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КӨРІКТІ БЕКЕТ, БЕРЕКЕЛІ БАЗАР

Ауданда темір жолдан өзге негізгі 
қатынас құралы – автобус тасыма-
лы. Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан, 
Шымкент секілді іргелес облыстың 
қалаларына қатынас орнаған. Одан 
бөлек аудан ауылдарының алыс ор-
наласуы да көлік тасымалын қажет 
етеді. Сондықтан жаңа автобекет 
салу қажеттігі туындаған еді. Бұл 
мәселе бүгінде шешімін тауып тұр. 
Жеке кәсіпкер  Жақсат Исаев зама-
науи үлгідегі жаңа вокзал салып, 
ғимаратты тұрғындар игілігіне беру-
ге дайын. Нысанды жел тоқсан айын-
да ресми түрде ашуды көздеп отыр. Ав-
тобекетте бар жағдай жасалған. Күту 
залы, медициналық қызмет көрсету, 
дүкен қарастырылған. Көгілдір отынға 
қосылған ғимарат ең бастысы жылы, 
жайлы. Нысан иесі келешекте қызмет 
түрлерін кеңейтуді көздеп отыр.

– Мұнда күніне 200-ге дейін тасы-
мал жасалады деп жоспарлап отыр-
мыз. Автобустарға арналған тұрақ бар. 
Бүгінгі таңда 10 адамға жұмыс тау-
ып берудеміз. Келешек бекет жаны-
нан жабық сауда орталығын салуды ой-
ластырып отырмыз. Ең басты міндет 
– халыққа сапалы қызмет көрсету, – 
дейді ол.

Ғимаратты салу үшін жергілікті 
билік тарапынан инфрақұрылым жұ-
мыс тарын жүргізуге қолдау көрсе-
тілген.

Қазіргі таңда Арал қаласының 
өзінде 2000-ға тарта кәсіпкер тіркелген. 
Олардың арасында мемлекет жасаған 
мүмкіндікті тиімді пайдаланып, тірлігін 
жандандырғандар жетерлік. Сонымен 
қатар, өз ісін өрістету үшін ізденіп, 
табысқа жетіп жүрген жандар да же-
тіп артылады. Соның бірі – Индира 
Жұмашева. Ол «Қазақстанда жасалған» 
деген брендпен түйе жүнінен көрпе 
шығаруды қолға алған. Бұрын тігін 
цехын ашып жұмысын жүргізіп келе 

жатқан кәсіпкер биыл осы істі бастау-
ды мақсат етіпті. Оның «Аружан» тігін 
шеберханасынан шығатын көрпелер 
сұранысқа ие. Әсіресе, солтүстік өңір-
лерден тапсырыс көп түседі екен. Кәсіп 
иесінің айтуынша, түйе жүнді көрпе лер 
жылы әрі жеңіл болады.

– Өніміміздің бағалары 7-15 мың 
аралығында. Цехта 10 адам жұмыс жа-
сайды. Мамандарды арнайы оқытып, 
даярлықтан өткіздік. Бәрі де білікті. 
Жүн түтетін арнайы құрылғы алдық. 
Ал өнімді шикізат күйінде жергілікті 
тұрғындардан сатып аламыз, – дейді 
Индира. 

Түйе шаруашылығы жанданған 
ау данға мұндай цех қажет-ақ. Тіпті 
дәл осындай өндірістерді көбейту ке-
рек. Сонда шикізатты өзімізде игеріп, 
нарыққа шығаруға мол мүмкіндік табы-
лады.

Ал Арал қаласының тұрғыны Әскер-
бай Сатыбаев мал шаруашылығына 
ден қойған. Атакәсіппен айналы-
су үшін «Нәтижелі жұмыспен қамту» 
бағдарламасы аясында 2 млн 300 
мың теңге кредит алған. Осылайша 
14 бас сиыр сатып алып, өз ісін бас-
тап кеткен. Мал бордақылаумен ай-
налысып, ет бағытында жұмыс жа-
сап жатқан кәсіпкердің келер жылғы 
жоспары да ауқымды. Мемлекеттің 

ауыл шаруашылығы саласын дамытуға 
арналған бағдарламалары аясында құс 
өсіруді қолға алғысы келеді.

Арал қаласында биыл ашылған ірі 
орталықтың бірі – «Мансур» сауда-
құрылыс кешені. Мұнда құрылыс затта-
ры көңілге қонымды бағада сатылады. 
Базар саудасынан 10-15 пайызға арзан. 
Сондықтан жергілікті жұрт дәл осы сау-
да орталығына ағылады. Арзандығына 
қарай заттар Ақтөбе, Алматы, Шым-
кент қалаларынан жеткізіледі екен. 
Жеке кәсібі арқылы 5 адамға жұмыс 
тауып беріп отырған Әлішер  Маханов 
автокөлік жуу қызметін де ашқан. Енді 
осы ғимарат жанынан мектеп оқу-
шыларына қосымша білім беретін оқу 
орталығын құруды ойластырып отыр. 

Арал – аудандар ішіндегі қала атағы 
бар жалғыз орталық. Жергілікті халық 
саны да көп, аумағы да үлкен. Сондықтан 
сауда-саттықты дамыту да, халық 
сұранысына сай қызмет көрсету де 
өсетіні белгілі. Бүгінде Арал қаласының 
батыс беткейіне қоныстанушы халық 
көбейген. Алайда сауда  орындары аз. 
Осындай қажеттілікті түсінген жер-
гілікті жас кәсіпкер Еркін Жандәулетов 
халық кәдесі үшін жаңа сауда орта-
лығын салды. Базардың ашылуымен 
қатар алғашқы жәрмеңкесін өткізіп те 
үлгеріпті. Типтік жобада бой көтерген 
«Ер-Ай» жабық базарында бар жағ дай 
жасалған. Асхана, әкімшілік бөлме-
сімен қатар зертхана да жұмыс жасай-
ды. Онда ет, сүт өнімдеріне бақылау 
жүргізіліп, тексеріліп отырады. Ең бас-
тысы сатушыларға жалға беру бағасы 
көңілге қонымды.

– Жаңадан ашылғандықтан, жалға 
алушылар саудаларын жаңа  бастап 
жатқандықтан алдағы бір-екі ай кө-
мек болсын деп тұрған  орындарына 
ақша алмайық деп шештік. Одан 
кейінгі жалға беретін бағаны да қалтаға 
ауырлық түспейтіндей етеміз. Мұнда 
адам көп келетін шығар деп ойлаймын. 
Себебі осы беттегі ең ірі сауда орны 
осы, – дейді Еркін Жандәулетов.

Жеке кәсіпкердің тағы бір жеңілдігі 
базар қоймасындағы заттар саудагер-
лерге төмен бағада ұсынылады. Олар 
өнімді сатқан соң қарызын қайтарады.  
Өз ісін өрістетіп отырған жанның 
өзгелер үшін жасаған бұл қамқорлығын 
кәсіпкерлікке көмек ретінде бағалауға 
болады. 

М.өтеген,
н.нұржаубай (сурет).

биыл мектеп бітірген сыр бойы
лық 6 мың түлектің 97  па й ызы 
жоғары және арнайы орта оқу 
орындарына түсті. бұл – мақ та
нуға лайық көрсеткіш. бұдан ай
мақ жастарының әлеуеті нің қан
шалықты жоғары екенін байқауға 
болады. 
ҚР Үкіметінің баспасөз орталығында 

өткен баспасөз мәслихатында облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев: «97 пай-
ыз – білім сапасының көрсеткіші ғана 
емес, балалардың бейтарап маргинал жа-
стар қатарын толықтырмайды деген сөз. 
Осы мақсатта 2013 жылдан бері өңірдегі 
тұрмыстық жағдайы төмен, көпбалалы 
отбасынан шыққан, әсіресе, ауылдық 
жерлердің  балаларына жоғары оқу 
орындарын да оқу үшін облыс әкімінің 
гранты тағайындалып келеді. Бүгінге 
дейін 694 бала республиканың белді 
білім ошақтарында аймақ басшысының 
гранты есебінен білім алды.

Сондай-ақ, 2014 жылдан бері қарай 
Сыр жастары үшін Ресей Үкіметінің ар-
найы білім гранттары бөліне бастады. 
Екі ел арасындағы тығыз ынтымақтастық 
пен тиімді серіктестіктің арқасында 
қазіргі таңда аймақ мектептерінің 452 
түлегі Мәскеу мен Санкт-Петербургтің 
алдыңғы қатарлы жоғары оқу орында-
рында оқып жатыр. Білім бағытындағы 
ынтымақтастық аясы тағы да кеңейе 
түсті. Жуырда аймақ басшысы Қ.Көшер-
баев Мәскеуге жұмыс сапары кезінде 
көрші мемлекеттің бірқатар жетекші 
техникалық оқу орнының басшылары мен 
меморандумдарға қол қойды. Олардың 
қатарында М.В.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университеті, «МИ-
СиС» Мәскеу ұлттық технологиялық 
зерт  теу университеті, И.М.Губкин 
атындағы Ресей Мемлекеттік мұнай 
және газ университеті, К.А.Тимирязев 
атын  дағы Мәскеу аграрлық акаде-
миясы Ресей мемлекеттік аграрлық 
уни  вер ситеті, Санкт-Петербургтегі 
өнер  кәсіптік технологиялар мен ди-
зайн мемлекеттік университеттері бар. 
Мемо  рандумға сәйкес 2018 жылдан 
бас тап М.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университеті физика-мате-

матика және механика-математика ма-
ман дықтары бойынша сырбойылық жас-
тарға 20 грант бөлді. 

Ресей ректорлар одағының прези-
денті, Мәскеу мемлекеттік универ-
ситетінің ректоры, академик А.В.Садов-
ничийден жақында облыс әкімінің 
атына жеделхат келді. Академик мемо-
рандумға қол қойылған сәтті қуа ныш 
сезімімен қабылдағанын жет кізген. 
Оның айтуынша, бұл құжат әлеу меттік-
экономикалық маңызды жоба ларды 
жүзеге асыруға қабілетті жо ғары кәсіби 
кадрлар дайындауға, мә дени байланыс 
өрісін кеңейтуге, үздік ресейлік және 
қазақстандық дәс түрлердің негізінде 
бірлескен ғылыми білім бағдарламаларын 
одан әрі жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
«Аса құрметті Қырымбек Елеуұлы! 
Меморандум дайындау кезінде Сізге 
өзіңізге тән қажыр-қайрат пен төзімділік 
та ныт қаныңыз үшін алғыс білдіргім ке-
леді. Сізге, Сіздің әріптестеріңізге және 
Қызылорда облысының барлық хал -
қына бастамаларының жемісті  бо луына 
ізгі тілектестігімді білдіремін. Ынты-
мақтастықтың одан әрі өрісті дамитыны-
на сенімдімін», – делінген жеделхатта. 

Мәскеудің маңдайалды оқу орында-
рымен жасалған келісімдер аймақтың 
қарқынды дамуына айтарлықтай серпін 
беріп, облыстың интеллектуалдық әле-
уеті нің өсуіне, жастардың елді да-
мы  ту дағы рөлін арттырып, жалпы 
Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-
қатынастың әрі қарай нығаюына ықпал 
ете тіні сөзсіз. 

назерке Саниязова.

Селекторлық отырыста аймақ басшы-
сы бүгінге дейін барлық деңгейдегі әкімдер 
алдына үш негізгі міндеттің қойылғанын 
атап өтті. Ол – қат жұмыс орындарын құру, 
салық базасын ұлғайту және осы қоғамдық 
жұмыстар арқылы саяси ахуалды жақсарту. 
Ал бұл мәселелерді шешудің бір ғана жолы 
– кәсіпкерлік көкжиегін кеңейту. Сондықтан 
бүгінгі таңда аудан, ауыл әкімдерінің білік-
тілік, іскерлік деңгейі кәсіпкерлік өрісімен 
байланыстырылады.

Қазіргі таңда мемлекет шағын және орта 
бизнесті ұлғайту үшін бар жағдайды жасап 
келеді. Биыл наурыз айында барлық үкіметтік 
және өңірлік бағдарламалар біріктіріле от-
ырып, жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
аймақтық жол картасы бекітіл ген болатын. 
Осы бағдарламалар аясында аталған саланы 
алға тарту үшін 27 млрд теңге бағытталды. 
Бұған қоса, несие алуда кепіл мүліктің 
 болуына қарамас тан, қайтарымсыз гранттар 
бойынша қар жы ландыру айтарлықтай өсті. 
Ауыл шаруашылығы саласын өрістетуге 
 жасалып жатқан қолдау да аз емес. Мәселен, 
несие лендіру бойынша «Сыбаға», «Құлан», 
«Алтын асық», «Бірлік», «Ынтымақ» се-
кіл ді бағдарламалар жүзеге  асырылуда. 

Одан бөлек жеке бизнес ашудың жолда-
рын үйрететін типтік жобалар да  жасалып 
берілді. Енді тек жауапты тұлғалар ақпарат-
тандыруды күшейтіп, нәтижеге қол жеткізуі 
қажет. Селекторлық отырыста облыс әкімі 
назар аударар бірер мәселелерге тоқталды.

