва ның айтуынша, науқастардың меди ци на лық ем 
алуына барлық жағдай жасалған.

– Қазіргі таңда емдік көмек бөлімінде 71 нау қас 
дис пансерлік есепте тұрады. Оларға кли никалық 
белгілеріне, ауру сатысына қарай бақылау жүргізіледі. 
Егер науқаста АИТВ инфекциясының бірінші, 
екінші клиникалық сатысы болса, онда оған жар-
ты жыл сайын диспансерлік бақылау, жүргізіледі, 
яғни, түрлі зертханалық зерттеулер, қажетті тексе-
рулер жүргізіледі. Егер науқаста аурудың үшінші, 

төртінші сатысы болса, онда тоқсан сайын тексеру 
жүргізіледі. АИТВ инфекциясымен есепке алынған 
науқас өмір бойы есепте тұрады. Өйткені, вирус адам 
бойында жоғалып кетпей жүре береді. Қазір АИТВ 
жұқтырғандарға жоғары активті антиретровирусты 
ем қолданылады. Ем арқылы науқастың ағзасында 
вирустың көбеюі тежеледі, аурудың асқынуы тоқтайды. 
Соның нәтижесінде АИТВ жұқтырғандардың өмір 
сүру мүмкіндігі жақсарады, өмір жасы ұзарады,– дейді 
Ш.Өтегенова. Сонымен қатар білікті маманның айту-
ынша, АИТВ жұқтырғандарға медициналық көмек 
көрсетуде психологиялық көмектің маңызы зор. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, АИТВ/ЖИТС ауру-
лары жыл өткен сайын белең алып, оны жұқтырушылар 
саны кемігені былай тұрсын, асқан жылдамдықпен ар-
тып отырғаны дерек көздерінен белгілі болуда. Оның 
себебі, дерттің нақты дауасының әлі күнге дейін та-
былмай отырғандығында. Сондықтан мамандар ал-
дында тұрған нақты міндет – аурудың алдын алу, 
оның адам өміріне келтіретін қасіретін, кері әсері мен 
зиянын тұрғындар арасында кеңінен түсіндіріп, ауру-
дан сақтануға үндеу болып табылады. Осы мақсатта 
орталық мамандары түрлі бағыттарда жұмыстар 
атқаруда. 

«Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын ізде» 
деген халқымыздың нақылын ескерген мамандар ең 
алдымен аурудың алдын алу, онымен күресті басты 
мақсат етуде.

– Бұл орайда түрлі шаралар ұйым дас  тырып, өткізу 
жолға қойылған.  Мәселен, 1 жел тоқ сан – Дүниежүзілік 
ЖИТС-ке қарсы күрес күні деп белгіленіп, осының 
аясында көптеген ауқымды жұмыстар атқарылып 
келеді. Бүгінгі таңда біздің елімізде аталған індеттің 
алдын алу үшін білікті мамандар, дәрі-дәрмектер, 
құрал-жабдықтар жеткілікті. Алайда, тажалға қар сы 
тұруға байланысты тұрғындардың білі мін кө теріп, 
олардан сақтануға арналған ақпараттық-наси хат-
тық жұмыстарды жандандыру мәселесі күн тәр ті-
бі  нен түспек емес. Жалпы, ЖИТС орталығының 
жұ мысындағы басым бағыттардың бірі – мінез-
құлқы қатерлі, яки, АИТВ жұқтыруға бейім топ-
тар (инъекциялық есірткі тұтынушылар, жыныстық 
қатынас қызметкерлері, ерлермен жыныстық қатынас 
жасайтын ерлер) арасында профилактикалық ша-
раларды күшейту. Осы орайда облыс орталығында 
мінез-құлқы қатерлі топ өкілдеріне арналған достық 
кабинеті, 2 стационарлық, 1 көшпелі сенім пункті 
жұмыс жасайды. Бұларда шприцтер, ақпараттық мате-
риалдар таратылады,– дейді эпид қадағалау бөлімінің 
меңгерушісі Салтанат Балықбаева. 

Сонымен бірге аймақтағы орта, арнаулы және жо-
ға ры оқу орындары шәкірттерімен кездесіп, қауіп-
ті дерт жайында ақпарат беріп, аурудың алдын алу 
бағытындағы насихаттық жұмыстарын жүргізуді 
орта лық мамандары жолға қойған. 

Жалпы, біз әңгіме етіп отырған АИТВ/ЖИТС 
ауру ла рының вирусы нақты қайдан, қалай келгені 
жөнінде мәліметтер өте көп, клиникалық даму бары-
сында да тү сінбейтін дүниелер баршылық. Белгілісі, 
жоғарыда айтып өткеніміздей, осы уақытқа дейін 
ағзаны вирус тан толық тазартатын дәрілердің, алдын 
ала егетін вакцинаның табылмай отырғаны. Ендеше, 
адамзат ғұмырына қауіпті індеттен сақтану бір ғана 
мекеменің немесе белгіленген бір ортаның ғана ісі 
деп қарамай, бүкіл әлем жұртшылығы болып жұмыла 
атқаратын шаруа екенін әрқайсысымыз қаперімізден 
шығармасақ болғаны. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Ұстаздар жайлы әңгіме қозғала 
қалса, Қазақ ССР халық ағарту 
ісіне еңбегі сіңген мұғалім Қожабай  
Бақбергеновтің есімі ойға оралады. 

Асыл азамат 1928 жылы Сырда-
рия ауданы Қалжан ахун  ауылын-
да дүниеге келген.  Оның өмірінің 
алғашқы баспалдағы балалық бал-
дәурен жастық шағы  кешегі ашар-
шылық  сталиндік  репрессия  жыл-
дарымен тұспа-тұс келді. 1941  жылы 
дүниені дүр сілкіндірген Ұлы Отан 
соғысы басталып, азаматтар қан 
майданға  аттанып жатқанда қабырғасы 
қатпаған балаң жігіт тылдағы еңбекке 
араласты. Соғыс  жеңіспен аяқталған  
1945 жылдан кейін жалпыға бірдей  
міндетті жетіжылдық мектептер ашы-
лып, білім беруді жүзеге асыра ба-
стады. Осы кездері Қызылордадағы 
педа гогикалық училищені оқып 
бітірген ол, комсомол, Бостандық ба-
стауыш мектептерінде мұғалім бо-
лып, оқушыларға дәріс берді. 1952 
жылы Қызылорда қала сын дағы 
педагогикалық институтын қазақ тілі 
мен әдебиет пәні ма мандығы бой-
ынша бітіріп шық қан Қ.Бақбергенов 
Сырдария ау да нындағы С.М.Киров 
атындағы жетіжылдық мектепте 
мұғалім, оқу ісінің меңгерушісі, мек-
теп директоры, Жалағаш ауданындағы 
Мақпалкөл орта мектебінде қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
№123 мектепте директор, оқу ісінің 
меңгерушісі қызметтерін атқарды. 

Өткен ғасырдың екінші жар-
тысында тың игеріліп, ел енді есін 
жия бастаған кез еді. Мектептер-
де мұғалімдердің білімін көтеру,  
оқулықтармен және жазу-сызу құрал -
дарымен қамтамасыз ету, мек тептің 
материалдық-тех никалық  ба засын 
жақсарту жұ мыс тары жүріп жат-
ты. Жаңа  жетілдірілген оқу бағ дар-
ламасына көшу, оқу-өндірістік каби-
неттерін ашу,  оқушылардың  екінші 
жыл ға қалдырмай толық үлгерімін 
қам тамасыз ету, қозғалысы кең өріс 
алған-ды. Міне, осы жылдары  мектеп-
терде  оқу ісінің  мең  герушісі қызметін 
атқарған Қо жа бай ағамыз оқу-тәрбие 
жұ мыс  тарының қиындығы мен қы-
зы ғын қатар көрді. Мектепішілік 
басшылық пен бақылауды бас ты на-
зарда ұстап, білікті ұстаздар мен да-
рынды оқушыларды қа лып тастырды. 
Педагогикалық тә жі рибесі мол білікті 
ұстаз жиырма жыл Ақсу ауылындағы 
№116 мектеп директоры болып бас-
шы лық жасады. Ол ауылдың абат-
танып, көркеюіне үлес қосып, 
шаруашылық жұмыстарына атсалыс-
ты. Дирек тордың  басшылығымен  
мұғалімдер мен оқушылар науқанды 
жұмыс тарға араласып, көмек берді. 
Шаруа шылықта мектепке қаржылай 
және материалдық жағынан кө мек 

беріп, қамқорлық жасады. Ба лаларды 
еңбекке тәрбиелеу мақ  сатында оқу-
шылардың оқу өндірістік бригада-
сы құрылып, егін шаруашылығында 
жұмыс істеді. 25 оқушыдан құрылған 
оқушылардың өндірістік бригада-
сы  40 гектар күрішті агротехникалық 
талаптарға сай күтіп-баптап өсірді. 
Әр гектардан 70 центнерден Сыр 
маржанын жинап, мемлекетке тап-
сырды. Егіс танабында еңбек етіп, 
тер төккен бригада мүшелері ең-
бек теріне қарай марапатталып от-
ырды. Бригада жетекшісі Гауһар 
Қалыбекова «Еңбекте үздік шыққаны 
үшін» медалімен, бригада мүшелері 
Қоблан Жақанов орталық комсо-
мол комитетінің «Құрмет грамотасы-
мен» Нұржан Бақбергенов Қазақ ССР 
Оқу министрлігінің «Құрмет дип-

ломымен» марапатталды. Оқу брига-
дасына басшылық жасаған ақылшы 
ұстаз Бейбіт Шілдебаев Москвадағы 
Бүкілодақтық ауыл шаруашылығы 
көрмесіне қатысып, онда жас на тура-
лис тердің жұмысы жайлы баянда-
ма жасады. Сондай-ақ, еңбек тынығу 
лагеріндегі оқу шылар маусымда 100-
130 тонна мал азығын дайындап, мал 
фермасына жеткізіліп беру мен бірге, 
кеңшарда құрылыс материалдарын 
дайындау жұмыстарын атқарды. Сөй-
тіп, мектеп оқушылары сапалы білім 
алумен бірге еңбекке араласып, туған 
ауылының әлеуметтік-экономикалық  
жағдайының  жақ саруына  үлестерін 
қосты. 

Сонымен бірге, мектепте оқу ше-
берханасы  жұмыс істеп, оқу шы-
лар қол еңбегімен айналыс ты. Мек-
теп жанынан жер учаскесі ашылып, 
онда талдар  мен жеміс ағаштары 
егілді. Оқушылар осы жер учаскесінде 
жұмыс істеп, жер өңдеу, ағаш егіп, 
күтіп-баптау технологиясын көріп 
үйренді. Бұл күн дері жер учаскесінде 
саялы ағаштар жайқалып өсіп, ауыл 
тұр ғын дарының  серуендейтін дема-
лыс орнына айналды. Кезінде көзін 
көріп, куәсі болған әріптестерінің  
айтуынша, совхоз директоры Өмір-
зақ Тұңғышбаевқа Ақсу ауылы мен 
Жалағаш кенті  аралығын абаттанды-

ру жөнінде ұсыныс айтып, иглікті іске 
ұйытқы болған осы Қожекең көрінеді. 
Содан көп ұзамай  арық қазылып, аяқ 
су келтіріліп, көркейту жұмысы баста-
лыпты. Ауыл еңбеккерлерімен  бірге 
мектеп мұғалімдері мен оқушылар 
да Ақсу-Жалағаш аралығындағы ас-
фальт жолдың екі жағына тал-терек 
егіп, өсіру жұмыстарына араласып, 
атсалысты.

