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Арал теңізінің тұздануы мен «Бай-
қоңыр» кешеніндегі гептил отынын 
пайдаланбау туралы мәселелерді «Жа-
сыл экономикаға» көшу жөніндегі 
селек  торлық кеңестің кезекті оты-
рысында облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев көтерді. Аталған кеңестің 
отырысы ҚР Премьер - Министрі 
Б.Сағынтаевтың төрағалығымен өтті. 

Сонымен қатар, кеңесте Қазақстанның 
«жа сыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжы
рымдаманың 20132020 жылдарға арналған 
ісшара жоспарын жүзеге асыру мәселелері 
талқыланды.

Күн тәртібі бойынша облыс әкімі аталған 
ісшара жоспарының іске асырылуы туралы 
баяндады. 

Аймақ басшысы назар аударған басты 
мәселелердің бірі – «Арал дағдарысы». 

«6 млн гектардан асатын аймақ шөл
ге,  тұзды тозаң көзіне айналды. Теңіз ұлта
нынан жыл сайын ондаған миллион тонна 
тұзды шаң бұлттары  мен улы тұз, құм 
көтеріледі. Егістіктерді шайған сумен бірге 
түсетін миллиардтаған тонна улы тұздар, 
пестицидтер, гербицидтер Арал теңізінде 
жинақталған», – деді Қ.Көшербаев.

Осы жағдайда Елбасының бастамасымен 
жүзеге асқан Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау жобасының бірінші бөлігін іске асыру 
нәтижесінде Арал өңірінің экологиялық 
жә не әлеуметтікэкономикалық жағдайы 
едәуір жақсарды, депрессивтік аймақ даму 
жолына түсті. Қазір облыс экологиялық 
ахуалды одан әрі жақсартуға және Қазақстан 
Республикасының «Жасыл экономикаға» кө
шу жөніндегі Тұжырымдамасын іске асы руға 
баса назар аударып отыр. 

«Бұл үшін Арал өңірінің халқы Елбасына 
шексіз алғысын білдіруде. Бүгінгі таңда, 
аталған жобаны жалғастыру туралы Прези
дент тің берген тапсырмасын орындау үшін 
біз Үкіметтің қолдауымен қажетті жұмыс 
атқарудамыз», – деп атап өтті облыс әкімі.

Өңірдегі тағы бір маңызды мәселе – 
суармалы жер.

«Өздеріңіз білетіндей, облыстың ауыл 
шаруашылығы толығымен суармалы жүйе
ге негізделген. Соның себебінен егістік 
жерлерде жерасты суларының жақын болуы 
салдарынан тұздану процесі қатар жүреді. Бұл 
Аралдың проблемаларына қоса біз үшін тағы 
бір үлкен қиындықтар туғызуда. Сондықтан, 
жердің тұздануын болғызбау үшін егістік 
жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту 
шаралары қабылдануда», – деп толықтырды 
аймақ басшысы.  

Естеріңізге сала кетейік, наурыз айында 
облысқа ҚР ПремьерМинистрі Б.Сағынтаев 
бастаған үкіметтік делегация жұмыс сапа

рымен келді. Сол сапар барысында облыс әкімі 
суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын 
жақсарту жөніндегі жобаларды іске асыру 
мәселелері туралы айтқан еді. Нәтижесінде 
188 мың гектар суармалы жерлердің мелио
ративтік жағдайын халықаралық қаржы 
ұйым дардың заемдары арқылы жақсарту 
жөнінде шешім қабылданған еді. Олардың 
ішінде биылдан бастап 15 мың гектар жерде 
жұмыстар басталады.

Сондайақ, облыс әкімі «Байқоңыр» ғарыш 
кешенінде гептил улы және зиянды зымыран 
отынын пайдалануы да өңір экологиясына 
кері әсерін тигізетінін айтып өтті.

«Бұл мәселені шешуде Байқоңыр кешені 
жөніндегі Қазақстан мен Ресей үкіметаралық 

комиссиясының аясында «Байқоңыр» ғарыш 
кешенінен гептилді пайдаланатын «Протон» 
зымыран тасығыштарының ұшырылымы 
қысқартылып, 2026 жылы оларды мүлдем 
ұшырмау туралы шешім қабылданды», – деп 
хабарлаған облыс әкімі, Үкімет басшысына 
осы мәселені шешудегі өңір басшылығының 
ұстанымын қолдағаны үшін алғыс білдірді.

Бүгінде облыста экологиялық ахуалды 
жақ сартып, жасыл экономикаға көшу мәсе
лесінде атқарылған іс аз емес. 

Атап айтқанда, соңғы үш жылда Сырдария 
өзенінде екі үрлемелі су тоспасы салынды. 
Нәтижесінде су аз жылдардың өзінде, жалпы 
аумағы 60 мың гектардан асатын Жаңақорған 
және Шиелі аудандарының егіс алқабын 

тұрақты суландыруға және 1,5 млрд текше 
метр суды үнемдеуге мүмкіндік берді. Бұдан 
бөлек, 2018 жылдан бастап 3 млрд текше 
метр тасқын су жинайтын 6 су қоймасын салу 
жоспарланып отыр. 

Өзекті мәселенің тағы бірі – ауыз 
су. Атқарылып жатқан жұмыстар нәти
жесінде облыс халқының 95 проценті орта 
лықтандырылған ауыз су жүйесімен қам
тылған (2012 жылы бұл көрсеткіш 69 %ті 
құраған). Облыс орталығы – Қызылорда 
қаласы 2015 жылдан бастап толығымен 
жерасты су қорын пайдалануға көшті. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ – 
БАСТЫ НАЗАРДА

2018 жылғы 17 мамырда сағат 10.0015.00 аралығында 
Қызылорда облысының әкімі Қ.Е. Көшербаевтың қатысуымен 
«Ауыл шаруашылығы саласының дамуындағы мемлекеттік 
қолдаудың рөлі» тақырыбында интернет-конференция 
өтеді.

Онлайн режимде өтетін конференция барысында 
облыс әкіміне тақырып аясында қоятын сауалдарыңыз бен 
ұсыныстарыңызды https://dialog.egov.kz/ сілтемесі арқылы 
жолдауға болатындығын хабарлаймыз.  

Сонымен қатар, сауалдарыңыз бен ұсыныстарыңызды 
жолдау үшін электронды цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қажет 
екендігін ескертеміз. 
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

Аймақтың негізгі егіншілік саласында әртараптандыру бағ
дарламасы табысты жүзеге асырылуда. Соңғы үш жылда дақылдар 
көлемі 6 мың гектарға ұлғайды. Өткен кезеңдерге қарағанда 
картоп, көкөніс және бақша өндірісі қарқынды дами түсті. Мұның 
өзі нақтылы жемісін беріп, өткен жылы ауыл шаруашылығы 
өндірісінің өнім өсімі 4,1 процентке артты. 

Сыр бойының басты бренді – күріштің гектар түсімділігі 7,6 
центнерге көтерілуі есебінен өнім көлемі екі есе ұлғайды. Өткен 
жылы кезекті рекорд жаңарып, бұрынсоңды болмаған 502 мың 
тонна өнім жиналды. Күрішті экспортқа шығару жұмыстары 
жалғастырылуда. 

Ауыл шаруашылығы кооперациялары арқылы соңғы жылдары 
мал шаруашылығын дамыту жаңаша қарқын алды. Соңғы бір 
жарым жылда құрылған 84 кооперативтің 70тен астамы етсүт 
өндіру бағытында жұмыс істеуде. Бұл ең алдымен өзіміз тұтынатын 
азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге негіз қалайды. Өткен 
жылдан бастап буферлік аймақтан шығуымызға байланысты мал 
шаруашылығы өнімдерін Араб Әмірліктері мен Иран, Моңғолия 
елдеріне экспортқа шығаруға мүмкіндік алдық. Соңғы жылдары 
сала өнімдерін экспортқа шығару 37 процентке өсіп, оның ішінде 
күріш, бақша, көкөніс өнімдерін сыртқа тасымалдау артты. 

Облыста агроөнеркәсіпті кешенді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі агрокартасы жасалған. Жоспар бойынша 2020 жылға 
қарай ауыл шаруашылығының жалпы өнімін арттыру 2,4 есеге, 
оның экспортын ұлғайту 5 есеге межеленіп отыр. Бүгінгі таңда 
мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде салада атқарылып жатқан 
жұмыстар бұл көрсеткіштерге қол жеткізуге толық мүмкіндік 
береді. 

Ж.ӘБІШОВ.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ

АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ: 
ТАЛПЫНЫС 
ТАБЫСҚА ЖЕТЕЛЕДІ

Мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде агроөндіріс секто-
рында дамудың тұрақты тенденциясы қалыптасты. Соңғы 
бес жылда ауыл шаруашылығы айналымына 274 мың гек-
тар жер телімі тартылды. Осы жылдарда сала кешенінің 
негізгі капиталына 11 млрд теңгеге инвестиция құйылған. 
Егер 2013 жылы ауылшаруашылық өнімін өндірушілеріне 
бар болғаны 215 млн теңге бөлінсе, тек өткен 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 5 млрд теңгеден 
асты. Бұл мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде ауыл 
шаруашылығы өнімін өндірушілердің өнім өндіру және 
қаржылық мүмкіндіктері бірнеше еселеп артып, дамығанын 
көрсетеді. 

БАСПАСӨЗ – 2018

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
2018 жылдың екінші жартыжылдығына “Сыр медиа” 

ЖШС-на қарасты газеттерге жазылу жүргізілуде.

Облыстық “Сыр бойы” 
газетінің жазылу бағасы: 

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.

БАСПАСӨЗ ТАРАТУ БӨЛІМІ – 40-05-81.

Ел   және жаһан 
жаңалықтарын, жедел 
әрі нақты ақпаратты 

газет сайтынан да таба 
аласыз.

Шараны облыс әкімінің орынбасары 
Қуанышбек Ысқақов ашты.