– Жылдың он айының қорытындысы 
бойынша жұмыс жасап тұрған кәсіпкерлер 
санының 107 пайызға артқандығы бай қалады. 
Наурыз айынан бері тіркелген кәсіп керлердің 
саны 4549 бірлікті құрап отыр. Нәтижесінде 
бұл көрсеткіштер жұ мыс пен қамту, салық ба-
засын ұлғайтуға алып келуі қажет болатын. 
Алайда, нәтиже олай емес. Кәсіппен айна-
лысушылар кө бей генімен, салық түсімінде 
өзгеріс жоқ. Әлде ақпаратта шикілік бар ма?! 
Ауыл әкімдеріне кәсіп ашқан ауыл азамат-
тарын бірден кәсіпкерлік субъекті ретінде 
тіркеп, ақпарат берудің қажеті жоқ. Олардың 
зейнетақы мен салық базасына тиісті ау-
дарымдарын ескеру керек. Ал ол болмаса, 
жұмыс нәтижесі де көрінбейді, – деді аймақ 
басшысы.

Сонымен қатар, аймақ басшысы ең ал-
дымен аудан, ауыл әкімдері мен осы салаға 
жауапты сала басшыларына жұмыстарына 
жеткілікті деңгейде назар аударуды қатаң 

ескертті. Мәселен, аталған жауапты тұлға-
ларға Қызылорда қаласындағы кәсіп керлерге 
қызмет көрсету орталығына барып, тиісті 
дайындықтарды жүргізу тапсырылған. Осы 
аталған жұмысқа тек Жаңақорған ауда-
ны әкімі Ғалым Әміреев жауапкершілікпен 
қараған. Одан бөлек аудан басшысы кәсіп-
керлікке жасалатын мүмкіндіктерге байланы-
сты брифингтер өткізіп, ақпарат тандыруды 
күшейтіп, әлеуметтік желілерде мәлімдеме 
жасаумен қатар жобаларға талқылаулар 
жүргізген. Қазір кәсіпкерлікті алға жылжы-
ту үшін насихат жасай берудің уақыты өтті. 
Енді тек осы салаға қатысты құрылымдармен 
тығыз байланыс орнатып, мәселені шешу 
ғана қалды.

Шағын және орта бизнес – экономика-
ның тірегі. Сондықтан атал ған салаға 
алдағы жылы да көп көңіл бөлінеді. Мәсе-
лен, кәсіпкерлікті дамыту мен түрлі жоба-
ларға 2018 жылы 30 млрд теңге қарас тыру 
көзделіп отыр. Облыс әкімі өз жұмысын 
жауапкершілікпен атқармайтын, түрлі сыл-
тау айтатын басшыларға енді түсіністікпен 
қаралмайтынын ескертті. Сонымен қатар, 
желтоқсан айындағы атаулы мерекелерді 
жоғары деңгейде өткізіп, қайырымдылық іс-
шараларды көбірек ұйымдастыру қажет тігін 
тапсырды. 

Мәди ҚұрМанӘЛІ,  
бағдат еСжанов (сурет).

арал ауданы – облыстың ең шеткі аймағы. облыс орталығынан ша
мамен 500 шақырымдай қашықтықта орналасқан. алыстағы  аудан 
болғанымен, күре жолдың бойынан орын тепкен. тоғыз жолдың  торабы 
десек те болады. «батыс еуропа – батыс Қытай» күре жолы осы аумақты 
кесіп өтеді. Сондайақ, «жезқазғанСексеуілбейнеу» темір жолы салын
ғалы қарымқатынас ұлғайған. одан бөлек кәсіпкерлік өрісі де кеңейіп 
келеді. бұған өңірлік коммуникациялар қызметінің аймақтың солтүстік 
батысындағы берекелі ауданға  ұйымдастырған баспасөз туры барысын
да көзіміз жетті. айдынды аймақтың тындырымды тірліктері жетерлік.

ИСПАН СӘУЛЕТШІСІН ҚАБЫЛДАДЫ
Мемлекет басшысы нұрсұлтан  назарбаев испан сәулетшісі 

Сантьяго Калатравамен кез десті.
Кездесу барысында Сантьяго Калатрава Мемлекет басшысы-

на Қазақстанға келіп, елорданың сәулет нысандарымен жақынырақ 
танысуға мүм кіндік туғызғаны үшін алғыс айтты.

Қазақстан Президенті Астана бірегей сәулетімен және өмір сүру 
үшін жасалған қолайлылығымен ғана емес, сондай-ақ қайталанбас ат-
мосферасымен ерекшеленетінін атап өтті.

– Елордада тұрғысы келетін адамдардың саны артып келеді. Қала 
халқының саны бір миллионға жақындады. Келесі жылы біз Астананың 
20 жылдығын атап өтетін боламыз, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

* * *
Танымал испан сәулетшісі және мүсіншісі Сантьяго Калатрава 

әлемнің түрлі елдеріндегі көптеген футуристік нысандардың авторы бо-
лып саналады.

ӘКІМДЕР ІСКЕРЛІГІ КӘСІПКЕРЛІК 
жұМЫСЫНАН КӨРІНЕДІ

МӘСКЕУ УНИвЕРСИТЕТІМЕН
МАңЫзДЫ БАйЛАНЫС

№ Іс шара атауы Өтетін уақыты Өтетін орны 
1 «Елбасы – ел мақтанышы» атты 

мерекелік кеш
28 қараша
сағ: 10.00

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасы

2 Елбасы мұраты – Ел бақыты» 
тақырыбында салтанатты іс-шара

29 қараша
 сағ:16.00

Арал аудандық мәдениет үйі

3 1 желтоқсан – ҚР Тұңғыш Президенті 
күніне арналған «Елін сүйген Елбасы» 
атты  мерекелік салтанатты іс-шара

30 қараша
сағ: 12.00

Н.Бекежанов атындағы облыстық 
қазақ музыкалық драма театры

4  «Менің Президентім» 
атты облыстық сурет салу байқауы

30 қараша
сағ: 10.00

Көркемсурет галереясы, 
Қызылорда қаласы

5 «Елін сүйген Елбасы» атты салтанатты 
шара

30 қараша 
сағ:11.00

Жалағаш аудандық мәдениет үйі

6 «Мәңгілік елдің кемеңгер көшбасшысы» 
атты мерекелік концерт 

30 қараша 
сағ:17.00

М. Көкенов атындағы Жаңақорған 
аудандық мәдениет үйі

7 «Тәуелсіздік. Ұлт көшбасшысы. Ұлт 
бірлігі. Астана» атты мерекелік іс-шара 

30 қараша 
сағ:17.00

Сырдария аудандық мәдениет үйі  

8 «Елін сүйген Елбасы» атты салтанатты 
шара 

30 қараша 
сағ:17.00

Шиелі аудандық мәдениет үйі

9 1 желтоқсан  – ҚР Тұңғыш Президенті 
күніне орай аудандық салтанатты жиын

30 қараша 
сағ:17.00

Р. Бағланова атындағы Қазалы 
аудандық мәдениет орталығы 

10 «Елін сүйген Елбасы» тақырыбындағы 
салтанатты жиын

30 қараша 
сағ:17.00

Ш. Төлепова атындағы Қармақшы 
аудандық мәдениет үйі

11 «Елімен бірге Елбасы» атты мерекелік 
концерттік бағдарлама

2017 жылғы 
1 желтоқсан

сағ:11.00

А.Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет үйі

12 «Ел үшін туған Ер тұлға» атты облыстық 
филармония өнер ұжымының концерті 

1 желтоқсан
сағ: 11.00

Облыстық филармония ғимараты

13 «Тәуелсіздік толғауы» тақырыбында  
ашық есік күні

1 желтоқсан 
сағ: 09.00-17.00

Облыстық тарихи-өлкетану музейі, 
Ақмешіт музейі,

Көркемсурет галереясы
14 «Әлемге нұрын шашқан Астана!» атты 

фотокөрме 
1-10 желтоқсан Ақмешіт музейі, 

Қызылорда қаласы 

1 желтоқсан  – 
ҚР Тұңғыш Президенті күніне 
орай облыста ұйымдастырылатын 
мәдени-көпшілік шаралардың 
бағдаРламасы

Сенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев  аудан әкімдері мен бас қарма 
басшыларының қатысуымен селек торлық режимде отырыс өткізді. онда 
аудандардағы кәсіп керліктің дамуы мен алдағы міндеттер пысық талды.
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МӘСЛИХАТ ӨМІРІ

АЙМАҚ

Жаңақорған аудандық мәслихатының VI шақыры
лымында сайланған 15 депутаттан құралған уәкілетті 
органы, жұмысына кіріскендеріне көп болмағанымен, 
өңір экономикасының дамуына, ол арқылы халықтың әл
ауқатын жақсартуға өз үлестерін қосып келеді. 
Аудандық мәслихаттың VI шақырылымында жаңадан 

сайланған 15 депутаттық корпустың 40 пайызы жаңадан 
толықтырылса, оның  құрамы «Нұр Отан» партиясының 
мүшелерінен сайланған ауыл шаруашылығы, халыққа қызмет 
көрсету, білім беру және мәдениет салаларының өкілдері.

Әрбір халық қалаулысының қоғамда өз орны  бар, бір сөзбен 
айтқанда, халықтың қамын жеп, мұң-мұқтажы жолында тер 
төге алатын, қоғамдағы процестердің барлығына қатысушы, 
жоғарғы билік алдында сол халықтың сөзін сөйлей алатын 
қайраткер ретінде елге белгілі тұлғалар. Жалпы атқарушы 
органдар тарапынан бағдарламаға, жоспарға, іс-қимылға сәйкес 
атқарылатын жұмыстар депутаттар мен тұрғындар арасында 

талқыланып, ұсыныстармен нақтыланып отырса, халық пен билік 
арасында тығыз байланыс күшейе түсетіні белгілі. 

Аудандық мәслихатта тиісті заңдылықтар мен аудан әкімінің 
ұсыныстарына сәйкес 6 кезекті, 9 кезектен тыс сессия  өткізіліп, 
онда 36 мәселе қаралып, 71 шешім қабылданды. Қабылданған 24 
нормативтік-құқықтық акті әділет департаментінен мемлекеттік 
тіркеуден өткізіліп, ақпарат құралдарында ресми жарияланды. 

Соның ішінде 2017-2019 жылдарға арналған аудандық 
бюджетті бекіту туралы шешім қабылданып бекітілсе, 4 рет ресми 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Аудандық бюджеттің 
кірістер бөлігі 12487045 мың теңге, оның ішінде салық түсімдері 
2078437 мың теңге, салықтық емес түсімдер15 997 мың теңге, 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 19550 мың теңге  
трансферттердің түсімдері 10 373 061 мың теңгені құрады. 

Есепті мерзімде Жаңақорған ауданының әлеуметтік-
экономикалық дамуы барысында маңызды роль атқарып жатқан, 
бағдарламалық құжаттарды бекіту және оларға өзгерістер енгізу 
жөніндегі аудандық мәслихат жүргізген жұмысқа тоқталсақ. 
Аудан әкімдігі әзірлеп ұсынған 2016-2020 жылдарға арналған 
«Даму» бағдарламасы бекітілді. 

Сессияларда 2016-2017 жылдар аралығында аудандық 
мәслихаттың шешімімен бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес, 
жоспарға енгізілген  шараларды іске асыру бағытында жаңадан 
сайланған мәслихат депутаттары мен аудан әкімдігінің 
бірлесуінің нәтижесінде ауданның әлеуметтік-экономикалық 
дамуына серпіліс беретін негізгі маңызды мәселелер енгізіліп, 
сала басшыларының жұмыстары талқыланды.

Атап айтар болсақ, аудандық мәслихаттың кезекті және 
кезектен тыс сессияларында  жылу маусымына дайындық, 

елді мекендерді газдандыру, электр қуатымен қамтамасыз ету, 
агроөнеркәсіп, ветеринария, білім, денсаулық, мәдениет, дене 
шынықтыру салаларын дамыту, аудандағы құқық бұзушылық, 
қоғамдық тәртіп пен жол көлік оқиғаларының алдын алу, жол 
қауіпсіздігін сақтау мен оларды жақсарту шаралары жайлы 
мәселелер қаралып тиісті шешімдер қабылданды.  

Одан тысқары аудандық мәслихаттың кезекті отырыстарында 
аудан әкімінің, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындысы туралы жартыжылдықтағы және жыл қорытындысы 
бойынша есептері мен аудан бюджетінің атқарылуы, ауыл 
әкімдерін сайлау, қоғамдық кеңес құру туралы  мәселелер 
қаралды.