Білікті басшы қоғам өміріндегі 
өзгерістерге байланысты жұмысты 
жаңаша ұйымдастыра білді. Мек-
теп жаппай кабинеттік оқу жүйесіне 
көшіп, пән кабинеттері көрнекі оқу 
құралдарымен жабдықталды. Бар-
лық пән бойынша маман мұғалімдер 
мен кадрлар толық қамтамасыз 
етілді. Мұғалімдер мен ата-аналар 
ара сындағы байланыс нығайып, 
оқу-тәрбие  жұмыстары жоғары дең-
гейге жетті. Мектеп оқушылары 
аудандық, облыстық, республикалық 
пәндік олимпиадалар мен білім сай-
ыстарында жүлдегер атанды. Мектеп 
реформасының негізгі бағыттарының 
бірі – жалпы білім беретін мектептер-
де балаларды 6 жастан бастап оқыту 
1982-1983 оқу жылында алғаш рет 
осы мектепте қолға алынды. Соған 
байланысты  қосымша ғимаратта алты 
жасарларға арналып жасақталған 
оқу кабинеті, ойын, тынығу бөлмесі 
талапқа сай жабдықталды. Сөйтіп, 

20 баладан 6 жасарлардың бір 
тобы  жасақталып, оқытыла баста-
ды. Мектепте семинар-кеңестер 
өтіп, оқу-тәрбие жұмысындағы озат 
тәжірибелері аудан, облыс,  рес пуб ли-
каға  таратылды. 

Білім саласында 16 жыл қазақ тілі 
мен  әдебиеті пәнінен  дәріс берсе, отыз 
жылдай мектеп  директоры  болып 
басшылық жасапты. Осы уақыттарда 
ол өзінің іскер ұйымдастырушылық 
қабілеті мен біліктілігі арқасында 
мектепті облыс, тіпті  республикаға 
танымал үлгі тірек мектеп дәрежесіне 
дейін көтерді. Білім саласындағы 
жемісті еңбегі ескерусіз емес. «Құрмет 
белгісі» орденімен, «Еңбектегі ерлігі 
үшін» медалімен, «СССР халыққа 
білім беру ісінің озаты», «Қазақ ССР 
халыққа білім беру ісінің озаты» 
значогімен, облыс, аудандық білім 
басқармаларының «Құрмет грамота-
ларымен» марапатталған. «Қазақ ССР-
нің еңбек сіңірген мұғалімі». Халық 
сеніміне ие болып, бірнеше рет Ақсу 
ауылдық кеңесінің депутаты болып 
сайланды. 2000 жылы ХХІ ғасырдың 
басталуына байланыс ты облыс әкімі 
шешімімен «Ғасыр  мұғалімі» номи-
нациясымен марапатталды. Жас тық 
шағын, күш-жігерін ұрпақ тәрбиесіне  
арнаған ұстаз еңбегі, адами бейнесі  
халқының  жадында  жатталып қалды. 
Таулар алыстаған сайын биіктей 
беретіні секілді, болмысы бөлек 
тұлғаның дара жолы, өнегесі ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасып келеді.  

Жұбайы Гүлбану Саткеева мектеп-
те қырық жыл мұғалім болып, ұрпақ 
тәрбиеледі. «Қазақ ССР Халық ағарту  
ісінің  озаты». Ерлі-зайыпты ұстаздар 
6 баланы өмірге әкеліп, тәлімді тәрбие  
берді. Балалары ата-анасының жо-
лын қуып,  мұғалімдік  мамандықты  
таңдады. Қызы Әлияның ма мандығы 
– орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, 
Қызылордадағы №217 Б.Шалғынбаев 
атындағы орта мектеп  директорының 
оқу ісі жө ніндегі орынбасары, Роза-
сы – Ал ма тыдағы  Абай атындағы 
университетте қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінен дәріс береді. Нұрлыбегі – 
жоғары білімді заңгер.  Нұржаны – 
Ақсу  ауылындағы №116 мектеп ди-
ректоры. Мектепке басшылық жасап, 
әкесінің игілікті істерін жалғастырып 
келеді. Нұржанның жұбайы Гүлсім 
осы мектепте география пәнінен 
дәріс береді. Мараты – Қызылордада 
№211 мектепте ұстаздық етеді. Міне, 
мұғалімдер династиясы дегеніміз осы. 
Бүгінде мәуелі бәйтеректей өсіп-өнген 
берекелі Бақбергеновтер отбасын 
ауыл тұрғындары «Ұстаздар әулеті» 
деп мақтанышпен құрмет тұтады.

Серік БЕРТАЕВ.
Жалағаш ауданы
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әлеумет

Ағымдағы жылдың 15 қыр күйе-
гінен 15 қарашаға дейін  азаматтарды 
бастапқы медициналық-санитарлық 
көмек  көрсететін денсаулық сақтау 
су бъек тілеріне, яғни, емханаларға 
тіркеу науқаны жүргізілуде. Кам-
пания ҚР Денсаулық сақтау және 
әлеу меттік даму министрінің 2015 
жылы 28 сәуірдегі №281 бұй ры-
ғымен бекітілген бастапқы ме ди-
ци налық-санитарлық көмек көр-
сету қағи даларын (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік 
тір кеу реестріне №11268 тіркелген) 
басшылыққа алуда.

Амбулаторлық-емханалық көмек 
көрсететін ұйымдарға барлық ем-
ханалар, дәрігерлік амбулато-
рия лар, отбасылық денсаулық 
ор  та  лығы, алғашқы медициналық-
сани   тариялық көмек  көрсететін ор-
та лықтар, медициналық жеке мен шік 
кли  никалар жатады. 

«Заңға сәйкес еліміздің әр 
тұрғыны 2010 жылдан бастап ме-
дициналық ұйымды еркін таң-
дауға құқылы. Егер науқас өз ем ха-

насындағы қызметтердің сапасы-
на қанағаттанбаса немесе тұратын 
жерін, жұмыс, оқу орнын өзгерткен 
болса, ол емхананы ауыстыра алады. 

Азаматтарды алғашқы меди ци-
налық-санитариялық көмек көрсету 
ұйымдарына  тіркеу тұрақты немесе 
уақытша тұратын жері, жұмыс, оқу, 
дәрігерді еркін таңдау, медициналық 
ұйымды бір әкімшілік-аумақтық 
бірлік құзыреті бойынша жүзеге 
асырылады және дәрігер мен емха-
наны еркін таңдаған кезде емханаға 
тіркелу бір реттен жиі болмауы ке-
рек.

Емхананы таңдау кезінде оның 
сіздің үйіңізге орналасу бойын-
ша аумақтық жақындығын ескерген 
жөн. Себебі, емхананың жақын ор-
наласуы Сізге және Сіздің учаскелік 
дәрігеріңізге ыңғайлы болмақ. 

Айта кету керек, емханаға тіркелу 
үшін тұрғын жеке куәлігі мен 
тіркелу орнын өзгертетін жағдайда 
өз еркімен бекітілу жөнінде өтініш 
жазуы қажет. 15 қыркүйектен бас-
тап 15 қараша аралығындағы тұр-

ғын дарды бекіту науқаны ке зін де 
тіркелген медициналық ұйымда 
тегін медициналық көмектің ке-
піл дік берілген көлемінің шең-
берінде қызмет көрсету 2018 
жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге 
 асады, ал бұл уақытқа дейін тұрғын 
медициналық көмекті ағымдағы 
жылы бекітілген емханадан алады. 
Сонымен қатар, емханаға www.egov.
kz сайтында элекрондық үкіметтің 
көмегімен тіркеле алады. Егер азамат 
бұрын басқа медициналық ұйымға 
тіркелген болса, онда ұйым нан есеп-
тен шығу үрдісі элек трондық фор-
матта жүргізіледі. 

Егер тұрғын өзі тіркелген ем ха-
наның немесе дәрігерлік ам була-
тория ның көрсететін қыз метіне қа-
на  ғаттанса және осы жылы бекіту 
науқанына қатыспаған болса, онда 
медициналық ұйым оны келесі 
жылы қызмет көрсету үшін бекітуге 
құқылы. 

Күлмариям ТАшЕнОВА,
№6 қалалық емхана 

бас дәрігерінің орынбасары.

ӨЗ ЕМХАНАҢА ТІРКЕЛ, ТҰРҒЫН

Елбасының «Қазақстан  – 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жол-
дауында ауыл шаруашылығында бизнестің дамуы-
на, фермерлер кооперациясы процесіне бөгет жасай-
тын кедергілерді жою міндетін қойған. 

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарында да, ауыл-
дық жерлерде кооперативтік өндірісті дамыту, Жаңа 
Зеландиялық Fronterra (Фронтера) және Даниялық 
Arla (Арла) үлгісімен ұйым дас  тырылатын бо-
лады деп атап көрсетілген. Агроөнеркәсіптік 
кешеннің проблемалық мә се лелерінің бірі – ол ауыл 
шаруашылығы өн ді рісінің ұсақ тауарлы сипатта 
болуында. Майда шаруашылық құрылымдар мен 
жеке сек тор лардың әлеуетін тиімді пайдалану үшін 
оларды біріктіру, яғни ауыл шаруашылығы коопе-
ративтерін құру маңызды болып отыр. 

Елбасы биылғы жылы, Қазақстан халқына Жол-
дауында бес жыл ішінде 500 мыңнан астам жеке 
үй шаруашылықтарды және фермерлерді коопе-
ративтерге біріктіру қажет деген тапсырма бер-
ген болатын. Сонымен бірге, «Агроөнеркәсіптік 
кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға ар нал-
ған мемлекеттік бағдарламада» жеке сектордың 
әлеуетін пайдалана отырып, оларды ауыл шаруа-
шылығы кооперативтеріне біріктіру арқылы ауыл 
шаруашылығы өндірісін (әсіресе ет, сүт өнімдерін 
өндіруді) ұлғайту басты бағыттарының бірі болып 
белгіленді.

2017 жылы Қызылорда облысының әкімі, 
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ауыл 

шаруа шылығы министрі және ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрімен «Жеке 
қосалқы шаруашылықтардың әлеуетін пайдала-
на отырып, ауылшаруашылық кооперативтерін 
құру, ауыл халқын жұмыспен қамту және азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» мақ са тында 
үшжақты индикативті іс-шара жоспары бекітілген.  
Осы жоспарға сәйкес, облыста жеке қосалқы 
шаруашылықтардың бірігуімен 19 кооператив құру 
жоспарланған болатын.

Индикативті жоспарды орындау мақ са тында 
облыста 1050 жеке қосалқы шаруашылықтың 
бірігуімен 43 ауыл шаруашылығы өндірістік 
кооперативтері құрылды. Оның ішінде, 20-дан 
астам жеке секторлардың бірігуімен 39 коопера-
тив тіркеліп, 24-і қажетті құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген.

«ҚазАгро» АҚ және «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-2021 
жылдарға арналған» бағдарламасы ар қы лы 4 257 
млн теңге несие берілген болатын. Нәтижесінде 
бүгінгі күні 788 отбасылық мал бордақылау 
алаңы құрылып, 14868 бас мүйізді ірі қара малын 
бордақылауға кірісті. Сонымен қатар, 2758 бас сиыр 
сатып алынып, 294 шағын отбасылық сүт фермасы 
құрылды.