– Құрылысшылардың ерен еңбе
гінің арқасында облысымызда және 
Қазақстанның өзге аймақтарында ірі 
инвестициялық жобалар жүзеге асы
рылып, заманауи нысандар салы
нуда. Өздеріңіз көріп отырғандай, 
Қызылордада Сырдарияның сол 
жаға лауында 15 шағын аудан, әлеу
меттік және бизнеснысандарды қам
титын жаңа қала бой көтеруде. Осы 
байқауды біз Астана қаласының 
– 20, Қызылорда қаласының 200 
жылдығына орай, сондайақ, 
жұмысшы мамандықтарды насихаттау 
мақсатында ұйымдастырдық. Кәсіби 
шеберлік байқауына еліміздің барлық 
аймақтарынан құрылысшылар 
қатысуда, – деді Қуанышбек Ысқақов.

Ұйымдастырушылардың айтуын
ша, байқау барысында барлық тап
сырмаларды дұрыс орындаумен қатар 
қауіпсіздік шараларын сақтау және 
шығармашылық көзқарас есепке алын
ды.

Конкурстың қорытындысымен,  
«Үз дік қалаушы» номинациясы 
бойынша бірінші орынды Айжарық 
Ниязов (Атырау облысы), екінші 
орынды Зердебек Исқалиев (Батыс 

Қазақстан облысы), үшінші орынды 
Бауыржан Чунетов (Маңғыстау 
облысы) иеленді. Ал «Үздік сылақшы» 
номинациясында бірінші орынды 
Нина Дерксен (Қара ғанды облысы) 
жеңіп алса, екінші орын Еркемай 
Темірғалиеваға (Пав лодар облысы), 
үшінші орын Ғани Елғожинге (Жамбыл 
облысы) бұйырды. Жеңімпаздарға 
диплом мен бағалы сыйлықтар 
табысталды.

Бүгінде Қызылорда қаласының сол 
жағалауы қарқынды құрылыс алаңына 
айналды. Жаңа қалада 1925 жылы 
ұлтымызға «қазақ» атауын қайта беру 
туралы тарихи шешім қабылданған 
Қазақ Орталық атқару комитетінің  
ғимараты сызбасымен салынған «Руха
ни жаңғыру» орталығы бой көтерген. 
Қазіргі таңда мұнда салынып жатқан 
18 көпқабатты тұрғын үй қала күніне 
орай пайдалануға берілмек. Сондайақ, 
320 орындық балабақша, «Болашақ» 
университетінің студенттер қалашығы, 
жастар ресурстық орталығы, емхана, 
Неке  сарайы мен өзге де әлеуметтік 
нысандардың іргетасы қаланды.                                 

 
Ғазиза ӘБІЛДА,

               «Сыр бойы».

ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР ҚЫЗЫЛОРДАДА 
ШЕБЕРЛІК БАЙҚАСТЫ

”АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРІ 
МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН ЖӘНЕ ОНДАҒАН 

НЕСИЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНАН ТҰРАҚТЫ ҚОЛДАУ 
КӨРІП ОТЫР.  БІР ҒАНА МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
ДАМЫТУҒА СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА САЛАҒА ТАРТЫЛҒАН 
ИНВЕСТИЦИЯ КӨЛЕМІ 23 ЕСЕГЕ ҰЛҒАЙҒАН. АЛ 
ОБЛЫСТА МАЛ БАСЫ ӨТКЕН ҒАСЫРДАҒЫ ЕҢ КӨП 
БОЛҒАН УАҚЫТЫ – 1993 ЖЫЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА 
МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРА – 29,6 ПРОЦЕНТ, ЖЫЛҚЫ – 50,4 
ПРОЦЕНТ, ТҮЙЕ САНЫ 52,5 ПРОЦЕНТКЕ КӨБЕЙГЕН, 
ОНЫҢ ІШІНДЕ СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА ҰЙЫМДАСТЫРҒАН 
ШАРУАШЫЛЫҚТАРДА ЕТ ӨНДІРУ 2,8 ЕСЕГЕ, СҮТ 
ӨНДІРУ 1,6 ЕСЕГЕ АРТҚАН. ОБЛЫС МАЛШЫЛАРЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК «СЫБАҒА», «ҚҰЛАН», «АЛТЫН АСЫҚ» 
ЖӘНЕ БАСҚА БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША ТӨРТ ТҮЛІК 
САНЫН АРТТЫРЫП, ОНЫҢ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУДЕ 
ҚОЛДАУ ТАУЫП ОТЫР.  

”БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ОБЛЫС 
ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ САЛАСЫНА 

АЙНАЛДЫ. БАЛЫҚ АУЛАУ СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА ЕКІ 
ЕСЕ КӨБЕЙІП, 8 МЫҢ ТОННАҒА ЖЕТТІ. БҮГІНГІ 
ТАҢДА ОНЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ КӨЛЕМІ ТЕҢ ЖАРЫМЫНА 
ЖУЫҚТАП, ТМД ЖӘНЕ ЕУРОПА НАРЫҒЫНАН ОРЫН 
АЛА БАСТАДЫ. «БАЙҚОҢЫР» ӘКК КҮРІШ ЖӘНЕ 
БАЛЫҚ КЛАСТЕРІН ДАМЫТУ МЕН МАЛ ӨНІМДЕРІН 
ӨҢДЕУДЕ САЛА ЕҢБЕККЕРЛЕРІНЕ ТҰРАҚТЫ ӘРІПТЕСТІК 
ОРНАТЫП КЕЛЕДІ. 

Биылғы Астана қаласының – 20, Қызылорда қаласының 200 жылдығы 
секілді тарихи мәні зор мерекелердің қарсаңында сол жағалаудағы 
құрылыс алаңында «Құрылысшылардың кәсіби шеберлігі» тақырыбында 
республикалық конкурс ұйымдастырылды. Оған  еліміздің әр аймағынан 
кәсіби құрылысшылар келіп қатысты. 
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Адам өміріне қауіпті 
ма мандық аз емес. Олар

дың қа тарында құт
қарушы да бар. Жуыр да 
өңірдегі «Кә сіби әс кери

лендірілген авария
лыққұтқару қыз ме ті» 

өкіл дерімен кез десіп, 
жұрт көп біле бер   мейтін 

мамандық ие лерінің 
жұмысымен жа қын 

танысудың сәті түскен 
болатын.

Бұл қызмет облыста 1998 жылы 
құрылыпты. Басты міндеті – кен 
орын  дарында болған төтенше 
жағ  дай лардың алдын алу, оны 
дер кезінде жою. Мамандардың 
айтуын ша, мұндай қызмет түрі 
өзге аймақтарда да бар. Олардағы 
2800-ден астам жоғары білікті 
кәсіби құтқарушы, 600 авария-құт-
қару техникалары тәулік бойы әзір-
лікте болады. Өткен жылы аталған 
кәсіпорынға 250-ден астам дабыл 
келіп түскен, 185 адам құтқарылып, 
апатты жою орындарында 319 
адамға медициналық көмек көр-
сетілген. 

– Сыр өңіріндегі мұнай өн-
діретін Құмкөл, Ақшабұлақ секілді 

кен орындарында кез келген 
жағдайда атқылама болуы мүмкін. 
Біздің мамандар сол жағдайда 
дереу көмек көрсетеді. Маман-
дар – түгелімен дерлік тәжірибелі 
мұнайшылар. Бұл қызмет 1999 
жылдан бері 15-тен астам ірі ашық 
атқыламаны жойды, – дейді «Кәсіби 
әскерилендірілген авариялық-
құтқару қызметі» облыстық филиал 
директоры Нұрбек Момынов.

Бүгінде құрылым толықтай ма-
териалдық-техникалық жабдық-
тармен қамтамасыз етіліп, кез кел-
ген қауіптің бетін қайтаруға әзір. 
Мұнда инженер-техникалық және 
жедел қызметкерлердің техногендік 
сипаттағы апаттардың алдын алу 
және жою бойынша озат әдістерін 
оқу мен біліктілік деңгейін артты-

ру жұмыстары жалғасуда. Арнайы 
механикалық қондырғымен қысым 
астындағы құбырларды бұрғылап 
тесу, құбырды қысым астында кесу, 
жаттығу кешенінде жедел құрамның 
ауа-тыныс алу аппараттарын қосу, 
гидравликалық жабдықтармен 
жұмыс, альпинистік жабдықтарды 
қолдану арқылы жаттығу мен зар-
дап шегушіні биіктіктен түсіру бой-
ынша оқу-жаттығу сабақтары жиі 
ұйымдастырылады. Қатерге толы 
қызметтің ыстық-суығына шы-
дас беретін құтқарушылардың бұл 
еңбегін елемеске болмас. Себебі, 
олар дабыл түскен уақытта оқиға 
орнынан табылып, қауіпті сейілтуге 
әрдайым даяр тұрады.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы». 

Жуырда Қазалы аудандық орта-
лық кітапханасының ұйымдас-
тыруымен  «Кітап. Ұлттық рух. 
За  мана тынысы»  атты  «Үздік 
оқыр ман-2018» жас оқырмандар 
бай қауы өтті. Шараға кент пен 
Қазалы қаласындағы 11 мектептен 
та лапкерлер қатысты. Жас тарды 
кітап оқуға шақыруды көздеген 
бай қау аталған кітапханада осымен  
үшін ші мәрте ұйымдастырылып 
отыр.     

Байқауға ардагер ұстаз 

Қадырбек Бекетов, аудандық ішкі 
саясат бөлімінің бас маманы  Ер-
лан Нұржаубаев,  оқушылар үйінің 
бұқаралық бөлімінің меңгерушісі 
Бақыткүл Зарипова, №216 орта 
мектептің мұғалімі Жазира 
Тәжікенова, орталық кітапхананың 
әдістеме-библиографиялық бөлі-
мінің меңгерушісі Роза Беке-
таева қазылық жасады. Байқау 
қорытындысымен М.Горький 
атындағы №16 орта мектептің 
оқушысы Аяулым Зұлқарнай бас 

жүлдені иеленді. Барша талап-
керлерге алғыс хаттар мен бағалы 
сыйлықтар табысталды.  Кешті 
аудандық орталық кітапхананың 
директоры Индира Әбілқасымқызы 
қорытындылап, қатысқан оқырман-
дарға жылы лебізін білдірді.