Жоспарда қаралған шаралардан басқа халық қалаулыларының 
сайлауалды бағдарламаларында көзделген бірқатар жаңа 
жобаларды іске асыру бағытында жұмыстар жүргізілуде. Атап 
айтқанда, Жаңақорған ауданы аумағындағы тарихи және мәдени 
ескерткіштерді жаңарту жұмыстары жалғастырылуда, оның ішінде 

Сығанақ қалашығындағы қазба жұмыстары мен қалашықтан 
табылған қазба байлықтарын облыстық мұражай қорына табыстау, 
қалашық аумағын қоршап тарихи орын ретінде туристік орталық 
етіп ашу жоспарланған, «Бесарық», «Манап» елді мекендеріндегі 
су қоймалары бөгеттеріне күрделі жөндеу жұмыстарын қолға алу, 
«Талап» топтық су құбыры жүйесі бойынша, оның ішінде әсіресе 
Сыр бойы жағалаудағы елді мекен тұрғындарын сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз ету жобасын тездетіп іске асыру бағытында 
жұмыстар жүргізілуде, Ауылдық аумақтарды дамыту үшін 3 
ауылдық округтің (Аққорған, Төменарық, Ақүйік) әлеуметтік 
және инфрақұрылымдарын шешу, жаңа жобаларды жүзеге асыру 
арқылы халықты жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз ету 
мәселелері жоспарланған.

Депутаттар ай сайын өз сайлау округтерінде атқарылып 
жатқан жұмыстар мен жаңа бастамалар жөнінде баспасөз 
беттеріне және ауданның ресми сайтында орналастырылған кесте 
бойынша сайлаушыларды қабылдап, олармен кездесу өткізеді. 
Аталған шараларда көпшілікті толғандыратын ортақ проблемалар 
мен маңызды мәселелер талқыланып отырады. Сайлаушылардың 
ұсыныстарын, шағымдарын тиісті орындарға қойып, олардың 
қаралуына бақылау жасауды үнемі назардан тыс қалдырмайды. 
Сондай-ақ, өзекті мәселелерді тұрақты комиссияларда талқылап, 
сессия материалдарын әзірлеуде мәслихаттың арнайы жұмысшы 
тобы жүргізетін іс-шараларға қатысып, белсенділік танытып 
келеді.

Мәслихат депутаттары бекітілген жоспарға сәйкес ағымдағы 
жылдың қараша айының 13-15 жұлдызы аралығында облыстық  
және аудандық мәслихат депутаттары бірлесіп, аудан аумағындағы 
елді мекендерді аралап өздерінің есепті мерзім аралығында 

атқарған жұмыстары мен бағдарламаларының орындалуы 
жайлы сайлаушылар арасында болып жылдық есептерін берді. 
Аудандық мәслихатқа жолданған жеке және заңды тұлғалардың 
12 өтініші бойынша Қазақстан Республикасының «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау  тәртібі туралы» Заңы 
шеңберінде тиісті шешімдер қабылданды. 6-шы шақырылымдағы 
аудандық мәслихаттың құрамында 2 тұрақты комиссия 
бюджет, экономика, құрылыс, өнеркәсіп, көлік, байланыс, ауыл 
шаруашылығы, комммуналдық шаруашылық, сауда, халыққа 
қызмет көрсету жөніндегі тұрақты комиссия (комиссия төрағасы 
депутат – Тұрдалы Қалдыбаев) және білім беру, денсаулық, 
мәдениет, қоршаған ортаны қорғау, заңдылық пен азаматтардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі (комиссия төрағасы депутат – Әзия 
Қыстаубаева) тұрақты комиссия жұмыс жасауда.  

Мәслихаттағы 2 тұрақты комиссия да өздерінің жоспарлары 
негізінде  заңдылығына сәйкес күн тәртібіне қойылған ең өзекті 
деген мәселелерді өз отырыстарында қарап,  талқылап, тиісті 
қаулылар қабылдап, олардың орындалуын қадағалап мәслихат 
сессияларына ұсынып отырады.  

Тұрақты комиссиялар сессияда қаралатын мәселелерді алдын 
ала талқылаумен қатар, ауданның әлеуметтік-экономикалық 
дамуына ықпал ететін және халықтың тұрмыс жағдайларын 
жақсартуға қажет болатын ауқымды  істермен, аудандағы 
мекемелер мен кент, ауылдық округтерде атқарылып жатқан 
жұмыстарды да  назардан тыс қалдырмайды. Шешімі табылатын 
ең өзекті деген мәселелерді кезекті отырыстарында қарап, 
талқылаудан өткізіп, тиісті қаулылар қабылдап келеді. 

Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясында аудан әкімі 
Ғ.Әміреевтің  депутаттар алдында есебі тыңдалып, ауданның 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы және ауыл шаруашылығы, 
шағын және орта бизнесті қолдау, аудан экономикасын дамытуға 
бағытталған инвестиция тарту жайлы атқарған жұмыстарына оң 
баға берілді. Сонымен қатар, аудандық мәслихат депутаттары 
аудан бюджетін анықтауда ерекше белсенділік көрсетіп қана 
қоймай, олар өздері сайланған аймақтарындағы елді мекендерде 
орын алып отырған кезек күттірмейтін, мемлекет тарапынан 
қолдауды қажет ететін түйінді мәселелердің шешілуіне бюджет 
қаражатымен қамтамасыз етілуіне қамқорлық жасайды. Бюджет 
қаражатының мақсатсыз жұмсалуына, бюджет  кірісін арттыру, 
жоспарлы міндеттердің орындалуын басты назарда ұстап келеді. 

Ауданның 2016-2018 жылдарға арналған бюджетіне өткен 
жылы 6 рет және 2017-2019 жылдарға арналған бюджетке есепті 
мерзімде 3 рет өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

Жаңақорғанның әлеуметтік-экономикалық дамуына өз 
үлестерін қосып келе жатқан депутаттардың еңбектері орасан. 
Аудандық мәслихат депутаттарының 33 пайызы ауданның ауыл 
шаруашылығы саласының дамуына өз үлестерін қосумен қатар, 
ерекше белсенділік танытуының нәтижесінде, биылғы аудан үшін 
табысты жыл болып отыр. Облыс аудандардың арасынан ауыл 
шаруашылығы саласы еңбеккерлерінің қажырлы жұмыстарының 
арқасында «Үздік аудан» ретінде елге танылды.

Өзін-өзі басқарудың негізгі өкілді органы ретінде 
мәслихаттардың ролі бұрынғыдан әлдеқайда күшейіп, олардың 
құқықтары мен құзырының аясы кеңіді. Осының негізінде 
биыл 18 кент және ауылдық округ әкімдері қайта сайланып, 
жергілікті әкімдердің қызметін азаматтық бақылауды күшейту 
мүмкіндіктерін кеңейтеді. Сонымен бірге бюджет қатынастарына 
байланысты терең өзгерістерге ұшыраған, әр аймақтағы 
әлеуметтік-экономикалық үдерістерді тиімді басқару, оны қазіргі 

кезеңдегі жаһандық дамудың аясында, заман талаптарына сай 
қарқынды жүргізудің де жаңа жолдың қажеттігі туындап, 2018 
жылға арналған 4-ші деңгейдегі бюджеттер бекітіледі.

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қалыптастыруды 
қазіргі кезде жалпы стратегиямен, мемлекет басқару жүйелерін 
жетілдірумен бір арнада қарастыру қажет. Жергілікті өзін-
өзі басқарудың қалыптасуы жергілікті жағдайлар мен 
мүмкіндіктердің есебін, жергілікті ресурстарды бағалауды, 
басқарудың жаңа әдістері мен тәсілдерін, кең көлемдегі 
демократиялық қатынастардың дамуын, өзін-өзі басқарудың 
қоғамдық байланыстары мен мәдениетін талап етеді.

Өздеріңіз көріп отырғандай, халықтың қалаулысы атанып, 
сенімін иеленген, сайлаушылардың мұң-мұқтажын, олардың 
жағдайы және халықты толғандырып отырған жергілікті жерлерде 
орын алып отырған көкейтесті мәселелерді билік органдары 
алдында көтеріп және шешімін табу жолында аудандық 
мәслихаттың депутаттары аянбай өздеріне жүктелген міндеттерді 
атқарып келеді. Осы жұмыс алдағы уақытта да өз жалғасын 
табады, өйткені атқарылған кең көлемді жұмыстарға қарамастан, 
атқарар қызмет ауқымы одан да көп.

Аудандық мәслихат депутаттары атқарушы органдармен, 
сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып, Елбасы 
тапсырмаларының, қабылданған бағдарламалардың уақытылы 
әрі сапалы орындалуына атсалысады және аудан тұрғындарының 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту бағытындағы 
жұмысын жалғастыра береді.

Ерғали ИЛЬЯСОВ,
Жаңақорған аудандық мәслихат хатшысы. 

ЕЛ СЕНІМІ – ЕРЕКШЕ 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

Аудандық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен 
және «Иман – 2013» қоғамдық қорының 
ұйымдастыруымен «Рухани келісім – 
бейбітшілік кепілі» тақырыбында өткен дәстүрлі 
шығармалар байқауы биыл да жоғары деңгейде 
ұйымдастырылды. 

Дәстүрге айналған шығармашылық байқау 
ашықтыққа негізделген және жыл сайын өткізіліп 
келе жатқандықтан деңгейінің де артқанын 
білдіреді. Кәсіби мамандардан құралған қазылар 
алқасы ұсынылған шығармалардың маңызына 
және тақырыптың ашылуына мән берген. 

Жиынға «Иман – 2013» қоғамдық қорының 
төрағасы М.Келдібаев, аудандық «Жастар 
ресурстық» орталығының кеңесшісі С.Сыздықова 
қатысып, байқау қорытындысын мәлімдеді.

Атап айтқанда, Сырдария агротехникалық 
колледж студенттері Құралай Досмағанбет мен 

Гүлсая Жапбарова ынталандыру 
сыйлығына лайықты деп танылды. 
Жүлделі ІІІ орындар осы колледждің 
мұғалімі Гүлістан Исмайлова мен 
Шаған ауылындағы №37 мектеп-
лицейінің мұғалімі Эльмира 
Бисембаеваға бұйырды. Сондай-ақ, 
ІІ орынды Бекнұр Сұлтанбеков пен 
Гүлназым Саматова қанжығасына 
байлады. Ал, І орынды №131 
Т.Қозыбаев атындағы орта 
мектептің бастауыш сынып мұғалімі 
Махаббат Сайымова мен шағандық 
оқушы Назым Серікбаева жеңіп 
алды. 

Жеңімпаздарға «Алғыс хат» пен естелік 
сыйлықтар берілді. Байқауды қорытындылаған 
«Иман – 2013» қоғамдық қорының төрағасы 

М.Келдібаев қатысушыларға жылы лебізін 
білдіріп, қызметтеріне жеміс тіледі.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

Қоғамда орын алуы мүмкін қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың 
алдын алып, қоғамдық тәртіпті нығайту және жедел іс-әрекеттерді жүзеге 
асыру үшін бес қаруының сай болуы аса маңызды. Қазіргі таңда аймақ 
тұрғындарының тыныштығын сақтап отырған ішкі істер органдарының 

материалдық-техникалық базасын нығайту үшін облыс әкімдігі жан-жақты 
қолдау көрсетіп келеді. Жеке құрамның қоғамдық тәртіпті сақтау және жол 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттерін орындау әзірлігін ұстанған жалпы 
гарнизондық жиын сап түзеп, дайындығын саралады.

Шара барысында полиция полковнигі Ә.Шаймағамбетов жеке құрам 
арасындағы тәртіп пен заңдылықтың сақталу барысы туралы айтып, 
қызметте жетістікке жеткен үздіктерді марапаттау жөніндегі бұйрықтармен 
таныстырып, табыстады.

Сонымен қатар, қызметкерлерде болуы тиіс қару-жарақ заттарының 
бар-жоғын, денсаулық жағдайларын, қызметке түсетін адамның маусым 
бойынша нысанды киім киюін, сыртқы келбеті жинақы және керек-
жарағының ақаусыз болуы тексерілді. Ал автокөлік пен байланыс 
құралдарының техникалық жай-күйін инженерлер мен техниктер тексерді. 

Жиын соңында, бұйрық бойынша жеке құрам салтанатты шеру жасап 
өтті. Енді мұндай шара әр айдың соңғы жұмасында өткізілетін болады. 

Айта кететін жайт өткен жылмен салыстырғанда облыста қоғамдық 
орындардағы қылмыстар саны 14,1%-ға, көшелерде орын алған қылмыстар 
саны 4,1%-ға төмендеген.

Н.САҒАТҰЛЫ.

БЮДЖЕТКЕ
ТОЛЫҚТЫРУ ЕНГІЗІЛДІ

Кеше облыстық мәслихаттың кезектен тыс 16сессиясы өтіп, 
онда 20172019 жылдарға арналған облыстық бюджетке өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Оған облыс әкімінің міндетін атқарушы 
Қ.Ысқақов қатысты. Сессияға депутат М.Өтеев төрағалық жасады. 

Алдымен тұрақты комиссиялар мен «Нұр Отан» партиясы депутаттық 
фракциясының бірлескен отырысында депутаттар бюджеттегі қосымша 
қаржыны, сатып алулардан үнемделген ақшаны қайта бөлуді талқылады.  
Облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы 
С.Құлымбетованың айтуынша,  қосымша 2,5 млрд теңге Қызылорда жылу 
электр орталығына мазут алуға, «Қазсушар» РМК «Арал» салынып жатқан 
құрылыстар кәсіпорны филиалының қызметін субсидиялауға бағытталмақ. 
Оған қоса Шиелі және Арал аудандық орталық ауруханалары, Қызылорда 
қаласындағы көпқабатты тұрғын үй құрылыстарына жұмсалады. 