Елбасының ауылдық елді мекендерде коопе-
рацияны дамыту, ауыл тұрғындарын жұ мыс  пен 
қамтамасыз ету және жеке қосалқы шаруа  шы-
лықтардың әлеуетін пайдалану бойынша тапсырма-

сына сәйкес, ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 
ақпараттық қолдау көрсету мақ сатында Қызылорда 
қаласы және аудандарда «Ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің салық салу, бухгалтерлік есепке 
алу, сондай-ақ аудит, қаржы-шаруашылығы бойын-
ша» оқы ту-семинарлары 23 қазан – 3 қараша ара лы-
ғын да аудандарда өтті.

Аталған оқыту семинарына аудан орта лық -
тарында ауыл шаруашылығы, ветеринария, жер 
қатынастары бөлімдерінің басшылары, ауыл-
дық округ әкімдері, мамандары және коопера-
тив төрағалары толыққанды қатысып, қажетті 
ақпараттармен қамтамасыз етілді.

Сонымен қатар, кооперативтерге қаралған 
мемлекеттік жеңілдіктер (субсидия) бойынша 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Қ. ТұРмАғАнБЕТ,
облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының маманы. 

ӨНДІРІСТІК 
КООПЕРАТИВТЕР ТУРАЛЫ

Ұстаздар 
әулеті

     

     

өнегелі отбасы

редакцияға хат

...Мырзабай ахун – елге діни 
білім беріп, өзіне дарыған қасиетімен 
са хилық, әулиелік, емшілік етумен 
қатар, Сыр өңірінде алғашқы болып 
ілім-білім негізін қалаушылардың 
бірі. Сондай-ақ, ол күн сәулесі 
түсуінің құпияларын пайдалана оты-
рып, «Пірман арығы», «Жоламан 
арығы» және өзге көптеген су жол-
дарын қаздырып, егін салдырады. 
Сол арықтар күні бүгінге дейін ел дің 
игілігіне жарап отыр.

Редакциямызға келіп, өзінің 

ой-пікірін бөліскен қала тұрғыны 
Т.Бай сұ ғұлов есімді азаматтың ай-
туынша, бүгінде Мырзабай ахун 
ба ба мыз дың жатқан орны қараусыз 
қалып, көне мазар құлау қаупінде 
тұр. Мешіт үйіне электр жарығы 
да жеткізілмеген.  Сондай-ақ, осы 
мәселе жөнінде жо ғары тұрған 
құзырлы орындарға хат жолдағанын 
айтады. Дегенмен, Т.Байсұғұловқа 
Жалағаш  ауданы әкі мінің орын-
басарының жазбаша берген жауа-
бында:

«ҚР Бюджет кодексіне сәйкес 
ау дандық бюджеттен мешіттерді 
күр  делі жөндеу жұмыстарына қар-
жы бөлуге жол берілмейді. Сол се-
беп ті алдын ала тізімге алынған 
қала құрылысы және сәулет ескерт-
кі ші түріне жатқызылатын Мырза-
бай ахун мешітіне күрделі жөн деу 
жұ мыстарын жүргізу үшін демеу-
ші лерге ұсыныстар енгізілуде» деп 
жа зылған. Сондай-ақ, осыған дейін 
«Егінші» ЖШС демеу шілігімен 
ме шіт алдынан көл денең жатқан 
арыққа көпір салынып, айналасы-
на қоршаулар орнатылып, аяқ жолы 
біршама тегістелгені, тазалық жұ-
мыстары тұрақты жүр гізіліп тұра-
тыны айтылған. 

Суретке назар аударсақ, тарихи 
орынның мемлекет қорғауына алын-
ғаны жөнінде тақтайша орнатылған. 
Дәл бүгінгі таңдағы рухани жаңғыру 
саясатының мақсаты да осындай 
кие лі орындарды ұрпақтан ұрпаққа 
ұлағаттап жеткізу емес пе?! Оқырман 
осылай дейді...

ғ.ӘБІЛДА.

ҚОРҒАУҒА АЛЫНҒАН  
МЕШІТКЕ ҚОЛДАУ БОЛСА...

ҚАУІПТІ  ІНДЕТПЕН КҮРЕС ТОЛАСТАМАУЫ ТИІС
     бірінші байлық

Жақында белгілі ақын Толыбай 
Абы лаев тың «Қыран  шайыр» де-
ген атпен ке зекті жыр кітабы жарық 
көрді. Ақынның жаңа жинағына қа-
зақ әде биетінің көр   некті өкілі, көзі 
ті рі  сінде «Құ рыш қа зақ» атанған 
қай сар қаламгер Зейнолла Шүкіров 
туралы «Қыран шайыр» лирикалық 
және «Шектілер» тарихи дастан-
дарымен қатар «Қызыл өгіз», 
«Ең ыстық жаз», «Зинадин мен 
Айғанша», «Жанназар мен Ырсал-
ды», «Бригадир Сансызбай», «Көк 

гармонь», «Рамберді», «Махорка» және басқа жиырмаға 
жуық балладалары еніп отыр. Автор аталған балладаларында 
өзінің бал дәурен балалық шағында көрген-білгенін, басынан 
өткен оқиғаларын поэзия тілімен өрнектеп оқырман қауымға 
ұсынған. Кітап тағы әр шығарма өзінің көркемдік сипатымен, 
жанрлық ерекшелігімен көңіл баурайды.   

«Қыран шайыр» кітабы «Қызылорда Қана ғаты» баспаха-
насынан жарық көрді. Жыр кітабының тілі орамды, көпшілік 
оқырман қауымға арналған.

ТАРИХТЫ ПОЭЗИЯ ТІЛІМЕН 
КӨРКЕМДЕГЕН

     оқырман олжасы ХАБАРЛАмА
Жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты:
– 2017 жылдың 13 қарашасында сағ. 09-00-ден 

18-00-ге дейін Қызылорда қаласы «Шұғыла» м/а-
дағы үйлер; 

– 2017 жылдың 14 және 15 қарашасында сағ.  
09-00-ден 18-00-ге дейін «Шұғыла» м/а, 19 үй,  
облыстық жүйке аурулары ауруханасы;

– 2017 жылдың 16 қарашасында сағ. 09-00-ден  
18-00-ге дейін «Шұғыла» м/а, 7 үй;

– 2017 жылдың 17 қарашасында сағ. 09-00-
ден 18-00-ге дейін «Шұғыла» м/а, 7 мектебі электр 
қуатынан уақытша ажыратылатын болады.

ХАБАРЛАнДЫРУ
11 қарашада Қызылорда қаласы мен Жаңа-

қорған ауданы әкімдіктерінің ұйым дас ты руымен 
ауыл шаруа шылығы өнімдерінің жәрмеңкесі 
төменде көрсетілген орындарда өткізіледі. Баста-
луы сағат 09.00. 

Қызылорда қаласы – С.Толыбеков кө ше-
сінің бойы (Е.Әуелбеков көшесі мен М.Әуезов 
көшесінің аралығы),

Жаңақорған ауданы – Астана даңғылы 
(Е.Көшербаев көшесі мен  А.Иманов көшесінің 
аралығы).  



Әулетіміздің ақылшысы, бала ла
рының аяулы анасы, немерелерінің 
сүйікті әжесі Ақбала Бәсекейқызы осы
дан бір жыл бұрын 78 жасында фәниден 
озған еді.

Арал өңіріндегі қарапайым от
басында дүниеге келген Ақбала 
ана мыз елге қызмет жасаудың ал
ғашқы баспалдағын туған жері – 
Арал топырағында сауда саласында 
қарапайым жай есепшіліктен бастаған. 
Қазалы аудандық тұтынушылар ода
ғында есеп қызметкері, Қызылорда 
қала сындағы «Бакалейторг» ме ке ме 
сінде бас бухгалтердің орынбасары, 
облыстық қаржы басқармасында мем
лекеттік кірістер бөлімінің тек серуші
инспекторы, Жаңақорған ау  даны 
тұтынушылар одағы бас қар ма сында бас 
бухгалтердің орынбасары, Қызылорда 
қаласындағы асхана лар мен ресторандар 

жүйесі тресінде бас бухгал
тер, одан әрі облыстық сау
да басқармасында жауап ты 
жұмыстар атқарып, құр
мет ті зейнет демалысына 
шыққан.

Ақбала анамыздың өмір 
жолы көрсеткеніндей, Сыр 
бойының Арал, Қа залы, 
Тереңөзек, Жаңа қорған ау
дандарында, Қы зылорда 
қаласында еңбек етуі 
өзінің  жанжары, әкеміз 
Әбдіжәлел Мәнепұлының 
қыз мет бабы өзгеруіне байланысты 
болған.

Анамыз Ақбала саналы ғұмырында 
өмірдегі өз орнын тауып, өзі өскен орта
сына барынша қызмет етіп, үлгіөнеге 
көрсеткен қазақтың қарапайым қызы 
болған. Отбасына әрдайым аналық 

мейірімін төгіп, ұрпақтарына 
жан жылуын шашып, 
мәңгілік із қалдырған аб
зал ана атанды. Аяулы ана
мыз ағайынтуыстың орта
сында зор абыройға ие бо
лып, қазақтың келініне сай 
әрдайым ибалылық таны
тып, сегіз ұлқыз тәрбиелеп 
өсіріп, шөбере көріп, 
мемлекетіміз тарапынан 
лайықты өз бағасын алып, 
омырауына «Алтын Алқа» 
тақты.

Алланың шешіміне қарсы тұрар 
тірі пенде жоқ. Бәріне де ризашылық 
көңілмен қараймыз. Анамыз Ақбала 
Бәсекейқызының жатқан жері жайлы, 
алды пейіш, арты кеніш болсын деп  
тілейміз.

Еске алушылар: балалары.

Әкеміз Шайхислам Серік
байұлы 1926 жылдың 22 наурызын
да Қазалы ауданында дүниеге кел
ген. Қазақ мемлекеттік С.М.Киров 
атындағы университеттің журнали
стика фа куль тетінің орыс бөлімін 
бітіріп, кейін «Гудок» газетінде 
тілші болды. «Правда», «Казахстан
ская правда», «Прос тор» және басқа 
да жергілікті басылымдарда ма қа ла
лары жарияланып тұрды.

Шайхислам Серікбайұлы бас
па және мемлекеттік, қоғамдық са
лада абыройлы қызмет атқарып, 
Қызылорда облыстық советінің де
путаты болып сайланған. Бірнеше 
медальдар мен ордендердің иегері 
болған ардақты әкеміз Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесінің құрмет гра
мотасымен, КСРО, Қазақ ССР 
партиялықмемлекеттік, ха лықтық, 
облыстық партия, облыстық ха
лықтық бақылау ко ми теттерінің 
мақтау грамоталарымен, бағалы 
сыйлықтарымен мара патталған. 
ҚР «Иман» қоры және Журнали
стер одағы сый лықтарының иегері, 
мәдениет ескерткіштерін қорғау 

қоғамының құрметті мүшесі, 
КСРО құрметті теміржолшысы, 
Қызылорда об лысының құрметті 
қайраткері, Қазалы ауданының құр
мет ті азаматы атағына ие болған. 

Әкеміз осындай 
жұмыстарды атқара 
келе, өзінің жазу
шы екенін ұмытқан 
емес. Бір неше пуб
ли цис ти калық көр
кем шығар ма лар
дың, поэзиялық 
кі   тап   тардың, жүз
де ген актуалды ма  
қа     лалардың авто ры 
бол ғаны оқыр ман  
да рына мәлім. Ал
дыңғы аға буын өкіл
дері бастан кешкен тарихи оқиғалар 
кезеңі мен олар жүріп өткен жол 
кейінгі өскелең ұрпақ үшін сөзсіз 
тағылымтәр бие мектебі екені 
рас. Еліне елеулі, халқына қа лау
лы болған ардагер әкеміздің қала
мынан шыққан естелік кітаптың 
құндылығы да осында.