Шараға қатысқан жастар кітап 
оқығанның болашағы жарқын 
екенін түйсінді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

«Қамқорлық» дағ да рыс 
орталығы жанынан әлеу 
меттік балабақша ашыл  
мақшы. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қыз ме
тінде өткен брифингте ор
талық директоры Жандос 
Тұсмағамбетов хабарлады. 

Дағдарыс орталығы отбасылық 
зорлық-зомбылықтан зардап 
шеккен және қиын жағдайға тап 
болған азаматтарға психикалық 
және әлеуметтік қолдау көрсетеді. 

Стандартқа сәйкес, азаматтарға 
8 арнаулы әлеуметтік қызмет 
ұсынылады. 

– Орталықта олар 6 айға дейін 
бо ла алады. Бізге көбіне фи зи-
калық, психологиялық зорлық-
зом былықтан зардап шеккен 
аза мат тар хабарласады, – деді 
Ж.Тұсмағамбетов.

Жыл басынан бері орталыққа 
75 адам орналастырылды. Олардың 
ішінде кәмелеттік жасқа толмаған 
47 бала бар. 

Негізінен орталыққа келушілер 

көбіне балалы әйелдер екен. 
Оларға тиісінше кешенді көмек 
көрсетіледі. Көбісі жұмыссыз. 
Сондықтан орталық жанынан 
әлеуметтік балабақша ашу жо-
спарланып отыр. Бұл әйелдердің 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масын арқылы, оқыту курстарынан 
өтіп, мемлекеттік шәкіртақы алуы-
на және жұмыс табуына мүмкіндік 
береді.

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

Бұл шара Елбасыныӊ «Қазақ-
станныӊ үшінші жаӊғыруы: жаһан-
дық бәсекеге қабілеттілік» Жол-
дауын жүзеге асыру мақса тында 
«Баршаға арналған тегін кәсіптік-
техникалық білім беру» жобасы 
аясында өтеді. «Талапқа талғам 
– таразы» атты ақпараттық керуен 
кәсіби бағдар беру мақсатында об-
лыс аудандарында мектеп бітіруші 
түлектеріне мамандық таӊдау 
бағытында кеңес береді.  

Облыстағы техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарындағы 

өзекті мәселелердің бірі – кәсіби 
бағдар беру жұмыстары. Бұл та-
лапкерлерге болашақ мамандығын 
қателеспей таңдауына мүмкіндік 
беретін үлкен көмек.

2013 жылдан бастау алып, жыл 
сайын дәстүрлі шараға айналған  
кәсіби бағдар беру керуені 15-18 
мамыр аралығында барлық аудан-
да болып оқушылармен кездеседі. 
Керуеннің көмегі орасан. Мәселен, 
былтыр атқарылған жұмыстар 
нәтижесінде түлектердің 97% оқуға 
түскен. 

Биылғы «Талапқа талғам таразы 
– 2018» кәсіби бағдар беру керуені 
қатысушыларына облыстық білім 
басқармасының бөлім басшысы 
Бекжан Есенбаев сәттілік тіледі. 

– Негізгі мақсат – оқушыларды 
кәсіп пен мамандық жөнінде ха-
бардар ету. Бұл жерде жалпыла-
ма ақыл-кеңес беру оқушылар 
ара сында өте күрделі құбылыс. 
Мамандық таңдау – өмірдегі өз 
ор ныңды табудың алғашқы бас-
палдағы. Қазіргі таңда кәсіби 
бағдар беруде атқарылып жатқан 
жұмыстар жемісін беріп жатыр. Біз 
бұл бағыттағы жұмыстарды жүйелі 
түрде жүргізе береміз, – деді бөлім 
басшысы. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Отырыста Қазақстан Респуб-
лика сының Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің об-
лыс бойынша департаменті Сы-
байлас жемқорлық профилакти-
касы басқармасының бас маманы 
Нұғман Жахудаев қалалық білім 
бөлімінде орын алған олқылықтар 
жайын сөз етті. Оның айтуынша, 
тәртіптік тәжірибені талдау бары-
сында қызметкерлерге қатысты 
тәртіптік жазалар жиі қолданылған. 
Алайда, мерзімінен бұрын алынып 
тасталған. Мәселен, 2016 жылдың 
1-наурызында 39 мектеп директо-
рына тәртіптік жаза көрілген. Де-
генмен, жаза 4 күн өткен соң, яғни 
5 наурызда алынып тасталады. 
ҚР Еңбек кодексінің 66-бабының 
2-тармағына сәйкес тәртіптік жаза 

қызметкер теріс қылық жасаған 
күннен бастап алты ай өткеннен 
кейін күшін жояды. Мұнымен қоса 
бөлім басшысының бұйрығымен 
есеп бөлімінің маманына 3 жыл 
бұрынғы теріс қылығы  үшін “сөгіс” 
түріндегі жаза заңсыз қолданылған. 
Осылайша, бөлім басшысы тарапы-
нан ҚР Еңбек кодексінің талаптары 
өрескел бұзылған.

– Мұның барлығы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы сыртқы 
талдау жұмыстары нәтижесінде 
анықталды. Бұдан бөлек бұл салада 
заңға сәйкес білім беру мемлекеттік 
ұйымдарының басшылары 3 жылда 
бір рет аттестаттаудан өтуі керек. 
Бірақ 54 мектептің басшысының ат-
тестаттаудан өтпегендігі де белгілі 
болды. Сондай-ақ, бала асырап 
алғысы келетін адамдарды тіркеуде 

артық құжаттар талап етіп отырған,  
– дейді бас маман.

Қазіргі кезде Қазақстанда  білім 
беру жүйесі критерийлік бағалауға 
көшкені белгілі. Елімізде жыл сай-
ын «Алтын белгі» төсбелгісіне 
үміткерлер саны 5 мыңға жетіп, оны 
қорғап шығушылар 53 процентті 
құрайды. Бұрын осы белгі білім 
беру ұйымдарының ұсынысы 
негізінде беріліп келсе, 2017 жыл-
дан бастап белгі иесін анықтау 
құзыреттілігі мектеп басшысына 
көшті. Баяндамашы осыдан кейін 
«Алтын белгі» алушылардың саны 
күрт өскендігін айтты.

Қалалық білім бөлімінің басшы-
сы Ақарыс Нұрсейітов анықталған 
кемшіліктерді жою бағытындағы 
жұмыстарды айтып өтті.

–  Бүгінгі күні заңға сәйкес 
аттестаттаудан 40 мектеп дирек-
торы өтті. Қалған 14-і белгілі се-
бептерге байланысты босатыл-
ды. Олар директорлық лауазымға 
отырғанына алты ай толмағандар,  
зейнеткерлік жасына келген, 
біліктілік курсынан өткен дирек-
торлар. Есепші маманға берілген 
жаза да өткен жылдың желтоқсан 

айында алынды. Талдау жұмыстары 
көрсеткен барлық мәселелердің 
орындалуы тікелей  бақылауда, – 
деді А.Нұрсейітов.

Жиын барысында қатысушылар 
тарапынан бөлім басшысына бір-
шама сауалдар қойылып ұсы ныстар 
берілді. Сұрақтардың басым бөлігі 
қаладағы бала бақшаларға қатысты 
өрбіді.

Мұнан бөлек басқосуда 
облыс тық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масы басшысының орынбасары 
Айгүл Ибраева, көліктік бақылау 
инспекциясының басшысы Ер-
жан Жолдасов, “Қазпочта” АҚ 
облыстық филиал директоры 
Аида Әбибуллаева сыртқы тал-
дау нәтижесі кезінде орын алған 
мәселелерді ортаға салды. Шара 
соңында сұрақтар қойылып, ұсы-
ныстар берілді. Сала мамандары 
айтылған барлық ұсыныстардың 
назарда болатындығын жеткізді.

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сыр бойы».

МӘСЕЛЕЛЕР РЕТІМЕН ШЕШІЛУДЕ

АҚПАРАТТЫҚ КЕРУЕН 
ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

Сейсенбі күні қаламыздағы 13 техникалық және кәсіптік 
білім беру колледжінен, «Серпін2050» бағдарламасына 
қатысушы білім беру ұйымдарынан құралған топ үгіт
насихат жұмыстарын бастады.

«Жасыл экономика» тұжырым-
дамасына сай ауыл шаруашылығы 
саласында да оң өзгерістер бар. 
Облыстың агроөнеркәсіптік кеше-
нін дамытудың 2016-2020 жыл-
дарға арналған «Агрокартасын» 
әзір леп, онда егіс алқаптарын әр-
та рап тандыру, прогрессивті суару 
әдістерін пайдалану, ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін өндірудегі 
инновациялық жобаларды өндіріске 
енгізу, сырттан жоғары өнімді мал 
сатып алуды ұйымдастыру арқылы 
репродукторлық шаруашылықтар 
құру, ет, сүт, жүн, тері, көкөніс, бақ-
ша өндірумен қатар, оларды терең 
өңдеуді ұйымдастыру бағытында 
іс шаралар жоспары әзірленіп, іске 
асырылуда. 

Күріш шаруашылығында сапа-
лы тұқым, жоғары технологиялық 
ауыл шаруашылығы техникала-
рын пайдалану арқасында күріш 
өндірісінде соңғы 5 жыл қатарынан 
рекордтық өнім алынуда (2017 

жылы – облыс  бойынша әр гек-
тардан 55,3 центнер). Нәтижесінде 
күріш өндірісі 1,5 есеге артты.

Жасыл экономикаға көшу бағы-
тында аймақта атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы баяндаған об-
лыс әкімі энергия үнемдеу, энергия 
тиімділігін арттыру мақсатындағы 
шараларды айтып берді. Мәселен, 
энергия үнемдеу,  энергия тиім-
ділігін арттыру мақсатында 
қыздыру шамдары жарық үнемдеу 
шамдарына ауыстырылып, нәти-
жесінде облыс бойынша көше 
жары ғына жұмсалатын электрэнер-
гия 12 % үнемделіп отыр. 

«Нұрлы жол» бағдарламасы ая-
сында облыс бойынша 14,4 шақы-
рым жылу жүйелері жаңғыр тылды. 
Нәтижесінде жылу құбыр ларының 
тозуы 48%-тен 44%-ке төмендеді.   