Бірлескен отырыста депутаттар И.Оңғарбаев, Р.Байназарова  
хабарламашыға сауалдарын қойып, үнемделген қаржының жұмсалу ретін 
нақтылады. Сессия қорытындысында облыстық бюджетке енгізілген 
өзгертулер мен толықтырулар мақұлданды. 

Бүгінгі күні аймақ бюджеті 220 млрд теңге болса, оның   67 пайызы 
әлеуметтік саланың мәселелерін шешуге бағытталған.

М.МЕРЕЙ.     

РУХАНИ КЕЛІСІМ – БЕЙБІТШІЛІК КЕПІЛІ

Сырдария 
ауданында «Рухани 

келісім – бейбітшілік 
кепілі» тақырыбында 
шығармалар байқауы 

өтті. «Рухани 
келісім күніне» орай 

ұйымдастырылған 
байқауға білім 

беру мекемелерінің 
қызметкерлерімен 

қатар студенттер және 
оқушылар қатысты.

ЖЕКЕ ҚҰРАМНЫҢ ГАРНИЗОНДЫҚ ЖИЫНЫТыныштық 
пен тәртіптің 

сақшылары облыс 
орталығындағы 

«Тағзым алаңында» 
гарнизондық 
жиын өткізді. 

Облыстық ішкі 
істер департаменті 

басшысының 
орынбасары Әмірбек 
Шаймағамбетовтың 

басшылығымен 
өткен жиынға 

департаментке 
қарасты бөлімдердің 
қызметкерлері сапқа 

тұрды.

СЕССИЯ

ЭКСПО аумағында Астана қаласындағы ең үлкен 
ашық мұз айдыны ашылды. Жалпы  аумағы 4000 
шаршы метрді құрайтын мұз айдыны 700ге дейін 
адам қабылдай алады.
«Бұл мұз айдыны ЭКСПО аумағына арнайы жобаланған. 

Компания жобаны мемлекеттің қатысуынсыз өз қаражаты 
есебінен жүзеге асырды. Мұз айдыны көрме кезеңінде туристер 
арасында танымал болған екі «жалынды» субұрқақтарының 
арасында орналасқан. Мұз айдынының пішіні «Нұр Әлем» 
павильонына бағытталған жебеге ұқсас. Оның қақ ортасында 
жарық бояуларының көмегімен ЭКСПО логотипі бейнеленген. 
Сондай-ақ, мұз айдынында кешкі уақытта жарқырайтын 
жарық жолдары төселген», – деді «MegaIce» компаниясының 
директоры Ерлан Үмбетов.

Арнайы тоңазытқыш жабдығының көмегімен мұз айдыны 
+10 градус және одан төмен температурада да жұмыс істей 
алады. Бұл конькимен сырғанау маусымын келесі жылдың 
сәуір айына дейін ұзартуға мүмкіндік береді. Мұз айдынының 
сапасы жоғары болуы үшін мұз құятын машиналар 
қолданылады.

«MegaIce» компаниясының еншісінде әртүрлі өлшемдегі 
1000 жұп жаңа коньки бар. Олар барлық келушілерге жалға 
беріледі. Мұз айдынында конькимен сырғанауды жаңа 
бастаған келушілерге жаттығу құрылғылары ұсынылады. 
Мұз үстінде тәртіп пен қауіпсіздікке жауапты мамандар мен 
нұсқаушылар болады. Келушілер үшін жеке заттарды сақтау 
орындары, киіну бөлмелері, сондай-ақ ыстық тамақ беру 
орындары қарастырылған.

«Жаңа мұз айдыны қала тұрғындары мен қонақтарының 
сүйікті демалыс орнына айналады. Бұл демалыс уақытын 
таза ауада белсенді өткізуге мүмкіндік береді», – деп сөзін 
түйіндеді «MegaIce»компаниясының директоры Е.Үмбетов.

Кіру билетінің құны – 1000 теңге. Оқушылар мен 
зейнеткерлер үшін 50% жеңілдік қарастырылған. 6 жасқа 
дейінгі балалар үшін кіру тегін. Билеттерді EXPO-2017 ресми 
сайтында (www.expo 2017astana.com), билет операторының 
сайтында (kassir.kz), сондай-ақ ЭКСПО аумағында орналасқан 
кассалардан сатып алуға болады. Мұз айдынының ашылуына 
орай, демалыс күндері Астана қаласының қонақтары мен 
тұрғындарына арналған 50% жеңілдік қарастырылған.

ЭКСПО АУМАҒЫНДА
МҰЗ АЙДЫНЫ АШЫЛДЫ

Осы тақырыпта ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес агент
тігінің ұйымдастыруымен Назарбаев 
университетінде республи калық 
теле көпір өтті.
Онда қоғамдағы өзекті мәселе – 

сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын 
алу бағытында халықтың құқықтық 
сауаттылығын арттыру, азаматтардың 
мемлекеттік қызметтегі мәдениетін көтеру, 
сол арқылы халықаралық ынты мақ-
тастықты нығайту мәселелері жан-жақты 
талқыланды.

Телекөпірге аймақтағы жоғары оқу 
орындарының ұстаздары мен студенттері 
ҚМУ-дың бас ғимаратында онлайн арқылы 
байланыста болды. 

 Телекөпір байланысын ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес агенттігі төрағасының 
орынбасары А.Шпекбаев жүргізді. 

– Мемлекет басшысының тапсыр-
масымен, қоғам алдындағы  аса күрделі 
мәселені шешу мақсатында саяси 
шаралар белсенді іске асырылып келеді. 
Атап айтқанда, соңғы үш жылда 60-тан 
астам заң қабылданып, нәтижесінде, осы 
кезең аралығында сыбайлас жемқорлық 
әрекеттерінің көрсеткіші біршама 
төмендегені байқалады. Бұл орайда 
тәуелсіз мемлекеттік органдардың Ұлттық 
бюросының, сондай-ақ, азаматтық 
қоғамның, бизнес орталығының ықпалы 
ерекше,-дейді А.Шпекбаев. 

Тақырып аясында Назарбаев уни-
вер ситетінің өкілі Адесида Иле санми, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депу таты 
А.Бектұрғанов, «КАЗГЮУ» универ-
ситетінің ректоры Т.Нәрікбаев, т.б баян-
дама жасап,   жалпы қоғамда азаматтық 

бел сенділікті, құқықтық сауаттылықты 
арт тырудың маңыздылығын атап өтті. 
Сонымен қатар, ЖОО-да заман талабына 
сай мамандар даярлауға басымдық 
беріліп, бұл бағытта мемлекеттік гранттар 
санын көбейту қажеттілігі айтылды. 
Ұстаздар мен студенттер арасында ашық 
та жариялы қарым-қатынас орнатып, 
жаңа бастамалардың қолдау табуына 
бірлесіп жұмыс жасау қажеттігі сөз болды. 
Қорыта айтқанда, алдағы уақытта жүзеге 
асырылатын «Абыройлы ұстаз», «Ұлы дала  
жастары» сияқты бірнеше жобалардың 
аталған мәселенің түйінін тарқатуға септігі 
мол болмақ. 

Телекөпір байланысы арқылы еліміздің 
әр өңіріндегі ЖОО студенттері ой-
пікірлерін ортаға салып, ұсыныстарын 
жеткізді.

Ғазиза ӘБІЛДА.

«ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ
ТҰРҒЫСЫНДАҒЫ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ»



Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назар баев тың «Қазақстанның үшін
ші жаңғыруы: жаһандық бә секеге 
қабілеттілік» атты Жолдауын
да цифрлы технологияны қолдану 
арқылы құрылатын жаңа индустрия
ларды өркендетуге тиіс екеніміз 
айтылған. 

Елімізде жаңа технологияны 
жетік мең гере түсу үшін «Цифр лы 
Қазақстан» бағ дар ламасы қа бы л
данды. Ол 4 бағыт бойынша жүзеге 
асырылады. Бірінші бағыт – ауыл
аймақты кең жолақты интернет
пен қамтамасыз етіп, Қазақстанның 
транзиттік әлеуетін арттыру. Екінші 
бағыт – көлік және логистика, 
денсаулық сақтау, білім беру, ауыл 
шаруашылығы және электрон
ды сау да экономиканың салалары
на цифрлы технологияны ендіру. 
Үшіншісі – мемлекеттік органдар 
жұмысының сапасын арттыру және 
төртінші бағыт – ITмамандарды 
даяр лау.

Алдағы уақытта 2 миллион
нан астам халқы бар 1 800 ауылға 
байланыс желісін тарту көзделген. 
Бұл жобаны 20182020 жылдар 
аралығында жүзеге асыру жос
пар лануда. Нәтижесінде 2021 
жылға дейін ұзындығы 24 000 
шақырымды құрайтын талшықты
оптикалық байланыс желілері тар
тылады. Бұл жергілікті атқарушы 

және мемлекеттік органдардың 
құрылымдық бөлімшелерін ин
тернетке қосуды қамтамасыз ету
ге мүмкіндік береді. Сондайақ, 
аталған жобаны 13 жылдың ішін
де, яғни, 20182030 жылдары мем
ле кеттік органдардың байланыс 
қызмет көрсетулерін кепілдікті 
пайдалануды қамтамасыз етумен 
мемлекеттікжекешелік әріптестік 
сызбасы бойынша іске асыру 
көзделген. Нәтижесінде интернет

ке қолжетімділіктің секундына 20 
мегабитке дейін жылдамдығын 
қамтамасыз ету жоспарланып, 
денсаулық сақтау және жергілікті 
мемлекеттік органдардың меке ме
ле рінде шамамен 2000 мектеп пен 
1 200 нүктені қосу жоспарланған.

Бұл бағдарлама бойынша Сыр 
бойында да бірқатар жұмыстар 
атқарылмақ. «Microsoft» компаниясы 
еліміздің цифрландыру саласындағы 
бастамаларға қолдау көрсетуде. 

Осы компания біздің аймақта да 
төрт бағыт бойынша жұмыс жасауға 
ниетті. Олардың ішінде денсаулық, 
білім және ақылды қала жобала
ры бар. Бұған қоса Қызылордада 
ресурстық орталық ашуды жоспар
лап отыр. Орталық қажетті құрал
жабдықтармен қамтылады. Онда 
оқыту тегін жүргізіледі. 

Ресми деректерге сүйенсек, об
лыс тұрғындарының компьютерлік 
сауаттылық деңгейі 75 пайызды 
құрайды. Оның ішінде интернет 
қолданушылар үлесі 80 пайыздан 
асқан.

Қарап отырсақ, бұл жұмыс
тардың бар  лығы атқарылып жатыр. 
Интернет желісі қолжетімді болу 
үшін облыс, аудан орталықтарынан 
бөлек, шалғайдағы ауыл  дарға да 
қолайлы жағдай жасалуда. Мұның 
барлығы санды технологияны 
ендіру үшін жасалған қадамдар бо
латын. Айналасы бірнеше жылдың 
ішінде қазақстан дықтар неше 
түрлі ұялы телефондарды ұстады. 
Жыл өткен сайын олардың функ
циялары өзгеріп, мүмкіндіктері де 
арта түсті. Алғашқыда тек байла
ныс құралдары үшін қол данылған 
қолақпандай телефондар біртебірте 
айфон, айпад, смартфондарға ауы
сты. Бүгінде ұялы телефоныңыз тек 
байланыс құралы ғана емес, соны
мен қатар, интернет желісіне еркін 

қосылатын ком
пьютер іспетті. 
Адамдар ұялы те
лефондарына сан
алуан әлеуметтік 
желілерді жүктеп, 
қоғамда орын 
ал  ған оқиғаларға бай ланысты 
ойпі  кір лерін білдіретін болды. 
Сон дайақ, ұлттық жер серік тік 
«OTAU TV» телерадио хабар та
рату желісі іске қосылып, отан  дық 
арна лардың  аудиториясы ке ңейіп, 
мүмкіндігі арта түсті. Нәти жесінде 
республикамыздың әрбір аймағынан 
хабар тарататын об лыстық телеарна
ларды еліміздің кез келген өңірінен 
көруге болады. Бұрын тек Астана 
мен Алматы сияқты үлкен қалаларда 
ғана көрсететін арналарды тамаша
лайтын мүмкіндік туды.  Алдағы 
уақытта қазақстандықтардың 
өмір сапасын арттыру әрі ұлттық 
эко   номиканы  цифрландыру бағ
дарламасын жүзеге асыру шең бе
ріндегі жұмыстар жалғасатын бо
лады. Елімізде 2020 жылға дейін 
интернет қолданушылардың са
нын 80 пайызға дейін артты
ру, тұрғындардың 95 пайызын 
цифрлы xабар таратумен қамту, 
азаматтардың цифрлық сауат
тылығын 80 пайызға дейін арттыру 
көзделуде. 

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Сб
www.syrboyi.kz
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

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

E-maіl: smjarnama@mail.ru

          АптА АғымындА«ЦИФРЛы ҚАЗАҚСтАн»

«Ұлттық Банктің қызылорда филиалы 
төмендегі металл ақша өнімдерін сататындығын хаБарлайды:

Монеталарды Ұлттық Банктің Қызылорда филиалынан  сатып алуға болады.
Мекен жайымыз: Б.Асқар көшесі  30 үй.  Анықтама телефоны: 27-84-34, 27-04-78.   