Шайхислам Серікбайұлының 

«Даналар мен даралар» атты 
кітабында Жанқожа батыр 
мен Жалаңтөс баһадүр туралы 
 баян      далады. «Аңыз бен ақиқат», 
«Ардақтылар мен абзал жандар», 

«Ұлылар мен ұлық
тар», «Үш тұл ға», 
«Көріп келдер мен 
көре гендер», «Кто же 

мы?», «Легенды и люди древне
го Сыра», «Це леус тремленные», 
«Избранные», «Таңдамалы шы ғар
малар» 2 томдық өлеңдер жинағы 
мен пъесалардың авторы болған. 
Қарапайым азаматтар мен тарих
та есімдері қалған белгілі тұлғалар, 
жезтаңдай шешендер мен кө семдер, 
қара қылды қақ жарған әділ би

лер мен алдыартын болжай білген 
көріпкел көрегендер, ардақты аб
зал жандар туралы қызықты дерек
тер мен аңыздарды қамтыған. Әрбір 
шығармасы оқырманды ойға бөлеп, 
сезімін серпілтіп, өмірге көзқарасын 
кеңіте түсуге шақырады. Осы 
кітаптарға әр жылдары жазған 
өлеңдері, толғауларының тандау 

лылары енгізілген. Шығарма тілі 
жеңіл, оқырманға ой салады, ойлан
дырады. Зейнет жасына жеткен кез
де де әкеміз өмірдегі көргендерін, 
көңілге түйгендерін жатық та әсерлі 
әңгімелейді. 

Бар ғұмыры ат үстінде өткен 
екінің біріне бұйыра бермейтін 
жоғары лауазымды қызметтерінің 

талайын абыроймен атқарған. 
Әкеміз Шайхислам Серікбайұлы 
Қызылорда өңіріне танымал 
біртуар азамат, қайталанбас тұлға 
бола білді. Олай дейтініміз, тура
шыл, шындықты айтатын қайратты 
мінезімен көпке үлгі болған аза
мат. Көптеген еңбектері, халқы үшін 
атқарған қызметі, үлгілі тәрбиесі, 
шынайы болмысы артта қалған 
ұрпақтарына мәңгілік із қалдырды. 

2017 жылдың 13 қарашасында 
әкеміздің дүниеден озғанына 1 жыл 
толады. Әкеміздің аты да, ісі мен 
ізі де Қызылорда облысы халқының 
мәңгілік есінде сақталады деп ойлай
мыз. Барша қазақ баласы әкеміздің 
үлгісін алсын деп тілек білдіреміз. 
Ағайынтуыстың ортасында сый
лы болған ардақты әкеміздің 
жарқын жүзі, шежірелі сөзі, жинаған 
нақылы, айтқан әрбір ақылы жады
мыздан өшпек емес. Осындай жақсы 
әкенің ұлқыздары болғанымызды 
мақтан етіп, асыл әкеміздің фәниден 
өткенін еске алып, құран бағыштау – 
біздің парызымыз. 

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

орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 70-00-52   
телефон да ры арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

ЖОБА

«2017 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім 

сапасын арттыруды субсидиялау туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі №759 қаулысына өзгеріс пен 

толықтыру енгізу туралы

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту ту
ралы» Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары  Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы 
№30 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 14813 нөмірімен тіркелген) және Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 2017 жылғы 1 қарашадағы №319/29419 хатына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «2017 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, 
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсиди
ялау туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі №759 
қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5800 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 26 сәуірде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

1) аталған қаулымен бекітілген субсидиялау бағыттары бойынша субсиди
ялау нормативтері және көлемдері осы қаулының 1қосымшасына сәйкес жаңа 
редакцияда жазылсын;

2) осы қаулының 2қосымшасына сәйкес ауыл шаруашылығы жану
арлары азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату бағыты бойынша 
өлшемшарттар мен талаптар бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемле кеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орын
басары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының
              әкімі                                                                Қ. Көшербаев

№ Субсидиялау бағыты
1 бірлікке 
арналған 

субси диялар 
нормативтері, 

теңге

Субсидия көлемі
бас,

тонна
мың теңге

Етті мал шаруашылығы
1. Асыл тұқымдық және селекциялық жұмыс жүргізу 
1.1 Тауарлы аналық бас  
1) Базалық норматив 10000 47006 470060

2) 
Қосымша норматив:    
80%дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 8000 268 2144
60%дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 6000 398 2388

1.2 Асыл тұқымды аналық бас 
1) Базалық норматив 10000 1652 16520

2) 
Қосымша норматив:    
80%дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 20000 24 480
70%дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 15000

2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу 150000 1242 186383,3
 Сүтті және сүттіетті мал шаруашылығы
1. Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу 
1.1 Асыл тұқымды аналық бас 
1) Базалық норматив 10000 1527 15270

2)
Қосымша норматив:    
70%дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 20000
60%дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 15000

2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу 
1) отандық шаруашылықтардың асыл тұқымды ірі қара 

малы 
170000 60 10200

3. Сүт өндіру мен дайындаудың құнын арзандату:  
1) жемдік мал басы 400 бастан басталатын шаруашылық 25 3046,5 76163,3

12 4710,8 56529,6
2) жемдік мал басы 50 бастан басталатын шаруашылық 15
3) ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 10
Мал шаруашылығы
1. Бұқашықтарды бордақылау шығындарын арзандату 
1) нақты бордақыланғаны 3000 бастан бастап 45000
2) нақты бордақыланғаны 2500 бастан бастап 40000   
3) нақты бордақыланғаны 2000 бастан бастап 35000   
4) нақты бордақыланғаны 1500 бастан бастап 30000   
5) нақты бордақыланғаны 1000 бастан бастап 25000
6) нақты бордақыланғаны 100 бастан бастап 20000
7) ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін 20000

2.

Жеке қосалқы шаруашылықтарда және ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінде сондайақ, қойдың 
қаракөл тұқымдарын өсірумен айналысатын шаруа (фер
мер) қожалықтарында ірі қара малдың аналық басын 
қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру

4000 9298 37192

3. Қоғамдық және тауарлы табындарда етті, сүтті және 
сүттіетті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық 
бұқаларды күтіпбағу 

100000 20 2000

 Қой шаруашылығы  

1.

Жеке қосалқы шаруашылықтарда, ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде, сондайақ, қойдың қаракөл 
тұқымдарын өсірумен айналысатын шаруа (фермер) 
қожалықтарында  қойлардың аналық басын қолдан 
ұрықтандыруды ұйымдастыру 

1000

2. Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу  
1) асыл тұқымды қойлардың аналық басы 2500 31028 77570
2) тауарлы қойлардың аналық басы 1500 14872 22308
3. Асыл тұқымды қойлар сатып алу 
1) тұсақтар 8000 3690 29520
2) тұқымдық қошқарлар 20000 1093 20658,5
3) асыл тұқымды орталықтарға арналған тұқымдық 

қошқарлар 
30000 120 3600

4. Қозы етін өндіру құнын арзандату 1500
 Жылқы шаруашылығы  
1. Асыл тұқымды айғырлар сатып алу 100000 93 9300
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу 40000 150 6000
3. Бие сүтін өндіру және қайта өндеу құнын арзандату, 

оның ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
85 15,1 1283,5

4. Жылқы етін өндіру құнын арзандату 120 10,5 1260
 Түйе шаруашылығы 
1. Асыл тұқымды тұқымдық түйелер сатып алу 100000
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу 40000
3. Түйе сүтін өндіру және қайта өңдеу құнын арзандату, 

оның ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
75 9,7 730,8

4. Түйе етін өндіру құнын арзандату 100 20,0 2000
 Азық өндіру  

1.
Мал шаруашылығы өнімін өндірумен айналысатын ауыл 
шаруашылығы кооперативтері үшін құрамажем зауытта
ры өткізген құрамажем құнын арзандату 

20000

2. Жыл айналым байлауда тұратын 400 бастан жоғары асыл 
тұқымды сүт бағытындағы МІҚ малының аналығын күту

330786 981 324501

3.
Жыл айналым байлауда тұратын 400 бастан жоғары 
аналығы бар сүт бағытындағы асыл тұқымды ірі қара 
малды өсірумен айналысатын шаруашылықтың өз төлі 
есебінен мал басын толықтыратын төлдерін күту

251692 156 39264

Барлығы х х 1413326,9

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «___» __________ №___  

қаулысына 1қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «12» сәуірдегі №759 қаулысымен  

бекітілген

Субсидиялау бағыттары бойынша нормативтері мен көлемдері

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «___» __________ №___  

қаулысына 2қосымша

Ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату 
бағыты бойынша өлшемшарттар мен талаптар

№ Субсидиялау бағыты Өлшемшарттар мен талаптар
1 Ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату

Жыл айналым байлауда тұратын 
400 бастан жоғары асыл тұқымды 
сүт бағытындағы МІҚ малының 

аналығын күту

ағымдағы жылдың 1 қаңтарына меншігіндегі аналық сиырлар 
саны 400 бастан кем емес;

малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басының 
ауыл шаруашылығы малдарының сәйкестендіру базасы мен 

ақпараттық талдау жүйесінде тіркеуде болуы;
ветеринариялық, ветеринариялықсанитарлық ісшараларды 

ұйымдастыру, жүзеге асыру және зоотехникалық есепті 
жүргізу

Жыл айналым байлауда тұратын 
400 бастан жоғары аналығы бар 
сүт бағытындағы асыл тұқымды 

ірі қара малды өсірумен ай
налысатын шаруашылықтың 
өз төлі есебінен мал басын 

толықтыратын төлдерін күту

ағымдағы жылдың 1 қаңтарына меншігіндегі аналық сиырлар 
саны 400 бастан кем емес;

малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басының 
ауыл шаруашылығы малдарының сәйкестендіру базасы мен 

ақпараттық талдау жүйесінде тіркеуде болуы;
ветеринариялық, ветеринариялықсанитарлық ісшараларды 

ұйымдастыру, жүзеге асыру және зоотехникалық есепті 
жүргізу

«Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
«Қызылорда қаласы Тасбөгет кентіндегі дене 
шынықтырусауықтыру кешенінің құрылысы» 
мемлекеттік – жекешелік әріптестік жобасы бойын
ша оңайлатылған конкурстық  рәсімдерді пайдала
на отырып, жекеше әріптесті анықтау үшін конкурс 
өткізетіндігін хабарлайды. 

Жоба бойынша мәлімет
Жобаның атауы: Қызылорда қаласы Тасбөгет 

кентіндегі дене шынықтырусауықтыру кешенінің 
құрылысы.

Жобаны іске асыру саласы: Жоба дене шынық
тыру және спорт саласы бойынша іске асырылады. 

Мақсаты және міндеті: Қазақстан Респуб ли ка
сы ның аумағындағы нормативтікқұқықтық құ жат
тар талаптарына сәйкес Қызылорда қаласы Тасбөгет 
кентіндегі дене шынықтыру сауықтыру кешенінің 
құрылысы.

Жобаның мақсаты – Тасбөгет кентінің тұр ғын
дарына спорттық қызметтерді жасау арқылы белсенді 
дене шынықтыру және спортпен шұғыл дануды қам
тамасыз ету.

Жобаның міндеті – материалдықтехникалық 
база мен спорттық инфраструктураны, жаппай 
денешынықтыру және спортпен шұғылдану үшін 
жағ дай жасау, жоғары санатты спортшылар мен 
спорт резервтерінің сапалы дайындығын, спорт
пен шұғылданушылар санын ұлғайту, салауатты 
өмір салтын насихаттау, жалпы білім беретін мек
теп тердегі оқушылардың сабақтан тыс секциялық 
жаттығуын өткізу, саланы мамандармен қамту және 
кадр құрамының білімдерін ұдайы жетілдіріп отыру
ды қамтамасыз ету.  