Жаңартылған энергия көздерін 
пайдаланушы кәсіпорындар қатары 
көбеюде. Жаңақорған ауданындағы 
«СКЗ-U» ЖШС күкірт қышқылын 
өндіру барысында шығарылатын 
буды өңдеу арқылы 12 МВт  электр 

энергиясы өндіріледі. Қуаттылығы 
80 МВт құрайтын екі күн электр 
станциясы құрылысын салу үшін 
қажетті жер учаскелері рәсімделіп, 
технико-экономикалық негізде ме-
ле рі әзірленуде. Сонымен қатар, 
ауыл шаруашылығындағы 35 ша-
руа қожалық күн сәулесімен жұмыс 
істейтін кіші электр станцияларын 
пайдаланады. 

Аймақта жасыл экономикаға 
көшіп, халықтың тұрмысын жақ-
сарту мақсатында атқарылып жат-
қан жұмыстардың тағы бірі – по-
лигондарды экологиялық және 
санитарлық талаптарға сәйкес-
тендіру. Сол үшін соңғы 3 жыл-
да облыстық бюджеттен полигон 
құрылысына  246 млн теңге бөлініп, 
биыл 252 млн теңге қаралып отыр. 

«Мемлекеттік-жекешелік әріп -
тестік аясында Қызылорда қала -
сында тұрмыстық қатты қал дық-
тарды сұрыптау кешені және 
поли гон құрылысы басталып, 
облыс тық бюджеттен техника және 
сұрыптау кешенінің құрылғыларын 
сатып алуға 300 млн теңге бөлінді. 

Сонымен қатар, ауаның ласта-
нуын азайту үшін жер қойнауын 
пайдаланушылар мұнаймен бірге 
шығатын ілеспе газды өңдеп, ауаға 
зиянды улы заттардың таралуы 
азаюда. Атап өтетіні, экологиялық 
жағдайды жақсарту мақсатында 
облыс бойынша қоғамдық көліктің 
40%-і газ отынына көшірілген», – 
деп мәлімдеді облыс әкімі.

Өңірде шешімін тапқан өзекті 
мәселелердің бірі газданды-
ру жұмыстары болатын. Қазір 
облыстың 4 аудан орталығы (Арал, 
Әйтеке би, Шиелі, Жаңақорған 
кенттері) Қызылорда және Бай-
қоңыр қалалары газдандырылды. 
Нәтижесінде облыс бойынша газ-
бен қамтылған тұрғындардың үлесі 
63%-і құрап отыр. 

Қорыта айтқанда, «Жасыл эко-
но микаға» көшу жөніндегі Үкі-
меттік тұжырымдаманың іс-шара-
ларын іске асыруды облыс әкімдігі 
тұрақты түрде бақылауда ұстап, 
ұтымды жұмыс жасалып келеді.

Б.НАРКЕН.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ – 
БАСТЫ НАЗАРДА

ОРТАЛЫҚТЫҢ ОҢДЫ БАСТАМАСЫ

Еліміздің түкпіртүк
пірін дегі дәстүрлі әншітер

меші, күй шілердің басын 
бір арнаға тоғыстырып, әр 

ай  мақта қалып тасқан өнер 
мектептерінің таңдаулы 

туын  дыларын дәріп теуді 
мақ сат ететін «MEN – 

QAZAQPYN» телевизиялық 
жобасы биылғы маусымын 
бастады. Біздің облыста да 

іріктеу кезеңі өт кізілуде, 
үздік шыққан өнер паздар 

республикалық сында бақ сы
найтын болады. Бұл ту ралы  

өңірлік коммуника ция  лар 
қызметінде өткен бри   фингте 

«QYZYLORDA» те ле  ар
насының директоры Жағып

пар Қарабала хабарлады.

– «MEN – QAZAQPYN» теле-
визиялық жобасы үздік күйшілер 

мен термешілерді іріктеп, хал-
қымыздың төл өнерін заман тала-
бына сай жаңғыртуды көздейді. 
Байқау екінші рет өткізілгелі отыр. 
Қатысушылардың жас ерекшелігі 
– 18 бен 40 жас аралығы. Саxнаға 
шығатын өнерпаздардың киімі 
ұлттық үлгіде, әрі бүгінгі заман тала-
бына сай болуы тиіс. Қазір облыста 
жобаға іріктеудің аудандық кезеңі 
басталды. Іріктеу 27 мамырға дейін 
жалғасады. Аудандық, қалалық 
кезеңнен өткен қатысушылар 
облыстық турда өнерін паш етеді. 
Оған білікті мамандардан құралған 
қазылар алқасы бағалау жасайды. 
Дәстүрлі ән, күй, терме жанры бой-
ынша үш жеңімпаз республикалық 
халықаралық кезеңде облыс намы-
сын қорғайды. Ол тамыз-қараша 
айы аралығында Астана қаласында 
өткізіледі, – деді Ж.Қарабала.

Айта кету керек, байқау ба-
рысында жеңімпаздар арнайы 
сыйлықтармен марапатталып, жүл-
де ие ленгендерге «Жылдың ең 
үздік дәстүрлі әншісі», «Жылдың 
ең үздік термешісі», «Жылдың ең 

үздік күйшісі» атағы беріледі. Қазақ 
өнерінің өрісін кеңейтетін додада 
SМS дауыс беру арқылы «Көрермен 
көзайымы – 2018» аталымының да 
иегері анықталмақ. 

М.СНАДИНҚЫЗЫ. 

ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІ ҰЛЫҚТАҒАН ЖОБА

Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде ҚМДБның облыс 
бойынша өкілі, «Ақмешіт
Сырдария» орталық меші
тінің бас имамы Болатбек 
Әбуовтің қатысуымен бри
финг өтті. Онда Рамазан ай
ына орай өкілдік тарапынан 
ұйымдастырылатын шаралар 
сөз болды.

– Рамазан – пенделік қылық-
тардан мейлінше арылып, барынша 
рухани кемелденіп, ішіп-жеуден 
уақытша болса да тыйылудың та-
былмас сәті. Ораза ұстау ақыл-есі 

дұрыс, балиғат жасына жеткен, 
мұсылман адамға парыз. Қасиетті 
Рамазан айы мамырдың 17-не кіреді. 
29 күн бойы орталық мешітте 150 
адамға ауызашар беріледі. 1 маусым 
күні әлеуметтік көмекке мұқтаж 100 
отбасыға айлық азық-түлік тараты-
лады, – деді Болатбек Ұласқанұлы.

Тарауих намазын Түркия 
мемлекетінен шақыртылған 2 қари 
өткізеді. Пітір садақа жан басына 
300 теңге болып белгіленді. Бас 
имам қасиетті айда оразаны толық 
ұстау керектігін атап өтті. Айдың 
басында, ортасында, аяғында үш 
күн ораза ұсталынбайды. Қасиетті 

Қадір түні маусым айының 11-нен 
12-не қараған түн. Айт намазы 15 
маусым күні таңғы 7-де оқылады. 
Брифинг барысында осы және басқа 
да ораза ұстаудың шарттары мен 
үкімдері туралы толық ақпарат 
берілді. 

Айта кету керек, қасиетті айда 
«Ақмешіт-Сырдария» орталық 
мешітінде Құран жаттау орталығын, 
діни кітапхана және жаңа үлгідегі 
сайт парақшасын мобильді 
қосымшасымен бірге ашу жоспар-
ланып отыр. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

РУХАНИ КЕМЕЛДЕНЕТІН АЙ

ЕРЕКШЕ ҚЫЗМЕТ

КІТАП ОҚЫҒАННЫҢ ТАНЫМЫ КЕҢ

Қазақстан Республикасының 20152025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының іске асырылуы
на сыртқы талдау және бағалау жөніндегі арнайы мониторингтік 
топ мүшелерінің отыры сы өтті. Онда қа лалық білім бөлі міне және 
облыстық жұ мыс  пен қамту және әлеу меттік бағдарламалар бас
қар масына жүргізілген сырт қы талдау нәти жесінде берілген 
ұсыныс тар дың орындалуы талқы ланды.

Аймақ бойынша биыл байқауда 
бақ сынағысы келетіндердің 
әдеттегідей қарасы қалың. Ұлттық 
конкурстың қалалық кезеңіне 
қатысуға ниет танытқандардың 
қатарында Тінжібековтер отбасы да 
бар. Қызылорда қаласына іргелес 
Қызылөзек ауылдық оругінің 
Айнакөл ауылында тұратын 
Тінжібеков Шаһарбек аға мен 
Көмекбаева Ұлжан апа он баланы 
бағып-қағып өсірді. Бүгінде олар-
дан тараған немере-шөберелердің 
қызығын көріп отыр. Екеуі өмірден 
көргендері мен көңілге түйгендерін 
айтып, ұрпағына ұлағаттың дәнін 
егуден жалыққан емес. 

– Өзім Батыс Қазақстан 
облысының Шыңғырлау ауда-
нында туып-өскенмін. 1966 жылы 
Қызылордаға оқуға келдім. Тағдыр 
мені Шәкеңе жолықтырып, екеуміз 
он баланы өсіп-жетілдірдік. Мен 
өзімді бақытты анамын, әжемін деп 
есептеймін. Бар байлығым – бала-
ларым. Солар аман болып, ортала-

рында жақсылықтарына куә болып 
жүрсек, одан артық бақыт жоқ 
шығар, – дейді Ұлжан апа. 