Өнім аттары
Құндылығы

(теңге)
Салмағы 

(гр.)
23.11.2017ж. 

күнгі  
бағасы
(теңге)  

Инвестициялық алтын монеталар:
«Жібек жолы» инвестициялық монета

«Алтын барыс» инвестициялық монета

Инвестициялық күміса  монеталар:
«Күміс барыс»

Алтын монеталар:
«Барыс»(UNCIA), «2011 жылғы 7ші қысқы 
Азия ойындарына арналған монеталар»
«Мысық тектес жыртқыш, бұғылармен бірге»
«Жалаулы қазынасы», «Мысық тектес жыртқыш, 
бұғылармен бірге»

Әлемнің әйгілі мешіттері:  «Сұлтан», «Жартастың күмбезі» 
«Mohamed Ali» «Omar Ali Saifuddin» «TajUl»,«Zahir»
«Baiturrahman»
«Шоқан»
«Сүйінбай», «Әл Фараби»
«Абай», «Мешін жылы», «Қоян жылы»
«Жылан жылы», «Ит жылы», «Абылай хан»
«Құрманғазы», «Жылқы жылы»
«Қой жылы»
«Тауық жылы», «Әбілқайыр хан»
«Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған монеталар»
«2011 жылғы 7ші қысқы Азия ойындарына арналған монеталар»
«Ұлттық валютаны енгізудің 20 жылдығына арналған 
ескерткіш монеталар»

Күміс монеталар:
«Ауыр атлетика. Олимпиада ойындары2012», «Баскетбол. 
Олимпиада ойындары – 2016»
«Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары 2014»
«Конькимен сырғанау спорты. Олимпиада ойындары 2014»
«Сырықпен секіру. Олимпиада ойындары 2016» 
«Бокстан әлем чемпионаты. Алматы 2013» 
«ШЫҰ 10 жылдығына»
«ҰҚШҰ»
«Каспий итбалығы»,  «Шәкен Айманов»
«Бұлан. Бастырма», «Тауық жылы», «Әбілқайыр хан»
«Тұңғыш ғарышкер»
«Мир» ғарыш станциясы»
«Көкпар»,«Қой жылы», «Байқоңыр», «Сiрко» 
«Қосаяқ»
«Наурызмейрамы», «Бауырсақ», «Дәуіт», «М. Ғабдуллинге 
100 жыл», «2015 – Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы» 
«Арқар.Көшпенділер алтыны»
«Сүйіндір», «Қара кірпі», «Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшылары съезіне 10 жыл»,  «Ұлттық валютаны енгізудің 
20 жылдығына арналған ескерткіш монета»,  
«Жылқы жылы», «Шурале» 
«Жаңа жылдарыңызбен!»
«Шоқан», «Т.Г.Шевченкоға 200 жыл»
«Сексеуіл»»
«Абай», «Мешін жылы», «Үстірт муфлоны», «Қожанасыр», «Бата»
«Шыбыншы тоғай»
«Бәйшешек»
«Сабаншы»
«Күлтегін»
«ХҒСХалықаралық ғарыш станциясы»
«Буран»  орбиталық ғарыш кемесі
«Тазы», «Алқа»
«Махаббат»
«Венера10» ғарыш  аппараты
«Ит жылы»
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Қазақстан Респуб лика
сының Ұлттық Банкі 2017 
жылғы 22 қарашадан бастап, 
2017 жылғы үлгідегі дизай
ны өзгертілген номиналдық 
құны  500 теңгелік банкнот
тарды айналысқа шы ғарады.

Банкноттың  дизайны айна лыстағы «Қазақ 
Елі» сериясының ақша белгілерімен бірыңғай 
стильде – бет жағында басым түрде тігінен 
бейнелер, ал сырт жағында көлденең түрінде 
бейнелер орындалған. Басым түсі – көгілдір
көк. Банкноттың өлшемі – 130х62 мм.

Жаңа банкноттардың дизайнын әзірлеудің 
және дайындаудың аса ұзақ процесс екендігін 
атап өтеміз. Осыған байланысты 2017 жылғы 
үлгідегі номиналдық құны 500 (бес жүз) 
теңгелік банк ноттардағы мемлекеттік тілдегі 
жазулар банк ноттың дизайнын әзірлеу сәтінде 
қол да ныстағы, кириллицаға негізделген 
әліпбиге сәйкес орындалған.

Ұлттық валюта – теңге банкноттары 
мен монеталарындағы жазуларды өзгерту 
жұмысын Ұлттық Банк «Қазақ тілі әліпбиін 
кириллицадан латын графикасына көшіру ту
ралы» Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 26 қазандағы 
№569 Жарлығына сәйкес жүргізетін болады.

Банкноттың бет жағы 
Негізгі бейнелер – банкноттың оң 

жағындағы «Қазақ Елi» монументі және орта
сында төменгі бөлікте ұшып бара жатқан 
көгершіндер.

Жоғары бөлігінде ортасында және сол 
жағынан Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміз дері: мемлекеттік елтаңба 
және мемлекеттік ту бейнеленген. Сол жақта 
төменде және жоғары жақта номиналдың 
цифрлық бейнеленуі, сол жақта ортасын

да номиналдың мемлекеттік тілдегі әріптік 
бейнеленуі орналасқан. Жоғары сол жақ 
бұрышында «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» деген жазба, оның астында қолдан 
жасағаны үшін жауапкершілік тура
лы ескертетін «Банкноттарды қолдан жа
сау заңмен қудаланады» деген мем ле кеттік 
тілдегі жазба орналасқан. 

Банкноттың сырт жағы 
Негізгі бейнесі – Каспий теңізі, оның ар

тында – Қазақстан картасының бейнесі. Сол 
жағында төменде және оң жағында жоғарыда 
банкнот номиналының цифрлық бейнеленуі, 
ал төменде ортасында – орыс тіліндегі әріптік 
бейнеленуі орналасқан. «Подделка банк
нот преследуется по закону» деген жазба 
банкноттың сол жақ бұрышында  орналасқан.

2006 жылғы үлгідегі және 2017 жылғы 
үлгідегі номиналы 500 теңгелік банк нот тар
дың қатар қолданылу  кезеңі 2017 жылғы 
22 қараша – 2020 жылғы 10 маусым болып 
белгіленді және  «2006 жылғы үлгідегі және 
2017 жылғы үлгідегі номиналы 500 теңгелік 
банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 2 
қарашадағы № 207 қаулысына сәйкес жүзеге 
асырылады.

2006 жылғы үлгідегі және 2017 жылғы 
үлгідегі номиналы 500 теңгелік банкноттар 
қатар айналыста болу кезеңінде Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында заңды 
төлем құралы болып табылады және төлемдер 
мен ақша аударымдарының барлық түрлері 
бойынша қабылдануға міндетті.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
заңды төлем құралы болып табылатын банк
ноттар мен монеталарды қабылдаудан бас 
тарту, Әкімшілік құқық бұзушылықтар ту
ралы Қазақстан Республикасының кодексіне 
сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық болып та
былатынын еске салады.

Толығырақ ақпаратты мына телефондар 
бойынша алуға болады:

+7 (727) 270 45 85; +7 (727) 270 45 69; email: 
press@nationalbank.kz www.nationalbank.kz

Дизайны өзгертілген, номиналДық құны 500 (бес жүз) теңгелік
банкнотты айналысқа шығару туралы

«Қазақстан Республикасының Жер 
кодексі» Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы 20 маусымдағы Кодек
сінің 121бабы 4тармағына, «Магис
тральдық құбыр туралы» Қазақстан 
Республикасының 2012 жылғы 22 
мау сым дағы Заңының 14бабы 2тар
ма ғының 6) тармақшасына, осы бап
тың 5тармағына сәйкес және халық
тың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
қоршаған ортаға зиян келтіруді бол
дырмау және «Қараөзек» КС4 ком
прессор стансасын қауіпсіз пайдала
ну үшін жағдайлар жасау мақса тында 
Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қараөзек» КС4 компрессор 
стан сасы аумағы шекарасынан барлық 
жақ қа жүз метрге кейін қалатын күзет 
айма   ғының шекарасы осы қаулының 

1қосымшасына сәйкес белгіленсін.
2. «Қараөзек» КС4 компрессор 

стан  са сының күзет аймағындағы жер
ді пайдалану режимі осы қаулы ның 
2қо сым шасына сәйкес белгі ленсін.

3. Сырдария ауданының әкімдігі 
және «Қызылорда облысының жер 
қаты   настары басқармасы» мемле кет
тік мекемесі осы қаулыдан туындай
тын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын 
бақы  лау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары С.С.Қожаниязовқа жүк
телсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жария
ланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
            әкімі                         Қ. Көшербаев

«Қараөзек» КС-4 компрессор стансасының күзет аймағы 
шекарасын белгілеу және олардағы жерді пайдалану 

режимін айқындау туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы « __ » _________ № ___қаулысына

1қосымша

«Қараөзек» КС4 компрессор стансасының күзет 
аймағы шекарасының экспликациясы

№ Аудан 
атауы

«Қараөзек» КС4 ком
прессор стансасының 

күзет аймағы 
шекарасының көлемі, 

гектар

Оның ішінде:
жайылымы басқа алқаптары

1 2 3 4 5
1 Сырдария 

ауданы 27,60 21,36 6,24

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы « ___ » _________ № ____қаулысына

2қосымша

«Қараөзек» КС4 компрессор стансасының 
күзет аймағындағы жерді пайдалану режимі

№ Күзет 
аймағының 

атауы

Күзет аймағындағы жерді пайдалану режимі

1 2 3
1 «Қараөзек» 

КС4 ком
прессор 
стансасының 
күзет аймағы

«Қараөзек» КС4 компрессор стансасының күзет аймағында:
1) өткелдерді, қара жолдарды және магистральдық құбыр трас
сасы мен оның күзет аймағын өзге де уақытша немесе тұрақты 
көлікпен кесіп өтудің орналасу орындарын, салу, жайласты
ру және пайдалану тәртібін магистральдық құбырдың меншік 
иесімен келіспей, орнатуға;      
2) бағбандыққа және орман өсіруге, сондайақ жер жырту тереңдігі 
отыз бес сантиметрден аспайтын далалық ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіру үшін агротехникалық жұмыстар кешенінен 
басқа, магистральдық құбырдың меншік иесімен келісілмеген кез 
келген жұмысты орындауға; 
3) магистральдық құбырдың меншік иесі не оператор жай
ластырған, магистральдық құбырға қызмет көрсету мен оның 
физикалық қорғалуын қамтамасыз етуге арналған жолдарды 
рекультивациялауға, сондайақ магистральдық құбырда өртке 
қарсы және күзет функцияларын орындайтын қызметкерлердің 
осы жолдармен қозғалысына, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, кедергі 
келтіруге;
4) кез келген құрылыстар мен ғимараттар салуға;      

1 2 3
5) автомобиль көлігі құралдарының, тракторлар мен меха низм
дердің тұрақтарын ұйымдастыруға;           
6) мелиоративтік жер жұмыстарын жүргізуге, суару және құрғату 
жүйелерін салуға;      
7) магистральдық құбырдың меншік иесінің келісімінсіз таукен, 
құрылыс салу, монтаждау және жару жұмыстарын жүргізуге, 
жерді тегістеуге;      
8) ұңғымалар, тікқазбалар орнатуға және топырақ сынамала
рын (топырақ үлгілерінен басқа) алуға байланысты геологиялық 
түсіру, іздеу, геодезиялық және басқа да іздестіру жұмыстарын 
жүргізуге тыйым салынады.

ЕКІКҮНДІК СЕМИНАР
Шиеліде «Нұр Отан» партиясының «Бақытты отба

сы – бақытты балалық шақ» жобасы аясында екікүндік 
семинартренинг өтті. Мақсат – әйелдер арасында отба
сы құндылықтарын дәріптеу, олардың құқықтық сауат
тылығын, қоғамдағы ролін арттыру.

Оған аудандық партия филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары П.Маханбет, жергілікті әйелдер қоғамдық бірлестігінің бас
шысы Ш.Оразымбетова, Қорқыт ата атындағы ҚМУ оқытушысы, пси
хология ғылымдарының кандидаты А.Аяғанова, «Қоғамдық келісім» 
КММ сарапшысы С.Абызбаева, әлеуметтік қызметкерлер және жастар ісі 
жөніндегі мамандар қатысып, сертификаттар алды.

ОТЫН-КӨМІРІН ТҮСІРІП БЕРДІ
«Кедергісіз келешек» жобасы аясында партияның Арал аудандық фи

лиалы мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қабылдау күнін ұйымдастырды. 
«Мүгедек үш баланы тәрбиелеп отырған жалғызбасты ана Айжан 

Досжанова үйіне табиғи газ келмегенін айтып, отынкөмір бойынша 
көмектесуді сұрады. Нұротандықтар демеушілердің көмегімен Айжанның 
отбасына отынкөмір түсіріп берді. Партия қамқорлығын сезінген ана 
ризашылығын білдірді», – дейді аудандық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Талғат Қанатов.

«ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ 
ҚОҒАМДЫҚ ҚАЖЕТТІЛІК»

Арал аудандық партия филиалының қолдауымен жоғары сы
нып оқушылары арасында «Қоғамдық және қоғамдық қажеттілік» 
тақырыбында «дөңгелек үстел» өтті.

Оқушылар түрлі сала мамандарымен кездесіп, мамандықтың қыр
сыры, жауапкершілік, ыждағаттылық секілді қасиеттерді ұғынды. 
Сондайақ, «Әлеуметтік маңызы бар идеялар мен жобалар» жәрмеңкесі 
ұйымдастырылып, үздік авторлар диплом және сыйлықтармен марапат
талса, өзге қатысушыларға сертификаттар табысталды.

КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ
Облыстық партия филиалында бейнебайланыс режимінде орталық 

партия аппаратымен бірлескен «Денсаулық» бағытындағы комиссияның 
отырысы өтті.

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, партиялық тәлімгер, комиссия 
жетекшісі Зәуреш Аманжолованың жетекшілігімен өткен жиында меди
цина саласындағы кадр тапшылығы, олардың біліктілігі мен білім сапа
сын жетілдіру, медициналық білім беру орындары мен қызмет көрсету 
мекемелерінің жұмыстары жанжақты талқыланып, ұсыныстар айтылды. 

ПАРАСЫЗ – БОЛАШАҚҚА
Партияның Сырдария аудандық филиалында филиал жанындағы сы

байлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі қоғамдық кеңестің оты
рысы өтті. 

Онда халықтың санитарлықэпидемиологиялық саламаттылығы сала
сында сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған жұмыстар жөнінде ай
тылды. Аудандық қоғамдық денсаулық сақтау және «Ұлттық сараптама 
орталығы» облыстық филиалы аудандық бөлімшесі басшылары биыл он 
айдағы шаралармен таныстырды. 

жаңа теХнологиЯ табысқа бастайДы

Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:
КС – компрессорлық стансасы.

Облыстық ауыл шаруашылығы бас
қар масы тарапынан әлеуметтік маңызы 
бар азықтүлік тауарлардың бағаларына 
күнделікті бақылау жасалып, баға өсімін 
болдырмау мақсатында қажеттілікке қарай 
шаралар қабылдануда.

Әлеуметтік маңызы бар азықтүлік 
бағаларын тұрақтандыру мақсатында об
лыста тұрақтандыру қоры және сауда 
субъектілерге әлеуметтік кәсіпкерлік кор
порациясы арқылы пайызсыз заем беру 
арқылы тауарлық интервенциялар жүргізу, 
әлеуметтік дүкендер арқылы және ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкелерінде азық
түліктерді төмен бағада сату шаралары 
жүзеге асырылуда.

Қазіргі таңда, өңірлік тұрақтандыру 
қорында жалпы құны 275,8 млн теңгенің 
2886,4 тонна өнім көлемі бар. Оның ішінде, 
1 сортты ұн – 1226,2 тонна, бас пияз – 209,8 
тонна, картоп – 996,0 тонна, сәбіз – 107,9 
тонна, қырыққабат – 50,1 тонна, мака
рон – 11,6 тонна, өсімдік майы – 7,9 тон
на, қарақұмық жармасы – 64,1 тонна, сиыр 
еті – 20 тонна, тауық еті – 8,9 тонна, күріш 
– 0,1 тонна, қант – 182,1 тонна, шай – 1,7 
тонна. Аталған өнімдер 14 әлеуметтік дүкен 
мен аудандарда ашылған 6 әлеуметтік дүкен 
арқылы жұртшылыққа ұсынылуда.  

Қазіргі таңда тұрақтандыру қорындағы 
өнімдерді өткізетін әлеуметтік дүкендер 
санын көбейту жоспарлануда. «Шанхай», 
«Арай2» шағын аудандарында екі дүкен 
ашылса, алдағы уақытта «Саяхат» шағын 
ауданы А.Айдосов көшесінен, «Наурыз» 
шағын ауданы Б.Жөнбаев көшесінен, Әл
Фараби көшесі № 261 мектеп жанынан салу 
жоспарланып отыр. 

Өңірлік тұрақтандыру қорының 
маман дандырылған ұйымының әріптесі 
«Мирас» сауда үйі арқылы 2017 жылға 
8607 тонна тауарлық интервенциялар 
жүргізу белгіленген болса, бүгінгі күнге 

дейін 5693 тонна өнім жеткізіліп, нарық 
бағасынан 1015 пайыз төмен бағада сату 
ұйымдастырылды.

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндірушілердің өз өнімдерін 
делдалсыз тікелей тұрғындарға сатуы
на жағдай жасау мақсатында 7 әлеуметтік 
дүкен шаруашылықтарға берілді. «Универ
сам» шағын ауданындағы дүкен сиыр етін 
сатуға «Сыр маржаны» шаруа қожалығына, 
ескі базардағы дүкен тауық, жұмыртқа 
өнімдерін өндіруші «Мөлдір и К» ШҚға, 
Төле би (ГОВД жанындағы) көшесіндегі 
дүкен балық өнімдерін сатуға «Тоған» ша
руа қожалығына берілсе, Жібек жолы 
көшесі бойындағы дүкен «Жирен» ша
руа қожалығына ет өнімдерін сатуға, «Ме
рей» шағын ауданындағы дүкен «Green 
House Company Kzo» шаруа қожалығына 
ет, күріш және бақша өнімдерін сатуға, 
Титов қыстағындағы және Торайғыров 
көшесіндегі дүкендер «Акмар и К» ЖШС
на ет және сүт өнімдерін сатуға берілді.

Нақты кезеңде тұрақтандыру қорының 
3250 тонналық көкөніс сақтайтын 
қоймасы жұмыс жасап тұр. Бұған қоса 
тұрақтандыру қорының көкөнісжеміс 
өнімдерін жыл бойы қалыпты температура
да сақтайтын тоңазытқыш қондырғылармен 
жабдықталған сыйымдылығы 2500 тон
налық сақтау қоймасы салынуда. 

Сонымен бірге, тұрғындарға төмен 
бағамен азықтүлік өнімдерін сатуды 
ұйымдастыру мақсатында облыс әкімі 
бекіткен кестеге сәйкес облыс және аудан 
орталықтарында жәрмеңкелер өткізіліп, 
осы уақытқа дейін 81 жәрмеңке өткізіліп, 
770,5 млн теңгенің 5086,2 тонна өнім са
тылды. Жыл аяғына дейін апта сайын ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесі өткізілетін бола
ды.

Қызылорда облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы.

азық-түлік тауарлардың 
Бағаларын тҰрақтандыру

Тұңғыш Президент кү
ніне орай №19 балалар кітап
ханасында «Елбасы – ел тірегі»  
атты кітап көрмесі өтті.

Шараның мақсаты жас 
оқырмандардың Мемлекет бас

шысына деген құрметін артты
ру, өнегелі өмір жолын үлгі ету 
және Отанын, халқын сүюге, 
патриоттық сезімге тәрбиелеу 
болып табылды. Кітап 
көрмесіне Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың қарапайым ауыл 
баласынан ұлт көшбасшысына 
дейінгі өмір жолдары, оның до
стары мен сыныптастарының 
естеліктері, қоғам қай рат
керлері мен белгілі ақын
жазушылардың ойтол ғам
дары жазылған кітаптар 
қойыл ды. Атап айтар болсақ, 
Н.Назарбаевтың «Өмірбаян», 
М.Қасымбековтың «Елін сүй
ген, елі сүйген Елбасы», «Тұлға 
туралы толғамдар», «Елбасы 
сыныптастары», «Наш Пре
зидент» атты және тағы басқа 
әдебиеттер  оқырмандарға та
ныстырылды.

Ш.КҮЛМАҒАНБЕТОВА,
№19 кітапхананың 

кітапханашысы. 

Шынайы Шара

Жоба
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     әттеген-ай!

     ұлт мақтанышы

     туған жерге тағзым

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

Ел ағасы – ардагерлердің ең 
басты міндеті – елдің ынтымағы 
мен бірлігін сақтау болса, осы 
бағытта аға ұрпақтың ерлігі мен 
еңбегі, тағ дыры мен тағылымы, 
жалпы өне гелі өмір жолдары 
бүгінгі бейбіт те берекелі тірліктің  
бастауы екені ақиқат. Әсіресе, 
үлкенін үлгі тұтқан халқымызда 
қазыналы қарияға деген құрмет 
ерекше. 

Болашақ бағдарымыз –  рухани 
жаңғыру десек, бұл орайда дария 
кеуде, тау мүсін – қарттарымыздың 
бойындағы таным мен тағылымды 
ұрпақтан ұрпаққа сабақтап, ұлт
тық құндылығымызды ұлықтау
дың маңызы зор. Таяуда облыс 
әкімдігінің қолдауымен, об лыс
тық ардагерлер кеңесінің ұйым
дастыруымен өткен «Ардагер 
ақындар мүшәйрасы» осының айға
ғы.  Шараны облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы С.Шаухаманов 
ашып, ардагер ақындар мүшәйрасы 
салауатты өмір салтына сай, қазы
налы қарттың өмір соқпағынан 
өрелі із қалдыру мақсатында 
ұйым дастырылып отырғанын атап 
өтті. Сан ғасырдан жалғасып келе 
жатқан салтдәстүрді жаңғыртып, 
даналық сөздерді дәріптеп, баба
лар ұлағатын насихаттау шарала
ры  ардагерлер кеңесі тарапынан 

тұрақты жүргізіліп келеді. Расын
да, осыған дейін ұйымдастырылған 
батагөй қария, өнегелі келін сайыс
тары өз нәтижесін беріп, жас ұрпақ 

тәрбиесіндегі өнеге өрісі кеңейіп 
келеді.  

Ардагер ақындар  сайысына ай
мақ бойынша жиырмадан астам 

қаламгер  қатысты. Олар мүшәй
раның мақсатына сай ардагерлердің 
қоғамдағы міндеті мен мәртебесін, 
егеменді елдің бірлігі мен берекесін 
жырға қосты. Айталық, Қызылорда 
қаласынан Толыбай Абылаев, 
Мұха меджан Нұрханов, Рахат 
 Нау рызбаева, Қазына Өзденбаева, 
Қазалы ауданынан Мақсұт Айгел
диев, Жаңақорған ауданынан  Иза
тулла Нәзілдаев, Жалағаш ауданы
нан Зайра Мамырова, Серік Берта
ев сынды ардагерлердің өлеңдері 
көрермен көңілінен шықты. 

Мүшәйраға Қазақстан Жазушы
лар одағының мүшесі, ақын 
Махмұтбай Әміреевтің төрағалығы
мен, Қазақстан Жазушылар одағы 
облыстық филиалының директо
ры Қаршыға Есімсейітова, ұла
ғат ты ұстаз Ділдахан Торғаева 
қазылық етті. Жыр мүшәйраның 
қорытындысымен, бірінші орын
ды Толыбай Абылаев, екінші 
орынды Мұхамеджан Нұрханов, 
үшінші орынды Дәріқұл Махам
бетов және Изатулла Нәзілдаев 
иеленді. Сайысқа қатысушылардың 
барлығына облыстық  ардагерлер 
кеңесінің «Алғыс хаты» мен  ақша
лай сыйлықтары табысталды.

Ғазиза ӘБІЛДА.

АРДАГЕР АҚЫНДАР ЕЛ БІРЛІГІН АРҚАУ ЕТТІ 

Жуырда облыстық филармонияның ұйымдас
ты руы мен «Туған жерге тағзым» акциясы  аясында 
Шиелі ауданында «Мейірім әуені» атты концерт 
өткізілді. 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдар ламалық мақаласында ауыл – алтын тамыр 
екені айтылып, әрбір перзенттің туған елін ұмытпауын, 
өскен өлкесін ұлықтауын атап көрсеткен болатын.

Осы қағиданы негіз еткен филармония өнерпаздары 
аймақ елді мекендерін аралап, халыққа рухани азық сый
лауда. Бұл жолғы концертте Қазақстанның еңбек сіңірген 
әртісі Күлән Қалымбетова бастаған мәдениет майталман
дары өнер көрсетіп, шиеліліктерге көтеріңкі көңілкүй 
сыйлады. 

Шын өнердің туған жерде түлейтінін жақсы түсінген 
өнер саңлақтары қазақы әндерді орындап, көпшіліктің 
қошеметін иеленді. Қазақтың «Дала қызы» атты биін 
сахнаға алып шыққан «Томирис»  би  ансамблі шараны 
әрлей түсті. Сондайақ, «Тұран» триосы, Г.Бисекенова, 
И.Елубаева, А.Шағдатов, Г.Әлиханова, Д.Есен теміров, 
О.Нұралиев, Н.Нұраддинова, Р.Үсенов, Б.Най манов сын
ды әншілер жүректегі жылылықты мейірім әуеніне қоса 
шырқады. Б.Төлеубаев, Ж.Төлебай, М.Бекпейісов секілді 
жыраулар жырдан шашу шашып, елдің ықыласына 
бөленді.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

Мейірім әуені

Өткен жұма күні Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебапғылыми кітапханасында республикалық «Тіл 
сақшысы» газетінің 5 жылдығы атап өтілді. Салтанатты 
жиынға облыстық қоғамдық ұйымдардың өкілдері, тіл 
жанашырлары қатысты. 
Жиында облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы 

А.Қайруллаев, Қызылорда қаласының мәслихат депутаты, «Еге
мен Қазақстан» газетінің тілшісі Е.Байтілес, Қызылорда қалалық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы С.Әбішев, «Вагон жөндеу1» 
депосының басшысы А.Әбдіреев, ҚТЖ Қызылорда бөлімшесі 
«Нұр Отан» партиясы филиалы хатшысының орынбасары 
Б.Таңбаева және басқалар құттықтау сөз сөйледі. Сондайақ, 
газеттің мерейтойына ҚР Парламенті сенаты және мәжіліс де
путаттары Мұрат Мұхамедов, Кәрібай Мұсырман және облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов арнайы құттықтау жол
дады.