«Қызылорда қаласы Тасбөгет кентіндегі дене 
шы нық тыру сауықтыру кешенінің құрылысы» 
МЖӘ жобасының жобалық қуаттылығы:

Тиімді өткізу қабілеттілігі – 52 адам/ауысым;
Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің қабаты – 2;

Жер учаскесінің жалпы көлемі – 0,5 га.
Жобаны іске асыру орны: Қызылорда қаласы, 

Тасбөгет кенті.
МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі: 7 жыл 10 ай, 

оның ішінде:
Банкпен келісімдер жүргізу, рұқсат беру құжат

тарын дайындау: 2 ай;  
Құрылыс кезеңі: 8 ай;
Пайдалану және басқару кезеңі: 7 жыл.
Жобаның техникалық-экономикалық негізде-

ме сіне (2014 жылғы 17 қарашадағы №14-0483/14 
Қызылорда облысы бойынша «Мемсараптама» 
РМК-ның қорытындысы) сәйкес, құрылыс мерзімдері 
шамамен  және болжамды болып табылады.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті же
кеше әріптес 2017 жылдың  23 қарашасына дейін 
«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт 
басқармасы» ММ техникалық тапсырмасына сәйкес 
әзірленген техникалық ұсынысты ұсыну керек, соны
мен қатар біліктілік талаптарының сәйкестігін рас
тайтын құжаттарын көрсетуі керек, осының негізінде 
біліктілігі бойынша іріктеу жүргізілетін болады.

Конкурсты ұйымдастырушының мекен-жайы: 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Ғани 
Мұратбаев көшесі, №1, 3қабат, №6 кабинет.

Ұйымдастырушы мемлекеттік органның ата-
уы: «Қызылорда облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

Байланыс үшін: Жұматов Серік Айдарбекұлы.
8 (7242) 230640; 8 7014216752,  факс: 8 (7242) 23

0138
Құжаттардың көшірме пакетін сағат 09.00

ден 13.00ге дейін және 15.00ден 19.00ға дейін 
Қазақстан Рес публикасы, Қызылорда қаласы, 120000, 
Ғани Мұратбаев көшесі, № 1 мекенжайында, 3 қабат, 
6 кабинетінен алуға болады. 

Көшірме пакеттері сұраныс бойынша конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін 
ұсынылады. 

«Қызылорда қаласы Тасбөгет кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің 
құрылысы» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша оңайлатылған 

конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті  анықтау үшін 
конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақай 
ауылдық округіндегі дене шынықтырусауықтыру 
кешенінің құрылысы» мемлекеттік – жекешелік 
әріптестік жобасы бойынша оңайлатылған 
конкурстық  рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше 
әріптесті анықтау үшін конкурс өткізетіндігін ха
барлайды. 

Жоба бойынша мәлімет
Жобаның атауы: Қызылорда облысы Қар

мақшы ауданы Ақай ауылдық округіндегі дене 
шынықтырусауықтыру кешенінің құрылысы.

Жобаны іске асыру саласы: Жоба дене шынық
тыру және спорт саласы бойынша іске асырылады.

Мақсаты және міндеті:  Қазақстан Респуб ли
ка сы ның аумағындағы нормативтікқұқықтық құ
жаттар талаптарына сәйкес Қызылорда облысы 
Қармақшы ауданы Ақай ауылдық округіндегі дене 
шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы.

Жобаның мақсаты – Ақай ауылдық округі тұр
ғын дарына спорттық қызметтерді жасау ар қылы 
белсенді дене шынықтыру және спортпен шұғыл
дануды қамтамасыз ету.

Жобаның міндеті – материалдықтехникалық 
база мен спорттық инфраструктураны, жап
пай денешынықтыру және спортпен шұғылдану 
үшін жағдай жасау, жоғары санатты спортшы
лармен спорт резервтерінің сапалы дайындығын, 
спортпен шұғылданушылар санын ұлғайту, са
лауатты өмір салтын насихаттау, жалпы білім 
беретін мектептердегі оқушылардың сабақтан тыс 
секциялық жаттығуын өткізу, саланы мамандар
мен қамту және кадр құрамының білімдерін ұдайы 
жетілдіріп отыруды қамтамасыз ету.  

«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақай 
ауылдық округіндегі дене шынықтыру сауық-
тыру кешенінің құрылысы» МЖӘ жоба сы ның 
жобалық қуаттылығы:

Тиімді өткізу қабілеттілігі – 52 адам/ауысым;
Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің қабаты – 2;

Жер учаскесінің жалпы көлемі – 0,7 га.
Жобаны іске асыру орны: Қызылорда облысы 

Қармақшы ауданы Ақай ауылдық округі.
МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі: 7 жыл 10 ай, 

оның ішінде:
Банкпен келісімдер жүргізу, рұқсат беру 

құжаттарын дайындау – 2 ай;
Құрылыс кезеңі:  8 ай;
Пайдалану және басқару кезеңі: 7 жыл.
Жобаның техникалық-экономикалық негізде-

месіне (2014 жылғы 17 қарашадағы №14-0460/14 
Қызылорда облысы бойынша «Мемсарапта-
ма» РМК-ның қорытындысы) сәйкес, құрылыс 
мерзімдері шамамен  және болжамды болып табы-
лады. 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті же
кеше әріптес  2017 жылдың 23 қарашасына дейін 
«Қызылорда облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің тех ни
калық тапсырмасына сәйкес әзірленген техникалық 
ұсынысты ұсыну керек, сонымен қатар біліктілік 
талаптарының сәйкестігін растайтын құжаттарын 
көрсетуі керек, осының негізінде біліктілігі бойын
ша іріктеу жүргізілетін болады.

Конкурсты ұйымдастырушының мекен-
жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, 
Ғани Мұратбаев көшесі, №1, 3қабат, №6 кабинет.

Ұйымдастырушы мемлекеттік органның ата-
уы: «Қызылорда облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

Байланыс үшін:  Жұматов Серік Айдарбекұлы.
8 (7242) 230640; 8 7014216752, факс: 8(7242)23

0138
Құжаттардың көшірме пакетін сағат 09.00

ден 13.00ге дейін және 15.00ден 19.00ға дейін 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, 
120000, Ғани Мұратбаев көшесі, № 1 мекен
жайында, 3 қабат, 6 кабинетінен алуға болады. 

Көшірме пакеттері сұраныс бойынша конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін 
ұсынылады. 

«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақай ауылдық округіндегі дене 
шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобасы бойынша оңайлатылған конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше 
әріптесті  анықтау үшін конкурс өткізу туралы хабарландыру

«ҚТЖЖүк тасымалы» акционерлік қоғамының «ГП Қызылорда 
бөлімшесі» филиалы және «Қазақстандық салалық теміржол, авто
мобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің» кәсіби одағы қоғамдық 
бірлестігі Қызылорда филиалы, ардагерлер кеңесінің басшылықтары 
филиалымыздың ардагері, Құрметті теміржолшы 

Бекмұрзаев Нұртазаның
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Инфляция
Қазақстан Республикасының ҰЭМ Статистика комитетінің рес

ми деректеріне сәйкес 2017 жылдың қыркүйек айында жылдық ин
фляция 7,1% құрады. Инфляция 2017 жылға жоспарланған 68% 
дәліз шегінде қалып отыр. 

Қызылорда бойынша бұл көрсеткіш  7,2% құрады.
Қазақстан Республикасының ҰЭМ Статистика комитетінің рес

ми деректеріне сәйкес 2017 жылдың қыркүйек айында өткен айы
мен салыстырғанда Қызылорда облысындағы тұтыну бағаларының 
индексі 100,0%ды құрады. Азықтүлік тауарларының бағасы 
0,3%ға арзандады, азықтүлік емес тауарларының бағасы – 0,7%
ға қымбаттады. Халыққа көрсетілетін ақылы қызметтер бағасының 
индексі – 0,3%ға төмендеді.

Банк секторы 
2017 жылдың 1 қазаны деңгейіне Қызылорда облысы аумағында 

12 екінші деңгейдегі банктердің 13 филиалдары, 1 Қазпошта АҚ 
филиалы, 10 микро қаржы ұйымдары, 5 уәкілетті ұйымдар қызмет 
атқарып келеді.

Қызылорда облысы аумағында 55 айырбас пункттері тіркелген, 
оның 43 – уәкілетті банктер филиалдарының, 1 – «Қазпочта» АҚ 
Қызылорда ОФ және 11 – уәкілетті ұйымдардың айырбас пункттері.

Депозит нарығы
2017 жылдың 1 қазанына Қызылорда облысы бойынша жалпы 

депозиттер көлемі 103,4 млрд.теңгені құрады.
Жыл басынан бері, теңгедегі депозиттер көлемінің өсімі 63,7 

млрд.теңгеге дейін 0,3 пайызға ұлғайса, шетел валютасындағы депо
зиттер көлемі 19,6 пайызға 39,7 млрд теңгеге дейін төмендеді. 

Жыл басынан жеке тұлғалар депозиттері 6,9 пайызға 79,8 млрд.
теңгеге дейін өсті, бұл теңгедегі депозиттер көлемінің 12,7 пайызға 
51,0 млрд.теңгеге дейін өсуімен негізделеді.

Заңды тұлғалар депозиттері 38,3 пайызға төмендеп 23,6 млрд.
теңгені құрады.

Ұлттық валютадағы депозиттердің өсуі долларландырудың 
қыркүйекте одан әрі 38,4 пайызға төмендеуіне ықпал етті.

Жеке тұлғалар салымдарының құры   лымында шетел валю
тасындағы депозиттердің үлесі 36,0%ды (2016 жылғы қыркүйекте 
– 45,6%ды), заңды тұлғалар бойынша 46,4%ды (2016 жылғы 
қыркүйекте 61,1%ды) құрады.

Банктік салымдар бойынша пайыздық мөлшерлеме деңгейі 
теңгедегі депозиттермен қолайлы болып қалуда. 

2017 жылдың қыркүйек айында депозиттер бойынша сыйақы 
мөлшері ұлттық валюта бойынша  9,3% пайызды, шетел валюта
сында 2,2% пайызды құрады.

Несие нарығы 
Банктердің кредиттік белсенділігі жандануын жалғастыруда. 

Жыл басынан бастап банктердің экономикаға кредиттерінің көлемі 

162,8 млрд. теңгеге дейін 11,7%ға ұлғайды.Теңгедегі кредиттер 
157,8 млрд. теңгеге дейін 13,0%ға, негізінен ұзақ мерзімді бөлік 
есебінен өсті, үлес салмағы 82,0% (пайызды) құрады. Шетел валю
тасымен кредиттер 5,1 млрд. теңгеге дейін 18,5%ға қысқарды.

Берілген кредиттер бойынша орташа алынған мөлшерлеме 
қыркүйекте 17,4%ға дейін, оның ішінде заңды тұлғаларға берілген 
теңгемен кредиттер бойынша – 14,0%ға дейін төмендеген.

Салалық бөлікте құрылым іс жүзінде өзгермейді – кредиттердің 
ең көп көлемі саудаға, көлік және байланысқа, өнеркәсіпке тиесілі.