Бүгінде Шаһарбек аға екеуінің 
отасқандарына жарты ғасырдан 
астам уақыт өтіпті. Содан бері 
сыйластықтарына сызат түскен 
емес. Өйткені ерлі-зайыптылар 
отбасының мызғымас бірлігі 
мен тату-тәтті тірлігі ауызбірлік 
пен сыйластықтың арқасы деп 
есептейді. Ал берекелі отбасы 
ақылы асқақ абзал әкеден, мейірімі 
мол, өмірі өнеге аяулы анадан, бой-
ына тәрбие мен тәлімді сіңірген 
қамқор баладан тұрады. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» дейді қазақ даналығы. 
Баланың ақиқаттың ақ жолын 
ұстар адал болуы да, әркімнің ала 
жібін аттамас адам болуы да – от-
басыдан. Тінжібековтер әулетінің 
тағылымын алған алты ұл мен төрт 
қыз осы күні бір-бір үйдің тірегіне 
айналған. Ұлдары Сәбит пен Ти-
мур мұнай саласында еңбек етсе, 

Жұмабек пен Марат отбасылық 
«Шаһарбек» шаруа қожалығының 
басы-қасында жүр. Егіздер Гажден-
бек пен Раушанбек кәсіппен айна-
лысады. Қыздары Айгүл мен Бақыт 
ұстаздық жолды таңдады. Жанат – 
қалалық №175 негізгі мектептің ди-
ректоры. Сәнімкүл өз алдына жеке 
кәсіппен шұғылданады. Балалары 
мен немерелерінің әрбір жетістігі 
Шаһарбек аға мен Ұлжан апаның 
мерейін өсіреді. 

«Адамның бақыты – балада», 
«Адам ұрпағымен мың жасайды» 
деген халық даналығы тегін айтыл-
маса керек. Адамға нағыз бақытты 
тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. 
Олай болса, Тінжібековтер әулеті 
ұрпағымен бақытты, өнегелі. Бұл 
шаңырақ бейне бір мәуелі бәйтерек 
іспетті. Оның алтын діңгегі болған 
Шаһарбек аға мен Ұлжан апаның 
тілегі де, ойы да ортақ: әрбір 
шаңырақ тек шаттыққа толы болса 
екен дейді.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ӨНЕГЕЛІ ОТБАСЫ – 
ӨРЕЛІ ҰРПАҚ

2014 жылдан бері елімізде «Мерейлі отбасы» байқауы өткізіліп келеді. Бұл бастама сүттей ұйып 
отырған отбасыларды дәріптеп, көпшілікке үлгі ету мақсатында қолға алынған болатын. 



Қандай да бір жұмысты 
атқарғанда оны жүзеге асыруға 
қажетті құрал-сайманың болма-
са кәріп болып қалатының бар. 
«Адам емес, құрал жұмыс істейді» 
деген ұғым содан шықса керек. 
Бұл, әсіресе, асыраушы сала – ауыл 
шаруашылығында өте маңызды. 
Барлық жұмыс арнайы техникалар-
мен атқарылады. Ал олардың құны 
егін адамы үшін әркез қолжетімді 
емес. Мұндайда мемлекет тарапы-
нан құрылған арнайы құрылымдар 
шаруаларға көмек қолын созып 
келеді. 

Соның бірі және бірегейі – «ҚазАгро
Қаржы» АҚ.  Ол «ҚазАгро» ұлттық басқа
рушы холдингінің құрамына енетін ауыл 
шаруашылығындағы басты мәселелердің 
бірі – техника паркін жаңарту мақсатында 
құрылған ационерлік қоғам. Негізгі қызметі 
– ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің 
қаражаттарына, сондайақ лизинг негізін
де ауыл шаруашылығы техникасына және 
технологиялық жабдыққа деген қол же
тім  ділікті қамтамасыз ету арқылы рес
публиканың аграрлық секторын дамытуға 
қолдау жасау. 

Бұл қоғам құрылған 1999 жылдан бастап 
агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін 
техника мен жабдықтарды жаңартудағы ең 
үздік серіктес саналады. Мәселен, «Қаз
АгроҚаржы» АҚның облыс бойынша 
филиа лының өзі  2000 жылдан 2017 жылға 
дейін облыстың АӨК дамытуға 27,4 млрд 
тең ге инвестициялады. Сондайақ жалпы 
сомасы  20,6 млрд теңгеге 1 703 бірліктен 
артық техника мен жабдықтар сатып алын
ған.

Қармақшы ауданындағы "Тұрмағамбет" 
ЖШС төрағасы Нұржан Пірмантаев шаруа
шылық жұмыстарын жүргізуде «Қаз
АгроҚаржының» көп көмегі тиіп келе 
жатқанын айтады. Мәселен, аталған серік
тестік биылғы көктемгі дала жұмыстары үшін 

акционерлік қоғам көмегімен дән себуге, 
тыңайтқыш шашуға арналған төрт МТЗ80 
техникасын алған. Олардың әрқайсысы 6 млн 
теңгеден тұрады. Енді оны алдағы бес жылда 
14 проценттік өсімімен төлеп бітірулері тиіс. 
Бұл жерде 14 проценттің жартысын, яғни 
7 процентін жабуға мемлекет тарапынан 
субсидия беріледі.   

– Бұл үлкен қолдау, – дейді серіктестік 
төрағасы. Ол бұған дейінгі жылдары қоғам
ның облысы бойынша филиалы көме гімен 
шаруашылық үшін тракторлар, шетелдік 
комбайндар алғанын жеткізді. Ал шетелдік 
бір комбайнның  бағасы 150 млн теңге тұрады 
екен. Олардың қарызын төлеп құтылуға 710 

жылға дейін уақыт беріледі. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ облыс бойынша 

филиал директорының орынбасары Әлімжан 
Сералиев бұл ұйым Қазақстандағы лизингтік 
мүмкіндіктерді кеңейтіп отырғанын 
хабарлады. Енді «ҚазАгроҚаржы» АҚ 
адал ниетті клиенттері ауыл шаруашылығы 
техникасын лизингке аванстық төлем 
төлемей сатып алу мүмкіндігіне ие 
болмақшы. Осыған орай «ҚазАгроҚаржы» 
«Сенімді фермер» атты жаңа бағдарламаны 
іске қосып отыр. Бұл бағдарламаның 
шеңберінде, қоғамның клиенттері адал 
ниетті қарыз алушының критерийлеріне сай 
келуге тиісті. Осы критерийлерге сәйкес,  
клиенттің үздіксіз және сапалы кредиттік 
тарихы, қарыз мерзімін ұзартуы, қайта 
құрылымдануы және Қоғамнан алынған 
қаражаттарды мақсатқа сай пайдаланбау 
фактілері болмауға тиісті. Ә.Сералиев 
енді ауыл шаруашылығы техникасын 
«Сенімді фермер» бағдарламасы бойынша 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ қолданыстағы 
клиент  тері де, бұрын қаржыландырылған 
клиенттері да ала алатынын айтады. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда жемшөп 
тап шылығы өткір болып отыр. Осыған 
байланысты, отандық жемшөп өндірісін 
қолдау және дамыту мақсатында, «Қаз
АгроҚаржы» АҚ  «Өз жемшөбіміз» 

бағдарламасын іске асыруда. Бұл бағдар
ламаның шеңберінде қазақстандық фермер
лер ауыл шаруашылығы техникасын 10 жыл
ға дейінгі мерзіммен сатып ала алады, бұл 
ретте аванстық төлемнің мөлшері қысқар
тылған және 10 % құрайды.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ стандартты лизинг 
бойынша қолданыстағы талаптарға бірқатар 
өзгерістер енгізді. Енді жеткізуші барлық 
талаптарды сақтаған жағдайда, қазақстандық 
фермерлер аталған қоғам желісімен Қытай 
Халық Республикасы өндірісінің ауыл 
шаруашылығы техникасын 5 жылға дейінгі 
мерзіммен, кемінде 25% аванстық төлеммен 
сатып ала алады. Қаржыландыру талап

тарына енгізілген өзгертулердің шеңберінде, 
лизингке құны 25 млн теңгеге дейін баратын 
аспалы және тіркемелі техника алуға аванс
тық төлемнің мөлшері 25 %тен 20% ке 
дейін қысқартылды.

Жаңа бағдарламалардың енгізілуі, 
қоғам   ның азықтүлік желісінің кеңейтілуі, 
аванстық төлемнің төмендетілуі және қар
жыландыру мерзімдерінің ұлғайтылуы 
отан дық фермерлер үшін техникаға деген 
қолжетімділікті арттыратын болады. 

Ә.Серәлиев жыл басынан бері филиалға 
облыстағы шаруашылық құрылымдарынан 
техникалар мен құралжабдықтарды лизинг 
негізінде алуға жалпы сомасы 1,2 млрд 
теңгені құрайтын өтінімдер тапсырылғанын 
айтты. Оның бүгінгі таңда 1 млрд теңгені 
құрайтын өтінімдері бойынша оң шешімдер 
қабылданып, 392 млн теңгені құрайтын 
қаржы лизинг келісімшарттары жасалған. 
Директор орынбасарының айтуынша, жыл 
басынан бері көктемгі дала жұмыстарына 
арналған жаңа техникалар "Егінші", "Достық 
жер", "Ақжарма и К" ФҚ, "Шаған жер" ЖШС 
және басқа да көптеген шаруашылықтарға 
табысталған.

 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

"Сыр бойы".
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Қазалылық Ербол Әбілтаев бүгінде өзі 
тұратын аядай ғана Ғани Мұратбаев ауы-
лында мал шаруашылығын дөңгелетіп 
отыр. Бұл кәсіппен ол ес білгелі таныс. 
Әкесінен дарыған. 

Бақыт аға – отыз жыл шопан болған кісі. Кеңес 
одағы кезінде ауданның Құмжиек, Қазақстанның 
40 жылдығы совхоздарында ақтылы қой өргізіп, 
Ғани Мұратбаев ауылына көшіп барғаннан 
кейін де ата кәсіптің айналасынан ұзай қойған 
жоқ. Ербол кішкентайынан әкесінің қолқанаты 
болды. Шопан таяғын ұстап өсті. Ербол мал 
шаруашылығына шындап ден қойған кезін еске 
түсіріп, бір күліп алды. 

– Ол кезде сегізінші класта оқимын. 
Сарыағаш арқылы Ташкенттен мал әкелуге 
болатынын естіп, солай қарай тартып отырдым. 
Әкеме «Қызылордаға баруым керек» дедім. 
Әйтпесе, жалғыз ұл болғасын жібермейтінін 
білем. Жинаған ақшаға, сөйтіп, сонау 
Өзбекстаннан азынаулақ мал әкеліп бастағам, 
– дейді кәсіпкер. 