Салтанат соңында №267 орта мектептің 6сынып оқушысы 
Берік Алтынай «Тіл сақшысы» газетіне арнау өлеңін оқыды. 
Жиынды газеттің бас редакторы С.Аңсат қорытындылап, тіл жа
нашырларын марапаттады. 

М.ЖАСҰЛАН.

Қызылорда қаласындағы №278 мек
тепте  оқушылар арасында «SportFEST
Kazakhstan» республикалық жобасы
ның іріктеу ойындары өтті. Оған қала 
мен аудан мектептерінің 810 сынып 
оқушыларынан  құралған 8  команда 
қатысты. Сайыста ұлдар арасында фут
зал, қыздар арасындағы баскетбол, 
әскери қолданбалы спорт түрлері, шах
мат, үстел теннисі мен ұлттық ойын 
тоғызқұмалақтан бақ сынасты. 

Бұған дейін «SportFESTKazakhstan» 
жобасы Астана, Көкшетау мен Қара 
ғанды қаласында өткен.  Жалпы, «Sport
FEST Kazakhstan» жобасы – еліміз дің 
16 өңірінде болашақ чемпиондарға 
қолдау көрсетуге бағытталған бірегей 
жоба. Аталған жоба жастар арасында 
бұқаралық спортты, салауатты өмір сал
ты мен патриоттық тәрбиені дәріптеуде 
ерекше орын алады. Осы жобаны 

іске асыруға 810 сынып оқушылары 
қамтылмақ. Оған 6000нан астам  қаты
сушы қатысады деп жоспарланған.  
Бұл бастаманы «SamrukKazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды дамыту қорының 
қолдауымен «Коммуникативтік баста
малар және стратегиялар» жеке қоры 
іске асырады.

Сонымен спорттық сайыстың 6 
түрінен жарысқа түскен оқушылар бел
сенділік танытты. Жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтармен марапатталып, арнайы  
сертификат табыс етілді. 

Облыстық кезеңнен сүрінбеген  
қаты сушылар 2018 жылдың жаз айын
да «Балдәурен» кешенінде өтетін ақтық 
мәреге жолдама алды.  Онда оқушылар 
еліміздің атын әлемге әйгілі етіп жүрген 
спорт саңлақтарымен кездесетін бола
ды.

Сара АДАЙБАЕВА.

«Тіл сақшысына» – 5 жыл ЖЕҢІМПАЗДАР ЖОЛДАМА АЛДЫ

Ауыл адамдары қызық, аңғал әрі айт қыш. 
Олардың баладай сенгіштігі, сөзге тоқтайтын 
кіршіксіз болмысы таңғал ды рады.

Шиелі ауданына қарасты «Ботабай» мен «Ай
дарлы» ауылының ортасында қазір орны ғана 
қалған «Құмшығанақ» деген колхоз болған. 
«Құмшығанақта» негізінен соқпан ата лығы ның 
ағайындары қоныстанған, арасында аздап арғын, 
алтыбас руы да бар. Сол кезде колхоз бастығы 
Өтепберген соқпан, оның орынбасары Беркінбай 
да соқпан, бригадирлер де соқпан.

Бір күні арғын Шілімбет колхоз кеңсе сінің 
көлеңкесінде жатқан ешкіні таяқтап қуыпты.

– Осынша соқпаннан не дәметіп жатыр
сың, кебенек! Сен түгілі бригадирлікті маған да 
бермейді! – деп Шілімбет әлгі ешкіні бақылдатып 
біраз жерге апарса керек.

Бригадир атқа мінеді, жаяу жүруден, қолымен 
қара жұмыс істеуден босайды. Жасы біраз жер
ге таяп қалған Шілімбеттің бригадирлікті сұрап 
тұрғаны содан. Бұл әңгіме Беркімбайдың құла
ғына тиген. “Ешкіге қаратып айтса да, есті 
сөз екен” деп содан Шілімбетті бригадирлікке 
қойыпты.

Осы ауылда асықпай сөйлейтін, бетіне тура 
қарап сұрақ қоймаса, тіпті ауыз ашпайтын екі 
адам бар. Біреуі Әбсәметтің баласы – Әпсапа, 
екіншісі алтыбас Сыздық ұста.

Бірде мал қора соғу үшін екеуі белдеріне 
шотын қыстырып, дарияның жағасына барып, 
күйген, қураған ағаштарды бұтарлап, түс ауа жа
яулатып үйлеріне қайтыпты. Кештетіп ауылға 
жете бергенде жамбасын сипаған Әпсапа:

– Менің шотым түсіп қалыпты, – дейді.
– Қашшан, шыға берістеақ түсіп қалып еді 

ғой, – дейді оның артында келе жатқан Сыздық. 
Сонда біреуінің белінен түсіп қалған шотын көріп 
тұрып, екіншісі айтуға ерінген ғой. Біреу бірдеңе 
сұрамаса, не бір сылтау болмаса, сөйлемейтін 
осындай шыдамды адамдарды көрген бар ма?

Досмат деген осы ауылдың кісісі құм ның 
бетінде жылтырап жатқан бір затқа көзі түсіп, 
қалтасына сала салады. Қай замандыкі екенін 
кім білсін, бұл бір ескі, тот басқан тиын екен. 
Сыздыққа көрсетейін деп ойлайды. Сыздық 
алтынкүмістен әшекей соғатын зергер еді.

– Мына бір ақша ма, әлде не, алтын емес пе, 
көріп байқашы, – дейді Досмат Сыз дыққа. Ол әлгі 
дөңгелек тиынды егеумен екi рет сүйкеп өтiп, 
қобдишаға лақтыра салады. Не екен деп Досмат 
та сұрамайды, алтын болса болар деп Сыздық та 
айтпайды.

Бір ауылдағы тойға Сыздықтың әйелі Күл
шара алтын сырға тағып барыпты. Жұрт құтты 
болсын айтып “қайдан алдың” деседі. Күлшара 
ақкөңіл,  сыр жасырмайды. “Шалым ескі тиын
нан шығарды” депті.

Мұны естіген Досмат Сыздықтың дүкеніне 
келіп:

– Жеңгем алтын сырға тағыпты, құтты бол
сын, – дейді.

– Алтын тауып әкелетін қайнысы  болса, 
тақпай қайтсін? – депті сонда Сыздық. Көп әңгіме 
айтпайтын ағасын мұнан әрі сөй леткісі келмеген 
Досмат та үндемей бұрылып жүре беріпті.

Міне, ауыл адамдарының кеңдігі, мәрттігі 
дегеніңіз осы. Алтын үшін суға ите ріп, отқа 
лақтырып жіберетіндер де жетеді ғой. Құдай 
сақтасын, дегенмен қазақтың кеңдігіндей кеңдік 
кімде бар?!

Мына бір оқиға да сол заманда өткен. Осы 
ауылдыкі болмағанмен тақырыппен желілес, 
жерге тастауға қимайсың.

Бір бала түйе жетектеп Ақмешітке келсе, 
көшеде бір татар әйел майға пісірілген бәліш са
тып тұр екен.

– Ал, балам, ал, – депті жақындай берсе, әлгі 
бала үштөртеуін алып жеп, бетін сипап кетіп 
бара жатыр дейді.

– Әй, малай, тоқта, мұның ақшасын кім 
төлейді? – деп әйел оның шалғайына жармаса
ды ғой.

– Құдайы күлшеге ақша ала ма? Менде ақша 
жоқ, – дейді бала.

– Бұл “пирожки” шырағым, балтайшалтай 
хватит, давай ақша!

Осы жанжалдың үстіне сәнді киінген бір 
қазақ азаматы келіп қалады. Басында шляпа, 
қолында тері сөмке, оқыған кісіге ұқсайды.

– Не болып жатыр? – дейді ол.
– Мына шпана ақшасын төлемей жатыр, – 

дейді әйел.
– Сізге қанша беруі керек?
– Үш сом.
– Мә, үш сом. Ал, бала, сен тағы да жейсің бе?
– Иә, жеймін, – деп бала тағы төртбес бәлішті 

алып кете береді. Ол рахмет демейді, ана кісі 
рахметің қайда деп сұрамайды. Татар әйел бұған 
аузын ашып қарап тұрыпты.

Өзін зор санайтын орыс та, арий қан дымын 
дейтін неміс те, алыппын дейтін ағылшын да 
бұлай істемес еді. Болмаған күнде бірбіріне 
рахметін айтар еді. Міне, қазақы мәдениет  және 
бұл оның өзіне ғана тән қарапайым мәдениет.

Сыздық  пен Досматтың әңгімесі де осы ған 
ұқсайды.

Ал, ауыл адамының сенгіштік қасиеті тіпті 
бөлек. Әнәпия әжеміздің оқиғасы біз айтқан 
сенгіштік қасиеттің шынайы бейнесі.

Төсек тартып жатқан кейуананы абысында
ры, келіндері астындағы төсегімен қоса көтеріп, 
далаға салқын жерге апар мақшы болып қаумалап 
көтеріп келе жатса:

– Мені қайда алып бара жатырсыңдар? – деп 
сұрапты.

– Көмейін деп бара жатырмыз, – дейді оны
мен әзілі бар абысынының бірі, көрпешенің бір 
жағын көтерісіп сүрнігіп келе жатқанда қойған 
сұрағын жақтырмай.

– Үйбүй, бүгінде тірі адамды да көме беретін 
болған ба? – депті сонда Әнәпия кемсеңдеп.

Ауыл адамдарының сенгіштігі – өтірік айт
пайтындығында, жомарттығы – “Алла кең дікті 
ұнатады” деген үлкеннің сөзін естіп ержет
кенінде, айтқыштығы – ішіне кір жасырмайтын 
адалдығында.

Д.АЯШҰЛЫ.

Ауылдың адамдары

Ұлттық болмыс ПАТША АСЫ САНАЛҒАН ТАҒАМ
Бір замандарда Франция ханшайымы МарияАнтуанетта картоп гүлін ша

шына қыстырып жүрген екен. Бұл сол кездегі король сарайы қызметкерлерінің 
арасында сәнге айналады. Тіпті, король ХVІ Людовик қызметкерлеріне 
қала маңындағы бақшасына тек осы өсімдікті еккізеді. Онысымен қоймай 
егістік алқапқа ерекше құрамдағы күзет қойдырған көрінеді. Мұны сырттай 
бақылаған қарапайым халық патшаның асынан дәм татуға ынтызар болыпты. 

Картоп – (немісше Kartoffel), түйнекті алқа, ақтүйнекалқа тұқым дасына 
жататын көпжылдық дақыл. Қазіргі таңда оның 150ге жуық түрі белгілі. 
Негізгі отаны Оңтүстік және Орталық Американың таулы аймақтары сана
лады. Оңтүстік Америкадан Еуропаға 1560 жылдары әкелінген. Энцикло
педиялық мәліметтерде осындай дерек келтіріледі. Дегенмен, мамандар оның 
ең алғаш өскен жерін Чили деп санайды. Алдымен Испанияға 1560 жылдары 
әкелінген картоп кейін Еуропа мен Азияға таралды деп қарастырылады. Ре
сейге ол І Пертдің ұсынуы бойынша 1765 жылы әкелінген. 

Қазіргі заманда дүние жүзінің барлық елдерінде егіледі. Қазақстанның 
көптеген аймағында өсіріледі. Әсіресе, Сыр диқандары осы бақша дақылын 
өсіруде өзгелерден қалыс қалып жатқан жоқ.

Тоғыз айды қорытындылаған баспасөз мәслихатында облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының басшысы Бахыт Жаханов биыл картоп, көкөніс 
және бақша дақылдары 16,6 мың гектар жерге егілгенін, нәтижесінде 514,9 
мың тонна астық жиналғанын айтқан болатын. Бұл жаман көрсеткіш емес. 
Тіпті, аймақта ауылшаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуеті де артып 
келеді. Қазір ауыл шаруашылығы өнімдерін сату нарығын кеңейту бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. Тарқатып айтар болсақ, Қытайға жылына 5 мың тон
на, Түркияға жылына 1 мың тонна және Иранға жылына 8 мың тонна күріш 
жіберу бойынша келіссөздер жүргізілген. Көп жылдардан бері қордаланып 
келген бақшалық дақылдар экспорты да қолға алынды. Нәтижесінде, биылғы 
жылы оның көлемі 8 есеге дейін артты. Сонымен қатар, үстіміздегі жылы Ре
сейге 110 тонна көкөніс, 5933 тонна бақша өнімдері экспортталған. 