Сондайақ, тұтынушылық кредит теудің өсіп келе жатқанын атап 
өту қажет. Халыққа тұтынушылық мақсатқа кредиттердің көлемі 
2017 жылдың 1 қазанына 102,7 млрд. теңгеге дейін 18,9%ға неме
се 16,3 млрд. теңгеге ұлғайған. Ұлттық Банк аталған өсімге ерекше 
назар аударады, өйткені борыш бойынша қызмет көрсететін негізгі 
база – әлдеқайда баяу өсетін халықтың кірісі болып табылады.

Валюта нарығы
2017 жылы 9 айда облыс айырбас пунктері халқына 89,9 млн. 

АҚШ доллары сатылды, 42,5 млн. АҚШ доллары сатып алын
ды. Нарықтың шетел валютасы сегментінде 2016 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда АҚШ долларының сату көлемі 13,7%ға 
өсуі, 49,2%ға  сатып алу көлемінің кері тенденциясы анықталады.

2017 жылы 9 ай қорытындысы бойынша АҚШ долларын орташа 
сату/сатып алу бағамы 326,66/320,91 теңгені құрады. (2016 жылдың 
сәйкес кезеңінде – 350,22/344,47 теңге).

Европалық валютаны сату/сатып алудың жалпы көлемі кезең 
ішінде 4,8 мен 2,0 млн.  евроны құрады орташа сату/сатып алу бағамы 
358,28/352,19  теңге (2016 жылдың сәйкес кезеңінде 387,41/378,53  
теңге). 2016 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда, евроны сату 
көлемі 1,8 есе өсті, ал сатып алу – 25,3% ға төмендеді.

2017 жылдың 9 айында ресей рублінің сату көлемі 9,9%ға 468,0 
млн. ресей рубліне өсті сатып алу 25,8%ға 508,0 мың ресей рубліне 
азайды.  

Қытай юані операцияларында төмен деуге беталыс байқалады. 
Сату көлемі 29,4%ға яғни 0,3 млн. қытай юаніне төмендеді. Ал, са
тып алу 42,0%  ға яғни, 0,2 млн. қытай юаніне төмендеді.

Төлем карточкалары 
2017 жылдың 1 қазанына Қызылорда облысы бойынша төлем 

карточкаларын ұстаушылар саны 2016 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 10,2% ға артып, 454,5 мың адамды құрап отыр, ал 
айналымға шығарылған төлем карточкаларының саны 11,6%ға ар
тып 505,8 мың бірлікті құрады. 

Облыс бойынша төлем карточкалары жайлы жалпы көрініс: 
POSтерминалдар саны 1741 (+17,3%) бірлік, банкоматтар 308 
(+1,6%) бірлік, банктік киоскілер/төлем терминалдары 480 (+1,3%). 
Төлемге карточка қабылдайтын сауда кәсіпорындарының саны 850 
(+15,2%).

2017 жылдың қыркүйек айында Қызылорда облысы аумағында 
сомасы 1701,5 млн. теңгедегі төлем карточкаларын пайдалану 
арқылы жүргізілген қолма қол ақша беру операциялары жүргізілді 
(2016 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есеге артқан), 
ал жүргізілген транзакциялар саны өткен жылмен салыстырғанда 
42,9%ға өсіп 122,0 мың транзакцияны құрды.

2017 жылдың қыркүйек айында төлем карточкаларын пай
далану арқылы жүргізілген төлемдер көлемі 25452,8 млн. теңгені 
құрады және 580,0 мың тран зак ция ны құрады.

Қаржылық сектордағы ахуал
Банк секторының қаржылық тұрақ тылығын қамтамасыз ету және 

кре дит теуді қалпына келтіру мақсатында Ұлттық Банк Қазақстан 
Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арт
тыру бағдарламасын іске асыруда. Ол Бағдарламаны іске асыру 
шеңберінде ағымдағы жылғы қыркүйекте және қазанда Ұлттық 
Банк Басқармасының Бағдарламаға жалпы сомасы 410 милли
ард теңгеге екінші деңгейдегі төрт банктің: «АТФ Банк» АҚның, 
«Еуразиялық Банк» АҚның, «Цеснабанк» АҚның және «Банк 
ЦентрКредит» АҚның өтінімін мақұлдады.

Ұлттық Банктің шаралары қаржылай көмек ұсынумен 
шектелмейтінін атап өту қажет. Сонымен қатар, ағымдағы қадағалау 
процесін жетілдіру және тәуекелге бағдарланған қадағалауға көшу 
мәселелері пысықталуда.

Ипотекалық қарыздарды қайта қар  жыландыру 
бағдарламасы жайлы

 Ұлттық Банк 2015 жылғы сәуір айында қабылдаған  Ипотекалық 
қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасы 20042009 жыл
дар аралығындағы кезеңде банктерден қарыздар алған ипотекалық 
қарыз алушыларға жәрдемдесуге бағытталған. Проблемалық ипоте
калық қарыздардың жалпы көлемінде ең көп үлес көрсетілген 
кезеңге келеді, атап айтқанда – 82%. 

Осы бағдарлама барысында Қызыл орда облысы бойынша банк 
филиалдарына халықтың 424 өтініші түсті (1,6 млрд. теңге сомасы
на), оның ішінде 299 өтініш  (1,1 млрд теңге) мақұлданды және 285 
өтініш (1,0 млрд теңге) бойынша қайта қаржыландырылды.

Ұлттық Банктің алтынвалюта ре зерв тері туралы
2017 жылдың 9 айында Ұлттық Банктің алтынвалюта резерві 

10,2% (пайызға) 32,5 млрд АҚШ долларына дейін өсті. Ұлттық 
қордың активі шетел валютасында 56,8 млрд теңгені құраса, ал жал
пы халықаралық резервтер 89,4 млрд АҚШ долларын немесе ішкі 
жалпы өнімнің 60% (пайызын) құрады.

«Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі» РММ Қызылорда филиалы.

2017 ЖЫЛДЫң  ҚЫРКүЙЕК АЙЫНДАғЫ ҚАРЖЫ
НАРЫғЫНЫң ЖАғДАЙЫ ТУРАЛЫ

        мірі 
  неге еді
Ө

Анашым, сіз едіңіз жан шуағы

ТүЗЕТІЛІп оҚЫЛСЫН
Облыстық «Сыр бойы» газетінің 2017 жылғы 9 қарашадағы №170 (19456) са

нында «Байқоңыр (Байконур)» Әлеуметтіккәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық 
компаниясы» акционерлік қоғамының ақпараттық хабарламасындағы  «№ 2 лот. 
Мүлік объектісі  49% «Байқоңыр (Байконур) Әлеуметтіккәсіпкерлік корпорация
сы «Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның «Қызылорда қаржы компания
сы»  ЖШСдағы капиталдық үлесі.» деген мәтін «№ 2 лот. Мүлік объектісі  100% 
«Байқоңыр (Байконур) Әлеуметтіккәсіпкерлік корпорациясы «Ұлттық компаниясы» 
акционерлік қоғамның «Қызылорда қаржы компаниясы»  ЖШСдағы капиталдық 
үлесі.» деп түзетіліп оқылсын.

КүН ҚАБАғЫ
13 қараша күндіз, 17 қараша тәулік ішінде 

кей жерлерде жаңбыр, 1415 қараша кей жер
лерде жауыншашын. Кей жерлерде тұман. Жел 

шығыстан, солтүстікшығыстан 914, кей жерлерде 1520 м/с. Ауа 
температурасы түнде 3 аяз  2 жылы, кей жерлерде 5 жылы, күндіз 
813, кей жерлерде 16 жылыдан 510, кей жерлерде 13 жылыға 
ауытқиды. 

«Қазгидромет» РМК 
Қызылорда облысы бойынша филиалы.
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РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

Әңгіме үстінде біз жүріп келе жатқан жол 
Бөріойнаққа, Әптан ағаның үйіне бастап әкелді. 
Темір жол жағасындағы жатаған төбенің етегіне 
тоқтадық.

– Бөріойнақ төбесі осы, – деп Ғалымжан 
биікке қарай емпеңдей көтерілді, мен артынан 
еріп келемін. Көзге жатаған көрінгенімен көз 
жететін жерді түгел шолуға болатын кәдімгідей 
биік екен. – Осы жерде бұрындары, мен өмірге 
келген 1962 жылға дейін 50-60 қаралы үй тұрған. 
Анау үйіліп жатқан кесектер біздің Пішән атамыз 
тұрған үйдің орны. Інім Әжібек сол үйде дүниеге 
келген. Ал, әне-еу жолдың арғы бетіндегі шоқ 
талдың түбінде Пішән атамыздың кейінгі салған 
төрт бөлмелі үйі болған. Сол талдар көкемнің 
қолымен егілген талдар. Біздің балалық шағымыз 
осы жерде өтті, сол үйде тұрдық. Мына төбенің 
басынан сырғанақ ойнайтынбыз, – деді Ғалекең 
өткен күндер көз алдында тіріліп шыға келген-
дей, даусы қарлыға сөйлеп.

– Бұл өлкені неге Бөріойнақ деді екен? – деп 
мен төбе басындағы әңгімені биіктете түстім.

– Бөрі де кез келген жерге ойнақ салмай-
ды. Әйтеуір осы төбенің басы ел қоныстанбай 
тұрғанда бөрілер мекені болған сияқты.  Үлкен-
дер солай дейтін. Енді Әптан ағаға жолығайық, 
– деп Ғалымжан төбеден түсе берді. Жасы елу 
бестегі ел ағасының төбеден құлдырай түсіп 
бара жатқаны сырғанақ тепкен жеті жасар бала-
ны елестетті. Шынында мен оның кеудесіндегі 
сағынышты көріп тұрғандай едім. Сағыныш де-
ген осындай болады екен ғой, әп-сәтте салмақты 
адам мақтадай жеңілдеп, екі қолын қанат қылып 
ұша жаздады.

Ғалымжанның Әптан деп отырғаны – Әбді-
ғаппар Мәтенов, Сыр еліне белгілі әулеттің аза-
маты шықты. Ата-қонысын егесіз қалдырғысы 
келмеген Әптан азын-аулақ малын осы жер-
де ұстап отыр екен. Өзінің көңілі баладай, 
кеудесі даладай кісі екен. Бөріойнақтың биігінен 
төмен қарай тартқан пәуескедей қоңыраулап 
сөйлегенін қағазға сүйкеп үлгере алмағасын, 
тыңдауға көштім.

– Бұл жерде 70-жылдарға дейін ауыл бол-
ды. Ел кеткесін Бөріойнақ көшкен жұрт болып 
қалмасын деп Пішән көкеміз қоныс аудармай 
отырды. Туған топырақтың қасиетін сезінгені 
ғой. Мен де сол жолмен осы жерден үй салып 
қойдым. Негізі үйім Жаңақорғанның өзінде, 
бірақ Бөріойнаққа келсем тынысым ашылып, 
көңілім шалқып кетеді. Сол аталарымыздың 
аруағы көтеріп тұратын секілді.

Біздің ата-бабаларымыз осы жерде өсіп-
өнген. Байлықты да, батырлықты да ұстаған. 

Патша өкіметі тұсында темір жол түсті де, 
мал жайы мен ғана жүрген біраз жұрт осы са-
лада жұмыс жасай бастады. Біздің әкеміз де 
теміржолшы. Ол кісілердің өкімет жұмысын 
өз басынан жоғары қоятын қасиеті ғана жоқ 
бізде. Өйткені, қазір әркім өз күнін өзі көреді, өз 
кәсібін нәсіп қылады.