Үштөрт жыл Ташкент пен екі ортаны 
жол қылды. Қазір басқа жақтан да тапқанын 
тапқандай тасиды. Арық немесе орташа 
салмақтағы малды сатып алғасын уақытылы 
жемшөбін беріп, семіртіп сатады. Біз барған 
кезде үй іші жұмылып бордақыланған малдың 
біреуін сойып, ішекқарнын тазалап жатыр 

екен. Ербол сиырдың қоң жинағаннан кейінгі 
салмағы шамамен 300 келінің о жақбұ жағында 
болатынын, ал қойдың 100 келіге дейін ет 
беретінін айтты. Қазір үйінің алдындағы қорада 
300 шақты қой, 100ге жуық ірі қара бар. «Мал 
баққанға бітеді». Қораның ішісыртындағы қат
қабат шаруаны Ербол қарамағындағы төртбес 
адаммен бірлесе бітіріп жүр. 

– Үйдің ауласы тарлық етеді. Алдағы 
уақытта мал бордақылау үшін ауыл сыртынан 
жер берілсе, дұрыс болар еді. Оның үстіне, бұл 
тазалыққа да кері әсерін тигізіп отыр, – дейді 
Е.Әбілтаев. 

250ден астам отбасы, 1 жарым мыңдай 
адам тұратын Ғани Мұратбаев елді мекенінде 
соңғы кездері өз алдына кәсіп ашқандардың 
қарасы көбейіп келеді. Ауылдық округ әкімі 
Абай Рыстығұлдың айтуынша, мұнда 35 
шаруа қожалығы, 1 жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік, 46 жеке кәсіпкер бар. 

– Өткен жылдың өзінде 11 адам кәсіпкер 
ретінде тіркелген. Мемлекет көмегіне сүйеніп, 
кәсібін жолға қойғандар да аз емес. Мемлекеттік 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасының екінші 
бағыты бойынша «Бастаубизнес» жобасында 
оқыған 3 адам 5 миллион теңге несие алып, 
мал бордақылаумен айналысып келеді, – дейді 
А.Рыстығұл. 

Осы үшеудің арасынан Сұлтан Айтуғанды 
ерекше атап өткіміз келеді. Небәрі 20ға 

енді толған Сұлтан екі жылдан бері жылқы 
баптаумен айналысып келеді. Әзірге қорасында 
екі бие байлаулы тұр. Жаздың күндері бесеуге 
дейін ұстайды. Жылқы баптауды отбасылық 
кәсіп десе де болады. Сұлтанға әкесі бағыт 
беріп, жол көрсетіп отырады. Ал биені анасы 
сауады. 

– Мен малдың күтімі, қымызды өткізу 
сияқты жұмыспен айналысамын. Жақында 
мемлекет тарапынан 1 жарым миллион теңге 
көлемінде несие алдық. Осылайша кәсіп 
ауқымын біртіндеп кеңейткіміз келеді, – дейді 
С.Айтуған. 

Ауыл тұрғыны Рысбек Мырзалиев те  
ірі қараны семіртіп сатып, отбасын асырап 
отырғандардың қатарынан. Былтыр мемлекеттік 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 2 млн теңге 
несие алып, іс бастаған. 

– Жылына 1520 шақты ірі қара сатып 
алып, қыс бойы бордақылап, нарыққа өткіземіз. 
Әрқайсысының салмағы шамамен 170 келі 
тартады. Малдың күтімін жасауға көп күш 
керек. Егер бар ынтаңмен еңбектенсең, 
шығыныңды өтеп, пайда табуға болады, – дейді 
жас кәсіпкер. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

Қазалы ауданынан.

КӘСІПКЕРІ КӨП АУЫЛ
ҮЛГІ

Алғашқы талабы табысқа ұлас
қаны Серікке кәдімгідей сенім 
берді. Тынымсыз еңбегінің арқа
сында төскейден төрт түлікті түгел 
өргізіп, жыл сайын олардың қатары 
да көбейіп келеді. Оның шаруа 
қожалығын құрғанына да 10 жылдан 
асты. Бүгінде қорасы қойға, өрісі 
малға толған. Еті тірі, елгезек жігіт 
еліміздегі мал шаруашылығын қол
дауға арналған бірнеше мемлекеттік 
бағдарламалардың игілігін көрді.

Бүгінде шаруашылықта 600
ден аса жылқы, 700ге жуық сиыр, 
1200ден аса қой және 100ден аса 
түйе бар. Оннан астам адам тұрақты 
жұмыспен қамтылған.  Жұмысшылар  
жалақысы уақытылы төленеді. Әлеу
меттік жағдайларына қарап, көмек те 
көрсетеді.  

– Кез келген кәсіпті ынтамен 
қол ға алсаң, нәтижесі болады. 
Еңбек еткен адам жемісін көреді. 
Жастайымыздан атаанамыз еңбекке 
баулып өсірді. Бала күнімізде қозы 
лақ бақтық. Он жасымнан бастап ат 
үстінен түскен емеспін. «Ер қанаты 
– ат» деп бекер айтылмаған. Жүйрік 
тұлпарым болса деп армандадым. 
Есейген шақта көкпар тарттым. 
Осылай жылқы баптауды үйрендім. 
Шаруа қожалығын құрдым. Мем
лекет тарапынан  да қолдау көп. 
«Сы баға» «Құлан» және «Алтын 
асық» бағдарламасының арқасында 
қаржы алып, асылтұқымды мал 
басын көбейттім. Биыл облыс әкі
мінің бастамасымен аймақта «Жап
пай кәсіпкерлікті қолдау жылы» 
жарияланды. Бұл – үлкен демеу. 

Халықтың еңбек өнімін, тұрмысын, 
кәсібін жандандыруға үлкен қолдау, 
– деді ол.  

Шаруақор жігіт малға қажетті 
жемшөпті өзі дайындайды. Арнайы 
техникалары да жеткілікті. Жазда 
дақылдар мен шөптің қажетті түр
лерін егіп, уақытында қоймаға жи
найды. 

Серіктің алдына қойған мақсаты 
көп.  Бізбен әңгіме барысында жос
парларымен де бөлісті. Ол биыл күзге 
дейін құны 25 млн теңге болатын 
мал сою алаңын салмақ. Сонымен 
бірге мал бордақылау алаңын ашуды 
да көздеп отыр. Жақында Ақтөбе 
қаласында болып, белгілі шаруа 
қожалықтарының жұмысымен 
та ны сып қайтты. Ондағы мал 
бордақылау және сою алаңдарының 
жұмысын көрді. Тәжірибе алмасты.  

Қалай болғанда да қазір ел іші мал 
басын көбейтуден ұтылмайтынын, 
әсіресе асылтұқымды түлік өсірудің 
тиімділігін түсініп қалды. 

«Жігітте де жігіт бар, азаматы бір 
бөлек» дегендей, Серік сегіз қырлы, 
бір сырлы азамат. Көкпардан облыс 
құрамасының белді мүшесі. 

–  Қазір бала тұрмақ, үлкендердің 
өзі атқа мінудің не екенін ұмыта 

бастағандай. Ғасырлар бойы аттың 
жалында, түйенің қомында ғұмыр 
кешіп, мәдениет пен өнердің ға
жайып үлгілерін қалыптастырған 
халқымыздың тұлпардың қырсырын 
жетік меңгергені белгілі. Менің тағы 
бір арманым – осы атабабамыздан 
жалғасып келе жатқан атбегілік 
өнерді жандандыру, – деді ол тағы бір 
сөзінде. 

Ел десе, аянып қалмайтын жас 
кәсіпкер қайырымдылық шараларына 
да белсене араласады. Қолдан 
келгенше көмек қолын созып, ауыл 
үлкендерінің алғысын арқалауда. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

ТӨРТ ТҮЛІКТІ ТҮГЕЛ 
ӨРГІЗГЕН

ҚОЛДАУ
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Еліміздегі үздік 
кәсіпорындарға сапа 
саласындағы жетістіктері 
үшін жыл сайын берілетін 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Алтын сапа» 
сыйлығынан биыл жергілікті 
«СКЗ-U» ЖШС үмітті. Күкірт 
қышқылын өндіретін зауыт 
жуырда тиісті құжаттарын 
тапсырды.

Нарықты жоғары сапалы және 
бәсекеге қабілетті өніммен қамта
масыз етіп, отандық тауардың сапа
сын арттыруды көздейтін зауыт 2007 
жылы қазақстандық, канадалық 
және жапониялық компаниялардың 
құрыл  тайшылығымен құрылған 
бо   ла     тын. 20102014 жылдарға ар

нал  ған Үдемелі индустриалдыин
новациялық даму бағдарламасы 
ая сын да салынған кәсіпорын қуат
тылығы күніне 1500 тоннаны құ
райды. Бүгінде  мұнда 200ден 
астам адам тұрақты жұмыспен 
қам тылған. Еліміздегі күкірт қыш
қылын өндіретін жалғыз зауыт 
қалдықсыз жұмыс жасайды. Өндіріс 
орны «Қазатомпром» АҚға қарасты 
уран өндіретін кәсіпорындарды ең 
басты реагенткүкірт қышқылымен 
қамтамасыз етеді. «СКЗU» ЖШС 
күкірт қышқылымен бірге электр 
энергиясын да өндірумен ай
налысады. Серіктестік еліміздің 
эко номикасына үлес қосумен бір
ге әлеуметтік жауапкершілікті де 
қатар алып жүр. Жұмысшылар 
өміріне жауапкершілікпен қарай

тын серіктестік басшылығы қызмет
керлердің әлеуметтік пакетіне де 
ерекше мән беруде. Ісі ілгері басқан 
кәсіпорынның алдағы уақытта ха
лықтың оң бағасын алып, зор сенімнің 
үдесінен шығарына үміт мол. 

Айта кету керек, халықаралық 
талаптарға сай келетін, яғни сапа 
бойынша еуропалық модельге үйлес
тірілген бұл байқаудың мәртебесі 
биік, талабы да жоғары. Ұйымдар 
«Өндiрiстiк мақсаттағы үздiк кәсiп
орын», «Халық тұтынатын тауар
ларды шығаратын үздiк кәсiпорын», 
«Қызметтер көрсететiн үздiк кәсiп
орын» секілді аталымдар бойынша 
бақ сынай алады. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».

КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ 
ЗАУЫТЫ «АЛТЫН 

САПАҒА» ҚАТЫСАДЫ

2018 – ОБЛЫСТА «ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖЫЛЫ» 

Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарлама арқасында ауылда 
қолындағы азын-аулақ малының қарасын көбейтіп жатқандар ар-
тып келеді. Соның бірі – Жаңақорған ауданы, Қыркеңсе ауылының 
тұрғыны Серік Мырзабаев. Ол «Бекарыс     ауыл  шаруашылығы   жолы»  
ЖШС директоры. Алғашында қорасында  60-тан аса ірі қарасы болып-
ты. Атакәсіпті жандандыруды ойлаған жігіт мемлекеттік бағдарлама 
көмегімен асылтұқымды мал басын көбейтуді қолға алды. Ісі еш 
кетпеді. Алдымен жайын жайлады. Асылтұқымды ірі қара малын 
көптеп алып, аз уақытта шаруасын дөңгелентіп әкетті. 

"ҚАЗАГРОҚАРЖЫ" 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРГЕ 
ЖОЛ АШУДА
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ÁLEÝМET

Қаратерең... 
Сырдың теңізге құяр сағасында 

орын тепкен, қос алыпты тел емген 
ауылда дүниеге келген Бегімбайдың 
бала қиялы бай болған секілді. Өйткені 
ақжал толқынды теңізде жүзген ке-
мелер де, дариядан таралған айна 
көлдердегі ақжелкенді қайықтар да 
қиялына қанат бітіретін. Сондықтан 
арманшыл ауыл тентектерін үлкендер 
«Осылардан бірнәрсе шығады» деп 
арқадан қағып қоятын еді. 

Сол қияндағы ауылдан өзге жер-
де кездесе бермейтін 20-дан астам 
ұшқыш шыққанын, дәл осыншама 
журналистер барын қазір халық біледі 
және айтып жүреді. Белгілі қаламгер 
ғалым, ҚР Ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі Бауыржан Ома-
ров ол туралы былай дейді: «Ауылдың 
журналистері де жүйрік шықты. О 
бас та Қаратереңнің маңдайына біткен 
екі мықты журналисі бар еді. Олар 
– ағайынды Шәкірат және Шәкизат 
Дәрмағамбетовтер. Республикаға 

танымал осы ағаларымыздың 
соңынан өз соқпағын салған Бегімбай 
Ұзақбаев та көсіліп алысқа шапты. 
Жалаңтөс баһадүр туралы тарихи 
роман жазды. Осы үшеуінің соңын 
ала біз де қара көрсеттік. Ал қазір 
қаратереңдік журналистердің санынан 
жаңыласың...».

Бекең осылай балықшы отбасын-
да 1948 жылы 15 сәуірде өмірге кел-
ген еді. Жазушының балалық шағы 
соғыстан кейінгі ауыр кезеңдермен 
тұспа-тұс келді. Майданнан жарақат 
алып оралған әкесі Ұзақбай сұм 
соғыстың зардабынан ұзақ өмір сүре 
алмады. Ол дүние салғанда Бегімбай 
небәрі үш жаста болатын. Отбасының 
барлық салмағы анасының иығына 
түсті. Он үш құрсақ көтерген қайратты 
Сәнімнің қолында баласы мен қызы 
ғана қалды. Осылайша жастайынан 
тұрмыс тауқыметін көрген олар ерте 
есейді. Балық зауытында сұрыптаушы 
болып жұмыс істейтін анасына 
қолғабыс жасады. Бекеңнің ән айтып, 
домбыра тартуға, сурет салуға қабілеті 
ерте байқалды. Қаратереңге келген 
Ленинград суретшілер училищесінің 
студенттері оның дүниелеріне қызығу-
шылық танытыпты. Сегізжылдық 
мектепті бітіргеннен кейін жас 
суретшіге аталған училищеден оқуға 
шақырту келеді. Алайда анасы жалғыз 
ұлын алысқа жіберуге жүрексініп, 
қарсы болыпты. Бірақ талапкер бала 
өзінің бақытын қара сөзден маржан 
теріп тапты десе болады. 

Біздің Бекең де қаламын құшақтап 
туған әріптестеріндей ауылдың 
кітапханасын «оқып тауысып», 
қариялардың ескі әңгімесін есіне 
сақтап, ертегі-жырларға құрышын 
қандырып, көрген-білгендерін жа-
дына жинап, ойын қағазға түсіруден 
жалықпаған еді. Мектепте жүріп, 
аудандық «Толқын» газеті мен 
«Қазақстан пионеріне» мақалалар 
жазып, ауылда «бала тілші» атанды. 
Сол бала тілшіден дана тілшіге жету 
үшін оқу мен еңбегін жалғастырып 
үлкен өмір жолына түсті. Алматыдағы 
С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің журналистика фа-
куль тетін бітірді. Қызмет бары-
сында Алматы жоғары партия мек-
тебін тәмамдады. Еңбек жолын 
мектепте ұстаз болудан бастаған 
Бекең мағыналы да тағылымды өмір 
мектебінен өтті. Облыстық теле-
радиокомитетінде, комсомол, партия 
органдарында жауапты қызметте бол-
ды. Облыстық партия комитетінде 
нұсқаушы, КСРО Министрлер кеңесі 
Дін істері кеңесінің Қызылорда облы-
сы бойынша өкілі, облыс әкімі аппара-
тында бөлім, сектор меңгерушісі және 
бас инспектор қызметтерін атқарды. 
Ол жемісті еңбек еткен қырық жылдан 
астам уақытта облыстың әлеуметтік-
экономикалық жағдайын көтеруге, 
Сырдың мәдениеті мен рухани 
дүниесін дамытуға белсене қатысты. 

Жазушы алғашқы тарихи та-
қырыбына кездейсоқ келмеген еді. 
Бегімбай Ұзақбаев Жалаңтөс баһадүр 
қорының жұмысына белсене арала-
са жүріп, батырдың 425 және 430 
жылдығын өткізуге атсалысты, 
халықаралық және республикалық 
конференцияларды ұйымдастырудың 
басы-қасында болды. Қаһарман 
қолбасшының ескерткішін орнатуға, 
мектептер мен ауылдарға есімін 
бергізуге байланысты жұмыстарға 
араласты. Сөйтіп жүріп Өзбекстанға 
делегация құрамында бірнеше рет са-
парлап  барды. Самарқан мен Нұратада 
болып, баба салдырған Шир-дори 
(Арыстан қақпа) және «Тіллә кәри» 

(Алтынмен апталған) кесенелеріне 
тәу етіп, тасқа маңдайын тигізіп, 
алақанымен сипады. Көне ғасырдың 
көзі тірі жәдігерлерінде баба рухымен 
осылай сырласып, тарихымен тілдесті. 

Қаламгердің еңбекқорлығы мен 
ізденімпаздығына рухани қуаты 
қосылып, қазір әдебиетіміздің ауыр да 
күрделі жанры – тарихи тақырыпты ен-
дете жазып келеді. Көп жылғы жемісті 
ізденістері мен толғаныстарының 
нәтижесінде өмірге «Жалаңтөс 
баһадүр» романы келді. Туындыға 
заманымыздың заңғар суреткері Әбіш 
Кекілбаев Тұран батырының тарих 
пен ұрпақ үшін мәнін ардақтап, ке-
ремет алғысөз жазды. Даңғайыр 
жазушы інісіне «Бегімбай жаным, 
көптен бері осы тақырыпты жазсам 
ба деп ойланып-толғанып жүр едім, 
бірақ батылым бармады, қорықпай 
бұл дүниені қалай жазып жүрсің, 
өзің нағыз батыр екенсің» деген сөзі 
әрдайым қаламгерді қанаттандырып, 
қамшылап отырады. 

Тарихи туындының жауапкер-
шілігі зор, еңбегі қиямет-қайым. 
Жазушының әр туындыны жанымен 
жазатыны байқалады. Бүгінгі 
компьютер дәуірінде бағзы 

заманға сіңіп кетіп, билер мен батыр-
ларды, шешендер мен шайырларды өз 
тілінде сөйлету, өз киімінде бейнелеу, 
сол дәуірді дәріптеу үлкен шеберлікті 
қажет етеді. Тарих пен уақытты 
безбендеген қаламгер Б.Ұзақбаев 
осы үдеден көрінген, көрініп қана 
қоймай сол заманның жыршысы мен 
жоқшысына, зерттеушісіне айналған 
деуге болады. 

Көне қаланы қазып, сынған құмыра 
мен тотбасқан қылыш тапқан архео-
логтай қуанып, сол заманғы шаһарлар 
мен шайқастарды суреттеп, бабалар 
рухында өмір сүрген қаламгердің ту-
ындыларында жанкешті еңбек жатыр. 
Тарихтан мүлт кетсең – мүдіргенің, 
артық айтсаң – сүрінгенің, сондықтан 
атына заты сай туындыны дүниеге 
әкелу оңай шаруа емес. Тарихи 
оқиғалардың тінін бұзбай, бұра тарт-
пай, көркемдігін кемітпей, келістіріп 
кестелеу де өнер.

Зерттеушілер әлем өркениеті 
тарихында патшалар мен ел биле-
ген әмірлер туралы көркем әдебиет 
шығармаларының қалыптасқан 
дәстүрі барын алға тартады. «Илиа-
да», «Ескендір», «Шахнама» солардың 
бастауы болса, қазақ әдебиетінде та-
рихи тұлғалар туралы туындылардың 
үлкен галереясы жасалған. Жазушы 
лабораториясына үңілген белгілі 
ғалым Темірхан Тебегенов «Жалаңтөс 
баһадүр» романының кең тыныс ты 
эпикалық туынды екенін атап өтеді. Та-
рихи роман өмір шындығы деректерін 
негізге ала отырып, сол заманның 
халықтық-этнографиялық болмы-
сын сәтті бейнелейді. Бұл тәуелсіздік 
дәуірінің жаңа әдеби үдерісіндегі 
көрнекті эпикалық туынды. Жалаңтөс 
баһадүрдің және ол өмір сүрген 
кезеңнің ұлттық және жалпытүркілік 
тарихымыздың тағылымын деректілік 
негізіндегі көркем шындықпен бейне-
леу арқылы жазушының ұлттық сөз 
өнері әлеміне сүбелі үлес қосқанын 
бағалаған.  