Жылда күзде қазып алып, іріліұсағын бірбірінен бөліп сұрыпталған 
картоптың құрамында C, B1, B2, B6, B9, PP, K дәрумендерінің бай көзі, каль
ций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Бір ғажабы, оны «жей алмай
мын» немесе «жақпайды» деп жемей қоятындарды кездестіру қиын. Себебі, 
қуырылған картопты жей алмайтындар қайнатып жатады. Әйтеуір, өздеріне 
қолайлы, ағзаларына зиянсыз етіп алады. Оны сауда орындарынан жылдың 
кез келген мезгілінде сатып алуға болады. Сақтауға да ерекше дайындық ке
рек емес. Тек суыққа үсіп кетпейтіндей және  құрғақ жерде сақтаса болады. 
Оны өзіміздің қазақы ұлттық тағамдарымыздың барлығына қосып жүрміз. Ет 
ассақ та, қуырдақ қуырсақ та қазір картопсыз дайындалмайды. 

Диқандар қауымы картопты егу үшін одан ұрықтық өнім қалдырып жата
ды. Ғалым Құрманбек Бәкірұлымен сұхбаттардың бірінде «Қазір оның нағыз 
тұқымын егіп жүрген жоқ. Былтырғы картоптан ұрықтық өнім қалдырып, 
диқандар  соны пайдаланады. Картоптың негізгі тұқымы сәбіздің ұрығынан 
да майда. Мысалы, 1 гектар жерге норма бойынша 3 тонна картоп кетсе, 
негізгі тұқымнан 100 грамм ғана жұмсалады екен. Одан алғашқы жылы май
да түйнек шығады. Келер жылы әжептәуір өнім алуға болады», – деген бола
тын. Қарап отырсақ, ғалымның айтқан сөзінің жаны бар. Мұндай жұмыстарда 
диқандар ғалымдармен бірлесіп жұмыс жасаса, өнім де, пайда да еселеп өсері 
анық. Қандай жағдай болғанда да ғылымға сүйенгеннің еш артықтығы жоқ. 
Сонда бір кездері Еуропада патша асы саналған картопты өсірудің жаңа тың 
әдістеріне қол жеткізуге болады.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Ілияс Қабылов – ұлт мақтанышы. 
Олай айтуымызға толық негіз 
бар. Алдымен І.Қабыловтың өмір
баянына, қызметтеріне, ғылыми 
еңбектеріне тоқталып өтсек.   

Сыр бойының тумасы Ілияс 
Қабылов небәрі 33 жыл өмір сүрген. 
Осы азғантай уақыт ішінде арты
на өлшеусіз мұра қалдырған ол 
1904 жылы Жалағаш ауданының 
«Мәдениет» ауылында кедей от
басында дүниеге келген. Ілиястың 
балалық шағы жоқшылықпен, ауыр 
бейнетпен өтеді. Шешесі Қырмызы 
Ілиястың 6 жасында ауыр науқастан 
қайтыс болады. Шамалы уақыттан 
кейін  әкесі Жүсіп те оба ауруы
нан көз жұмады. Бұл аз дегендей, 
осы ауыр қазалардың үстіне ауыр 
бейнеттің салдарынан Ілияс аяғын 
сындырып алады. Ақырында бір 
аяғын кестіруге тура келеді. Осы 
кезде Ілияс он үш жаста болатын. 
Ауруынан айыққаннан кейін ағасы 
Ілиясты Ташкенттегі еңбек коло
ниясына жұмысқа орналастыра
ды. Мұнда 1922 жылға дейін тәр
биеленіп, орталау мектепті осында 
бітіреді.

1922 жылы ол Ілияс Мәс кеуде 
Шығыс еңбекшілерінің ком мунис
тік университетінде, Қызыл профес
сура институтында оқыған. Кейін 
осы университетте философиядан 
сабақ берген. Мәскеудегі оқуын 
бітіргесін Ташкенттегі В.Ленин 
атындағы Ортаазиялық ком му
нистік университетінде 19251928 
жылдары маркстіклениндік фило
софиядан дәріс оқыған. 

1928 жылы ол Қазақ станға шақ
рылып, өлке лік партия комитетінің 
баспасөз секторының меңге рушісі 
қызметін атқарады. Біршама уа
қыттан кейін Қазақ АССР халық 
ағарту комиссариатының ғылыми
методикалық кеңесінің төр ағасы 
 болды. Ал 1929 жылы жаңа әліпбиге 
көшу кезінде қазақ тың іріірі оқы
мыстыларының басын қосып, оның 

жетек шілерінің бірі болған. 1930
1931 жылдары І.Қабылов Мәс
кеудегі коммунистік универси
тет пен архитектура инс титутының 
философия кафедрасын басқарып, 
философиядан дәріс оқыған. 
19331937  жылдар ара  лы  ғында 
партиялық «Большевик Қазақ стан» 
журналының редколлегия мүшесі, 
редакторы қызметтерін де атқарған. 

Қоғам және мемлекет қайрат
кері көбіне тіл, діл, дін, әдебиет, 
кино өнері, оқуағарту саласы, мек
тептер мен жоғары және орта арна
улы оқу орындары жайлы ғы лыми 
мақалалар жазған, сыни мақа
лаларын 19241925 жылдары «Боль
шевик Қазақстан» газетіне жари
ялап отырған. Әсіресе, Абайдың 
шығармаларына қатты мән берген. 
Алғашқылардың бірі болып Абай 
шығармалары туралы «Абайдың 
әдеби мұрасы», «Абай және оның 
дәуірі», «Абайдың философиясы», 
«Абайдың әдісі», «Абайдың қоғам 
туралы ілімі» еңбектері жарық 
көрген. 

Осындай аз уақыттың ішінде 
көп жұмыс жасап үлгерген ол тек 
қоғам және мемлекет қайраткері 
емес, сонымен бірге ұстаз, әдебиет 
сыншысы, публицист, әрі қазақтан 
шыққан алғашқы философ ғалым 
деп айтуға толық негіз бар. 

І.Қабылов қазақтың  зиялылары 
Б.Майлин және С.Сей фул линмен 
қатарласа жүріп, сол кездегі қазақ 
елін дегі іргелі оқиғалар мен мәдени, 
әдеби өмірге белсене араласқан, 
Темірбек Жүргеновпен бірлесіп, 
қазақ еліндегі мектеп ашу ісіне ба
рынша атсалысқанын барша жұрт 
біле бермейді. 1964 жылы орыс та
рихшысы П.Тибекин «Сәулетті 
болашақ үшін күрескендер» атты 
сериямен «Ильяс Кабулов» деген 
атпен І.Қабыловқа арнап ең алғаш 
рет кітап шығарған. Сонда оның 
тұлғалық келбетін нақты деректерге 
сүйене отырып  ашып айтқан. 

Т.Жүргенов пен І.Қабылов – Сыр 
елінің тумалары. Қазақ мемлекетінің 
қалыптасуына өлшеусіз үлес қос
қан қоғам қайраткерлері. Қос 
алып тұлғаның өмір жолдары да 
ұқсас. Екеуі де – бір жердің тума
лары, туған жерлері – Т.Жүргенов  
Жалағаштың «Жаңаталап» кеңша
рынан болса, І.Қабылов «Мәдениет» 
кеңшарынан. 

Екі алып арасында қандай 
ұқсастық бар десеңізші... Меніңше 
үлкен ұқсастық екеуінің арасын
да ағаның ініге деген қамқорлығы, 
інінің ағаға деген ізеттілігі, 
сыйластығы жатқан сияқты. Соны
мен бірге қызмет жасаған орталары, 
рухани жағынан екеуінің тең түсіп 
жатуы, әдебиет пен өнерге деген 
көзқарастары, Қазақстанда мектеп 
ашу ісіне де ең алғашқылардың бірі 
болып атсалысуы,  қазақ ұлтына де
ген сүйіспеншілігі, осындай өздерін 
аямай жанқиярлықпен жұмысқа 
шын берілуі, т.б. атар едім. 

Қазақтың біртуар азаматы 
Т.Жүр  геновке  деген құрмет толас
сыз. Оның бірденбір айғағы – Алма
ты қаласында Т.Жүргенов атындағы 
қазақ ұлттық өнер академиясының  
ашылуы. І.Қабыловтың ұлт үшін 
жасаған еңбегі елеусіз қалған жоқ. 
Қызыл орда қаласындағы №12 орта 
мектепке 1983 жылы І.Қабыловтың 
есімі берілді.  

1985 жылы өзінің туыпөскен 
жері Жалағаш ауда нындағы №32 
мектепте қайраткердің есімі беріл
ді. Қазір бұл екі мектеп те білім 
көрсеткіші, қоғамдық өмірге бел
сене араласулары жағынан көш ба
сында келе жатыр деп айтуға толық 
негіз бар. 

Қорыта айтқанда, І.Қабыловтың 
қазақ руханиятына жасаған еңбек
тері ұшантеңіз. 

Күнімжан 
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, 

ҚМУдың
ғылыми қызметкері.  

АлғАшқы 
АғАртушы-ғАлым

Бүгінде компьютерге құмар ойын жүктеп, оның 
қызығына еніп кеткендер де сол арқылы пайда көрушілер 
де азаймай тұр. Облыс бойынша мемлекеттік кірістер 
департаментінің экономикалық тергеу қызметі жыл 
басынан бері заңсыз ойын фактісімен 51 қылмыстық 
іс тіркеді. Оның 42сі сотқа жеткізіліп, күдіктілерге 
қатысты сот үкімі шыққан. Осынша қылмыстың ақыры 
– 95 дана терминал, 73 дана компьютер кешені, 43 
дана теледидар, барлығы 1 млн 214 мың теңге ақша 
мемлекеттік тәркілеуге әкелді. Тәркіленген ақша ой
наушылардан түскенін ескерсек, қанша отбасының 
күнкөріс қаражаты осы ойынға жұмсалғанын болжау 
қиын емес. 

Қала тұрғыны Т. есімді азамат 17 компьютермен 
ойын жабдығын сатып әкеліп, қаладағы Желтоқсан, 
Өсер баев, Панфилов, Айтбаев көшелері мен Абай 
даңғылында орналасқан  пәтерлерде жеті бірдей ойын 
нүктесін ашқан. 

Ал Е. есімді жігіт «Арай» шағын ауданындағы 
екі Ә.Бөкейхан көшесінде орналасқан төрт бірдей 
дүкенге, Ғ.Мұратбаев, М.Шоқай, Ы.Алтынсарин, Жеңіс 
көшелерінде және «Ақмешіт» шағын ауданында бір
бірден, барлығы 11 азықтүлік дүкеніне терминалдарды 
қойып, заңсыз ойын ұйымдастырған. Барлық нүктелерге 
қарау жүргізу барысында жиыны 30 дана терминал 
қондырғылары  мен сол мезетте кассада болған  73900 
теңге ақша алынған. Сотпен айыпталған тағы бір ойын 
ұйымдастырушы Н. есімді азамат 9 терминалды кіріс 
көзіне айналдырыпты. Қанша табыс тапқаны өзіне 
мәлім. Мемлекеттік кірістер департаментінің лауазым
ды тұлғалары екі бірдей нүктедегі ойын құрылғысын 

анықтаған кезде кассада 10200 теңге ақша болған. 
Тепсе, темір үзетін 30 бен 40 жас аралығындағы  

жігіттердің оңай олжаға қызыққаны соншалық, өз 
әрекеттерінің заңсыздығына мүлдем мән бермеген. ҚР 
«Ойын бизнесі туралы» заңының 6бабының 2бөлігінің 
2) тармақшасы республика аумағында электрондық ка
зино және интернетказиноға тыйым салады. Осы 
заңның 1бабы 9) тармағында көрсетілгендей, ойын 
автоматы – құмар ойындарды өткізу үшін пайдала
нылатын ойын жабдығының ішіне орналастырылған 
құрылғы болып танылады. Ойын терминалдарына 
көпфункционалды ақпараттықбағдарламалық кешен
дер енгізіліп, терминалдар ақшаны қабылдауға және 
беруге арналған құрылғылармен жабдықталып, нақты 
уақыт режимінде серверге қосылады. Ғаламтордың 
онлайн желісіне қосылған уақыттары, яғни  құралдың 
қозғалыс статистикасы жадында сақталып отырған. 
Осылайша, «ойын  бизнесінің» қаншалықты белсенді 
жүргізілгені, оған қатысушылар ауқымы дәлелденіп, 
аты аталған азаматтар бұлтартпас айғақпен алынды.

Әр кезеңде анықталған үш істің жауапкерлері де 
Қызылорда қалалық сотының үкімімен бір жылға 
бас бостандығынан айырылып, мүліктері тәркіленді. 
Сот олардың жастығын, бұрын сотты болмағандарын 
ескеріп, жеңіл жаза тағайындады. Олар өз кінәсін мой
ындады. Сондықтан сот оларды  қоғамнан оқшауламай
ақ,  түзу жолға түседі деп сенім білдірді.  

Б.ОРДАНОВА,
облыс бойынша мемлекеттік

кірістер департаментінің бас маманы.

ЗАҢСыЗ ОЙыН ЖАрғА ЖығАДы