Баяғыда Сапар деген атамыз болған. Сол 
кісінің інісі Шүкән көкеміз Жаңақорған темір 
жол стансасының бастығы, ал, баласы Машай 
көкеміз соғыстан кейінгі жылдары Жаңақорған 
ауаткомында қызмет еткен. Елуінші жылдардың 
өзі елдің қарны тоймаған заман. Ет болса, қамыр 
жоқ, нан болса, қант жоқ бір уақыт қой.

Бір күні Жаңақорғаннан Шүкән мен Ма-
шай көкеміз Бөріойнақтағы бірі ағасының, бірі 
әкесінің жағдайын білмек болып, ауылға келеді. 
Қолдары ұзын адамдар, бір қалта құмшекер ала 
келіпті. Ол кезде құмшекер дегенді көрмеген 
адамдар бар. Шал қуанып қалсын, тәттілеп шай 
ішсін дегендері ғой. Сөйтсе, Сапар атамыз: – 
Екеуің бірдей ауылға келіпсіңдер, ауданды кімге 
тастадыңдар? Мен сендерден құмшекер сұрадым 
ба, бар жұмыстарыңды істең дер, – деп ұрсып 
жіберіпті. Міне, қандай кісілер?! Қоғамның 

мүддесін өмірінен артық көретін осындай 
әкелеріміздің арқасында мына мамыражай 
заманның орнағанын біз білсек те, кейінгілер 
біле бермейді.

Мынау өзіңмен бірге жүрген Ғалымжанның 
әкесі Мампаев Алғашбек көкеміз де сондай, 
жұмысқа жанын жалдаған адам. Ылғи темір 
жолдың бойында жүретін. Біз ес білгелі ол 
кісіні темір жолдың жағасынан көрдік. Өмірінің 
соңына дейін сол қалпынан айныған жоқ.

Бүгінде Шүкән көкеміздің баласы Дәрібек, 
Машай көкеміздің баласы Жантөре, Машай 
көкеміздің інісі Ділдабек көкенің баласы Бектөре 
әкелерінің берген тәрбие-өнегелерімен сыйлы 
өмір сүріп жатыр. Ағайын дегенде атын түсіп бе-
руге бар, осы елдің тілекшілері.

Болатбек атамыздың інісі Үсен деген 
көкемізден тарайтын Бексұлтан мен Нұрсұлтан 
да көпшіліктің ортақ ісіне барын салатын 
ағайыншылықтарын танытып жүреді. Үсенов 
Дамир – кәсіпкер, Үсенов Бекзат – полков-
ник, екеуі де елге танымал азаматтар. Ата-
бабамыздың топырағын иіскеуге келдік деп 
Бөріойнаққа сәлем беріп тұрады, әулиелердің ба-
сына құран оқытады.

Жаңа айттым ғой, аталарымыздың жақсы 
қасиеттерінің бәрін бойымызға тоқығанбыз деп, 
соның бірі – қонақжайлылығымыз. Әншейін ай-
тып отыр деме, қона жатсаң түйе соймасам да, 
бие соям.

Жазушы болсаң, осы әңгімеңде біздің тұлға-
лы аталарымыздың аты тұғырда тұрғандай 
тұрсын, ол балаларымызға үлгі болсын. Алғаш-
бек көкелеріміз біз айтып отырған аруақты 
аталарымыздың ізі, асылдардың көзі еді. Біз 
сол кісілердей бола алмаспыз, бірақ олардың 
қандай еңбеккер болғанын білеміз. Иманым да, 
жиғаным да кейінгі ұрпағыма бұйырсын деп 
рахат іздемей, жанын күйттемей өмір кешті, 
жарықтықтар.

* * *
Әптан ағаның әңгімесінен соң біз Жаңа қор-

ғанға қарай бет түзедік. Ирелеңдеген айдау жол 
қайда қашарын білмей жөңкілген күйі жүрдек 
көліктің астына тығылып жатыр. Арамыз 
алыстаған сайын Бөріойнақ бірте-бірте биіктей 
берген сияқты сезілді. Биігіне мың ғұмырдың 
сырын бүгіп алған алып төбе артымнан еріп келе 
жатқандай қалың ойдан арыла алмадым.

Ойыма түркілер көк бөріні қасиетті санай-
ды деген ұғым түсті. Өйткені, бөрілер еркіндікті 
сүйеді. Қу жаны үшін ешкімнің табанын жала-
майды. Төбенің басына шығып, айға қарап ұлып, 
«О, тәңірім, мен өзіңнен ғана медет күтемін» 
дейді екен деп келетін аңыз-әңгімелер бар. 
Қазақ аталарымыздың бөрілі байрақ көтергені 
тегін бе еді. Себебі, бостандықты бөріден артық 
бағалайтын мақұлық жоқ. Аң патшасы арыстан 
да қолға үйренеді. Бір тамағы үшін бағынады, 
жаны үшін жағынады. Бөрі үйренбейді, оған 
адамның қолынан қарын тойдырып тұтқында 
отырған қорлық, өлімнен күшті. Бөрі мен 
қасқырдың тұқымы да екі бөлек. Бөрі –  тұқымы 
таза жыртқыш. Қазақ әркіммен арпалысқан 
адамды «қасқыр» дейді, онша жаратпағаны. Ал, 
әрі күшті, әрі мәрт жігіттерді «ой, бөрім!» дейді, 
жақсы көргені. 

Егер мына жер Бөріойнақ аталған болса, осы 
жерде бөрілер мекен еткен болса, бұл расында, 
тегін жер емес.

Бұл жердегі тіршілік көтеріле көшіп кет-
се де, өткен ғұмырдың өшпес белгісіндей бо-
лып Бөріойнақ төбесі қалыпты. Оның әлі қанша 
ғасырға куә болатынын келер ұрпақ көреді. 

Біз ол кезде қайдамыз?..

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында «Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, 
тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының 
төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар» дейді. 

Шынында да, туған жердің әр тасына тіл бітсе, ата-
бабамыздың тарихын айтып, сарнап қоя беретін шығар. 

Сыр бойында тарихи жағдайлар мен аңыз-әпсаналарға 
байланысты  жер-су атаулары баршылық. Солардың бірі – 
Арал ауданындағы «Қылыштөбе» аймағы мен «Қатынқазған» 
құдығы. 

Әңгімені алдымен «Қылыштөбеден» бастайық. Ел аузын-
дағы аңыздарда әйгілі Жанқожа батыр осы жерде ат шалды-
рып, демалып, қылышын сүйеген екен деп айтылады. Содан 
бұл таулы жер «Қылыштөбе» аталыпты. Жанқожадай халық 
батырының  Хиуа, Қоқан хандықтарына, Ресей отаршылдары-
на қарсы қол бастаған қаһарман екені тарихтан белгілі.

«Қатынқазғанның» шығу тегі шапқыншылықпен, жаугер-
ші лікпен байланысты. Ол – Арал Қарақұмының батыс 
бөлігіндегі құдық. 

Ертеде түрікмендер қазақ ауылына шабуыл жасап, елдегі 
ересек адамдардың бәрін қырып, құдықтарды көміп кетсе ке-
рек. Бұл шапқыншылықтан далада тезек теріп жүрген бір 
әйел ғана аман қалыпты. Ол ауылына келсе бірлі-жарым тірі 
қалған жаралы адамдар мен балаларды ғана көреді. Су бол-
маса, бұлардың қырылатынын біліп, жалғыз өзі құдық қазуға 
кірісіп, бірнеше күнде одан су шығарады. Осылай, «қатын 
қазған құдық» кейін  талай жыл адамдарға қызмет етіп, 
маңайына ел үйірілген. 

Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне 
айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің 
маңызды көріністерінің бірі. Болашаққа бағдар боларлық Ел-
басы мақаласында бұл кез келген халықты әшейін біріге салған 
қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени-генетикалық 
кодының негізі екені айтылады.

Асылында, бұл жарқын жобалардың ұлан-ғайыр жеріміз-
дің рухани құндылықтарын жаңғыртуға септігі тиеді. Екінші 
жағынан,  жастарды туған елі мен жерінің алдындағы 
перзенттік парызын сезіне түсуге үндейді.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

«ҚЫЛЫШТӨБЕ» 
мен 

«ҚАТЫНҚАЗҒАН»

БИІГІ

  «ТУҒАН ЖЕР» БАҒДАРЛАМАСЫ

Көркемсурет  галереясында  «Болашаққа бағдар:  рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында «Туған жер бояулары» тақы
рыбында  жиын өтті. Оған облыстың танымал суретшілері мен 
осы салаға бағыт  алған жастар қатысты. 
Шараның басты  мақсаты жастарды сурет өнеріне баулу, олардың 

шығармашылығын дамыту болып табылады. 
Алдымен суретшілер жастарға арнап шеберлік класын өткізді. 

Сабақты Шәкірбек Саменов, Яссауи Ағытаев және  Аманкелді Кенен-
баев сынды белгілі қылқалам шеберлері  жүргізді.  Шара барысын-
да Көркемсурет галереясының басшысы Гүлнәр Рамазанова өткізіліп 
жатқан жиынның жас тар үшін маңызы зор екенін айтты. Сонымен бірге 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да көптеген шаралар өтіп, түрлі тақырыптағы көрмелер тұрақты түрде 
ұйымдастырылып келеді. 

Сондай-ақ, галерея қорына суретші Көлбай Әбілханұлы «Күйші», 
«Сақпаншылар» атты туындыларын және талантты жас суретші Дәулет 
Тойшыбаев салған суретін сыйға тарту етті. Жалпы, қазіргі таңда 
қылқалам шеберлері Көркемсурет галереясына өз туындыларын сыйға 
тарту акциясына белсенді атсалысуда. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ТУҒАН ЖЕР БОЯУЛАРЫ Тәуелсіз еліміздің мемлекет болып қалыптасуында 
«Алаш» партиясының зор маңызы бар. Алаш қозғалы-
сы ның тарихы – қазақпен бірге жасайтын мәңгілік та-
рих. Ұлтының ертеңін ойлаған Алаш зиялыларының та-
рихи аз уақытта қазақ халқына сіңірген еңбегін бағалау 
– қазіргі және келешек ұрпақтың жадынан шықпайтын 
қастерлі борыш.

 Ұлттық атауының өзі еркіндікті меңзейтін қазақ 
халқы Ресей империясының бодандығына түскесін де 
өз азаттығы жолында үздіксіз күресін тоқтатқан жоқ. 
Өткен ғасыр басында азаттық күрестің екпіні уақытша 
бәсеңсіген тұста қазақ жастарының бір толқыны  Ресей 
империясының әр аймақтарында білім алып, руха-
ни шыңдалып, қазақ елінің саяси аренасына «Алаш 
қозғалысы» атымен шықты. Алаш арыстары Ресей 
империясындағы саяси жағдайға байланысты азаттық 
күрестің жаңа бағытын таңдады. Қазақ халқының 
ұлттық мүддесі – тәуелсіздікке қол жеткізу үшін Алаш 
зиялыларының көшбасшылары ортақ мақсатқа, мәмілеге 
келіп оған жету жолдарын айқындады. Бұл азаттық 
күресте қазақ халқының озық ойлы тұлғаларының ба-
старын біріктіріп, бір арнаға түсіріп, Алаш қозғалысын 
туындатты. Алаш қайраткерлері қазақ қоғамының 
өміріне белсене араласып, көпбағытты саяси істер 

атқарды. Баспасөз құралдарын құрып, газет-журналдар 
шығарды. Азаттық, бостандық Алаш идеясын таратты, 
ұлттық қоғамда туындайтын қайшылықтарды бейбіт 
түрде шеше білді, әртүрлі әлеуметтік топтардың ара-
сында мәмілегерлік еңбек атқарды. Саяси үндеулерін, 
өлеңдерін, пікірлерін жариялады, қаулы-қарарлар 
қабыл дады, съездер ұйым дастырды. Демократиялық 
негізде «Алаш» партиясын, Алаш үкіметін құрып, Алаш 
автономиясын жариялау арқылы ұлтты ұйыстырды.

«Алаш» партиясы қазақ халқының тұңғыш ұлттық-
демократиялық партиясы болып табылады. «Алаш» 
партиясының құрылғанына биыл 100 жыл толды. Ғасыр-
лар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізген қазақ 
халқы тәуелсіздікті баянды етуге, мемлекеттігімізді 
әлемнің дамыған елдерімен теңестіруге күш жұмсауы 
қажет деп ойлаймыз.

Меруерт ШЕРІМБЕТОВА, 
№52 Б.Аралбаев атындағы орта мектептің 

тарих пәнінің мұғалімі. 
Аида МҰХАММЕДҚАЛИҚЫЗЫ,    

оқушы. 
Жаңақорған ауданы, Сүттіқұдық ауылы. 

АЙБЫНДЫ АЛАШОРДА

Бабадан жалғасқан ақындық, 
жыраулық өнердің ұлылығын  сақ
тап, ұлы өлкеміздегі жырау қыздар 
көшін бастаған айрықша талант 
иесі, көмейіне  бұлбұл  ұя  салған  
жыршытермеші, Қазақ CСРнің 
еңбек  сіңірген  мәдениет қызметкері 
Шәмшат Төлепованың есімі Қар
мақшы аудандық Мәдениет үйіне 
берілді.  
Облыстық мәслихат  хатшысы 

 Наурызбай Байқадамов құттықтау сөз 
алып, қашаннан ақындық пен жырау-
лық тың алтын ордасы, қасиетті бе сігі, 
өнердің өміршеңдігін  танытып, жыр 
мұрагерлерімен дараланатын Қармақ-
шының дүлділ қызы атанған Шәмшат 
анамыздың өмір, өнер жолына тоқталды. 
Өнер әлеміндегі жолын 12 жасында 
бастаған талант иесінің соғыс зардабын 
шеккен ауылдастарының көңіліне әсем 
әнімен, жақұт-жыр термелерімен бір сәтке 
болса да қуаныш сәулесін себетінін, жас 
қыздың жыраулық талантының ерте оя-
нып, өнерге бейімділігінің барлығын сез-
ген өнер жанашырлары оны облыстық 
филармонияға шақырғанын айтып өтті. 
Ақын, әрі сазгер Нартай Бекежанов 
басқарған өнер бригадасында жүйрік жы-
рау Рүстембек Жиенбаевпен бірге қызмет 
жасай жүріп, аға буыннан тәлім-тәрбие 
алып, өнердің қыр-сырына қаныққан 
жыршы аз уақытта өзінің табиғи таланты-
мен танылып, қызығы мен қиындығы мол 
өнердің сара жолына түскенін, Өзбекстан 
Республикасын аралап, өз өнерімен халық-
тың ықыласына бөленгенін мақтанышпен 
жеткізді.   

Тағылымды шара мұнан әрі «Жы рау-
лық дәстүр жалғастығы және Шәмшат 
әлемі» атты ғылыми-практикалық кон  фе-
ренцияға ұласты. 

Гүлжанат ДҮЗЕНОВА.

ЖЫРАУЛЫҚ 
ӨНЕРДІҢ 
ЖАЛҒАСТЫҒЫ

Облыстық ауыл шаруашы
лығы басқар масының ақпарат
тықмаркетингтік жүйесі 
ар  қы лы негізгі азықтүлік өнім
дері нің баға ларына мониторинг 
жүргізіліп отыр. Нәтижесінде 
ең арзан өнімдерді аудандар 
мен Қызыл орда қаласының 
төмендегі сауда үйлері мен базар
ларынан алуға болатындығын 
хабарлаймыз.
Қызылорда. «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде  

нан – 50, қант – 230, сары май – 450, өсімдік майы – 
310, шай (250 грамм) – 560, жұмыртқа – 25, қарақұмық 
жармасы – 280, сиыр еті – 1280, тауық еті 630-670 
теңгеден сатылуда.

«Анвар» сауда үйінде қант – 187, шай – 1300-
1900, өсімдік майы – 279-350, макарон – 130-160, 
жұмыртқа – 24, қарақұмық жармасы – 169 теңге, 
күріш – 190, ас тұзы – 29 теңгеден сатылып жатыр.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 110-115, бас пияз – 70-75, сәбіз – 
100-105, қырыққабат – 55-60, қызылша – 120 теңгеден 
сатылуда. 

Арал. Арал қаласындағы «Жаңа базарда» картоп – 
105, бас пияз – 85, қырыққабат – 60, сәбіз – 100, қант – 
210, қарақұмық – 200, «Алтай» базарының жанындағы 
жеке кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде қант – 200, 
қарақұмық жармасы – 180-210, өсімдік майы – 330, 
макарон – 115-125 теңгеден сатылуда.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде қант – 
230, арпа жармасы – 100, қарақұмық жармасы – 250, 
өсімдік майы – 340, жұмыртқа – 22-25, пияз – 80, кар-
топ – 120, сәбіз – 100, қырыққабат – 60 теңгеден са-
тылса, «НұрДәулет» әлеуметтік дүкенінде  күріш 
– 120-140, өсімдік майы – 330, қант – 240, «Пиала» 
шайы (250 гр) – 550, макарон өнімдері – 140, ұнтақ 
жармасы – 120, қарақұмық жармасы – 200, құс еті – 
650, жұмыртқа – 22, картоп – 110, бас пияз – 100, сәбіз 
– 120, қырыққабат – 70, сары май – 380-450 теңгеден 
саудаға шығарылуда. 

Қармақшы. «Сұлтан»  сауда орта-
лығы, «Орда» көтерме сауда орталығы 
және «Жандос» дүкендерінде картоп 
– 120-130, сәбіз – 120-130, жуа – 80-90, 
қырыққабат – 70-80, жұмыртқа – 21-23, 
ұн 1 сорт – 94-96, нан – 60, тауық еті – 
600-640, өсімдік майы – 310-390 теңгеден 
сатылуда. «Таңсықбай», «Бибінұр» базар-
ларында картоп – 130, жуа – 90, сәбіз – 
130, қырыққабат – 80 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» ба-
зарларында картоп – 120, сәбіз – 120, бас пияз – 80, 
ет – 1400, жұмыртқа – 23, қырыққабат – 75, «Ақниет», 
дүкенінде І сұрыпты бидай ұны – 86, нан – 45, 
жұмыртқа – 23, өсімдік майы – 325, бас пияз – 80, сәбіз 
– 120, картоп – 120, тауық еті – 600, қырыққабат – 70 
теңге. «Әзиза» әлеуметтік дүкенінде ұн 1 сортты – 86, 
өсімдік майы – 320 теңгеден сатылуда.

Сырдария. «Өркен» және «Серікбол» дүкен-
дерінде нан – 50, өсімдік майы – 330-340, қант – 210, 
картоп – 120, сәбіз – 110, бас пияз – 70, қырыққабат 
– 65-70, тауық еті – 600-630, жұмыртқа – 20-23, 
«Бақытжан», «Нұр» және «Нұрай» дүкендерінде 
жұмыртқа – 24-25, өсімдік майы – 350, қант – 220 
теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» базарында нан – 
50, өсімдік майы – 350,  қант – 220, жұмыртқа – 24, 
бірінші сортты бидай ұны – 87 теңгеден тұтынушыға 
ұсынылуда.    

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 100-
130, бас пияз – 60-80, сәбіз – 80-120, қырыққабат – 50-
80, өсімдік майы – 330-370, қант – 192-220, жұмыртқа 
– 23-25, тауық еті – 580-680, ет кг – 1400, тұз – 40 
теңгеден  алуыңызға болады. Сонымен қатар, І сортты 
бидай ұны – 84-100 теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған. «Нұр» базарында және «Мағжан», 
«Заңғар», «Сырдария», «Кәусар», «Нұрәділ» және 
«Нұрасыл» дүкендерінде ұн 1 сорт – 86-96, нан – 50-
70, өсімдік майы – 310-400, картоп – 100-130, бас пияз 
– 65-75, сәбіз – 100-120, қырыққабат – 60-80, тауық 
еті – 580-670, жұмыртқа – 19-22, ет – 1400 теңгеден 
сатылуда. 

Хабарландыру
Қармақшы ауданының әкімдігі Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №18-
04/245 бұйрығымен бекітілген «Аңшылық алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп 
беру жөнiнде конкурс өткiзу» Қағидаларына сәйкес резервте тұрған 
балық шаруашылығы маңызы бар су айдындарын бекітіп беруге 
конкурс жариялайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны:
Конкурс 2017 жылдың «28» қарашасы күні сағат 11.00-де 

өткізіледі.
Өтетін орны: Жосалы кенті, Қорқыт Ата көшесі, №1 үй, 

«Қармақшы аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, байланыс телефондары- 8724 (37) 21244, 21065.

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су айдындары және 
(немесе) учаскелерінің тізбесі.

№ Су айдындарының 
атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп 
беру 

мерзімі

Балық 
шаруашы-

лығын 
жүргізу 

мақсаты

Жыл 
сайынғы 
балық-

тандыру 
көлемі 
(дана)

1 Кетебай-Масақ 15 он жыл кәсіпшілік 2625
2 Әбдіраш 15 он жыл кәсіпшілік 2625
3 Сарыөзек 80 он жыл кәсіпшілік 14000
4 Үңгірлі 30 он жыл кәсіпшілік 5250
5 Қоңыраулы-Көлдей 50 он жыл кәсіпшілік 8750
6 Жетікөл 35 он жыл кәсіпшілік 6125
7 Тасқын 16 он жыл кәсіпшілік 3500
8 Иіркөл 15 он жыл кәсіпшілік 2625

Конкурстық құжаттар топтамасын Жосалы кенті, Қорқыт Ата 
көшесі №1 үй, «Қармақшы аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі»  
мемлекеттік мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі Қызылорда облысының 
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқар масы-
ның ғаламтор-ресурсында (www.tabigat.e-kyzylorda.gov.kz) жа-
рия ланады.

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі - 2017 жылдың «27» 
қараша күні сағат 17.00-ге дейін.

Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен беріледі және 
соңғы беті қол қою арқылы және мөрмен куәландырылады (егер 
болса).

Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін балық шаруа-
шылығы су айдынына және (немесе) учаскесіне жеке конкурстық 
өтінім дайындап, оны хабарландыруда көрсетілген мекенжай бо-
йынша ұсынады.

Конкурстық құжаттар қатысушының толық атауы мен мекен-
жайы, конкурсты ұйымдастырушының мекен-жайы және «Балық 
шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп 
беру жөніндегі конкурс» деген сөздер көрсетілген мөр басылған 
конвертте ұсынады.

 Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап өтінім берген тұлға 
конкурсқа қатысушы болады.

Конкурстық комиссия.

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы оқуға шақырады
1.Кәсіпкерлік негіздері бойынша «Бизнес-Кеңесші» 2 күндік қысқа мерзімді оқыту курсынан 

өтуге шақырады. Курс төмендегі кесте бойынша жүргізіледі:

1. 14-15 қараша 2017 ж. - Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Қонаев к-сі, 13 үй

2 4-5 желтоқсан 2017 ж. - Қызылорда қ., Әйтеке би к-сі, 28 үй

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

Бизнес-тренерлер: Қасымжан Мадина,  Жолдасбеков Асылжан.