Жазушы қаламынан бұдан өзге 
«Қарабура», «Сопы Әзиз пір», «Марал 
баба», «Сартай батыр», «Байқазақ», 
«Алдаспандар рухы» тарихи романда-
рымен бірге «Тағдыр», «Сырлы сезім», 
«Бұтақтан өрген бәйтерек», «Шырағың 
сөнбесін», «Сырымды саған айтам», 
«Қилы заман-ай», «Шығар күннің 
шуағы» атты повестері мен әңгімелер 
жинақтары жарық көрді. Ұзын саны 
20-дан астам прозалық кітаптың авто-
ры, 21 әдеби-көркем және деректі пове-
стер, 67 әңгімелер мен хикаяттар және 
27 ертегі жазған еңбекқор қаламгер. 
Сонымен бірге аудармашылықпен 
де айналысып, балалар жазушысы 
И.Акимушкиннің әңгімелерін қазақша 
сөйлетіп, бүлдіршіндерге тарту ет-
кен. Республикалық және облыстық 
тақырыптық байқауларға қатысып, 
бірнеше рет очерктер мен повестері 
жеңімпаз атанды. 

Қазақстан Жазушылар одағы-
ның жыл сайынғы әдеби жыл қоры-
тындыларына арналған басқосуларда 
оның тарихи романдары мен деректі 
хикаяттары мақталып, сыншылардан 
лайықты бағасын алып келеді. Өткен 
жылы проза саласы бойынша тал-
дау жасаған белгілі жазушы, ғалым 
Н.Ақыш қаламгер Б.Ұзақбаевтың ро-
манына былай деп баға берді: 

«Тарихи тақырыпқа арналған 
шығармалардың бірі – Бегімбай 
Ұзақбаевтың «Сартай батыр» романы. 
Романның оқиға желісімен оқырмандар 
«Жау жүрек мың бала» көркем фильмі 
арқылы жақсы таныс. Оқиғалар орта-
сынан табылатын бас кейіпкер Жоңғар 
мен Хиуа шапқыншылықтарына қарсы 

соғыстарда өзінің қаһармандығымен 
және ұйымдастырушылық қабілетімен 
көзге түседі. Әдетте қалыптасқан 
тәжірибе бойынша көркем фильм 
оқырмандар  арасында кеңінен таны-
мал болған шығарманың негізінде, 
соның сюжетінің желісімен  түсіріліп 
жатушы еді ғой. Ал бұл жолғы 
шығармашылық байланыстың сипа-
ты керісінше. Шығармада авторлық 
баяндаулар арқылы бұрын көп ай-
тыла бермейтін тарихи деректер 
келтірілген. Оқиғаның негізгі фабу-
ласы қаһарманның төңірегінде дамып 
отыратындықтан, шашыраңқылық 
жағы шағындау. Сондықтан аталған 
роман оқырманын онша шаршата 
қоймас деп үміттенеміз...»

Бекең – деректі прозада өнімді де 
өрнекті еңбек еткен қаламгердің бірі. 
Жазушы-журналист Жұмабек Кен-
жалин оның дәйегі мен мәйегі мол 
дүниелері туралы тұшымды пікір 
білдіреді: «Біздің қолымызға тиген 
кітаптың бірі Бегімбай Ұзақбаевтың 
«Намыстан шыңдалған қайрат» деп 
аталатын деректі хикаяттар кітабы. 
Мұнда негізінен ел құрметіне бө-

лен ген азаматтардың қилы 
тағдырлары мен олардың 

бастан кешкендері шы-
ғар маға арқау бол ған. 
Ай талық, «Қал-
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ізің мәңгілікте» Жақсылық 
Жылқышиевтің азаматтық тұлғасын 
сомдайтын оқиғалар өзек етіп алын-
са, «Арман мұратына адалдық» атты 
хикаят Сыр өңіріне ерекше еңбегі 
сіңген Елеу Көшербайұлының тағдыр 
жолын әңгімелейді. «Өрге өрлеген өр 
тұлға» деп аталатын хикаят Кеңесбай 
Қалитегінің тағдыр-талайынан сыр 
шертеді. Ал Қалыбай Бекенұлының 
басынан өткендері «Шырағың 
сөнбесін» деп аталатын хикаятқа 
арқау болған. Кітаптың өз оқырманы 
бар ғой деген ой түйдік. Себебі, 
мұнда Сыр бойы елінің кешегісі мен 
бүгінгісі өзінің жанқиярлық еңбегімен 
ауылдастарының құрметіне бөленген 
абзал азаматтар туралы қалтқысыз 
әңгіме айтылады».

Бұл орайда қаламгердің әріптесі 
Жақау Дәуренбеков де бұрын көркем 
шығарма жазып танылған автордың 
деректі шығармалармен жаңа үрдісті 
публистиканың үлгісіндей оқылымды, 
ұлтқа берер тәлімі, айтар ақиқаты бар, 
ұрпақ жадында ұлағат үшін қалдырар, 
осылайша өз оқырманын таба алатын 
дәйегі мол дүниелер жазғанын атап 
өтеді. 

Қазақстан Жазушылар одағының 
биылғы 15-ші құрылтайында көр-
кем дік-эстетикалық талаптар мүм-
кін  шілігіне жауап бере алатын екі 
құрыл тай аралығында тәуір деген 
шы ғармалардың алдыңғы қатарында 
Бегімбай Ұзақбаевтың тарихи та қы  -
рыпта көтерілген прозалық туын   ды-
лары тұрғанын ескерсек, жазу шы ро-
мандары жоғары баға лан ғандығының 
айқын көрінісі деп ұғынамыз. Қазақ 
әдебиетінің бүгінгі ауызға алы-
на бермейтін Қоқан және Хиуа 
шапқыншылығына қарсы күрес тегі 
қазақ қаһармандарының ерлігі жай лы 
жазылған шығармалар түрлі көр кем 
әдеби суреттермен, шынайы баян-
даулар арқылы көбімізге бей мә лім та-
рихи деректер келтірумен құнды.  

Бекең отбасында жары Күнилә 
екеуі 7 баланы тәрбиелеп өсірді. 
Балаларының барлығы дерлік жоғары 
білім алып, қазіргі таңда әр салада 
жемісті еңбек етуде. Талантты жа-
зушы бүгінде 20-дан аса немере мен 
бірнеше шөбере сүйген ардақты ата. 
Немерелерінің алды шетелде білім 
алды. «Бейнеттің зейнетін көрді» де-
ген осы. 

Бекеңнің жанр талғамайтын 
және өндіріп жазатын еңбеккештігі 
мен оқырман талабына сай байсал-
ды шығарма тудыратын қабілеті көп 
қаламгерлерге үлгі сияқты. Жазушы 
Б.Ұзақбаев «Еңбектегі ерлігі үшін», 
«Ерен еңбегі үшін» және «Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігіне 10 және 
20 жыл», «Халықаралық М.Шолохов» 
медальдарымен марапатталған. Қазақ-
стан Жазушылар және Журналистер 
одағының, Халықаралық Жазушы-
лар одағының мүшесі. ҚР Мәдениет 
қай раткері, «Жалаңтөс баһадүр» 
атындағы республикалық қор төраға-
сының орынбасары, Арал және Қазалы 
аудандарының «Құрметті азаматы».

Ер көңілді, ер мінезді азамат бүгін-
де 70 жасқа толып, шығармашылық 
қуатының дер шағында. Тарих 
пен тұлғаларды тірілтіп, олардың 
жарқын бейнесі мен өшпес ерлігін 
халқымен қауыштырған қарымды 
қаламгер Бегімбай Ұзақбаевтың ойлы 
оқырманына берер сүбелі дүниелері 
әлі де алда деп білеміз. Осылайша 
қаламыңмен халқыңа қызмет ете бер 
демекпіз.

Жұматәли ӘБДІРАМАН,
«Сыр бойы».

Елде социалистік жүйе әбден орныққан 
1938 жылы сол кезеңнің салтына сай «Ком-
мунизм» атауын иеленген колхозда туыпты. 
Ауылдағы көп қатарлары ойынға ойысқанда 
бұл қағаз шимайлағанды жақсы көретін. 
Сосынғы ермегі – жыр тыңдау, естігенін 
қолма-қол жаттап алатын қасиет бала жасы-
нан жұқты. 

Бірде ауылға белгілі жырау Рахмет 
Мәзқожаевтың жолы түсіпті. Сол тұстағы 
үрдіс бойынша кешкісін шаруасын жайғап 
болғандар жырау түскен үйге қарай ағыла 
бастайды. Жырау ұзақ жырдың кіріспесін 
бір қайырып тастағанда жұрттың бас-аяғы 
тегіс жиналып болған еді. Бір қызығы, 
сапырылысқан сол жұрттың арасында бала 
Өтеген де жүрді. Үйдің іргесінде жатып, 
жырды көкейге құя берді. Қысқасы, жырау 
ауылына қайтқанша бала да үй бетін көрмеді 
десе болады. Оның насихат өлеңдері мен 
Ұлбике мен Күдерінің айтысы бала көңіліне 
осылай жатталды. Жарықтық Рахмет шыны-
мен де даңғыл жырау еді. Бүкіл түркі халқына 
кең тараған «Көрұғлы» дастаны  1973 жылы 
Мәзқожаевтың нұсқасы бойынша жеке кітап 
болып басылып шықты.

Шәкіртінің бойындағы ұшқынды қазақ 
тілі мен әдебиетінен сабақ беретін Молдаш 
Достанов ағайы байқапты. Жас баланың 
шимайының арасынан шымырлау бір-екі жол 
тауып алған Молдекең мол қазынаға кезіккен 
керуеншідей қуансын. Сол күннен бастап 
ұстазы баланы баули бастады, бірте-бірте 
мұның да жазуы ширай берді.

Осының әсері болар  мектеп партасын-
да отырып жазғаны аудандық газеттің ре-
дакторы, ақын Тілеген Шопашевтің наза-
рына ілікті. Алғашқы мақаласының газетке 
жарияланғаны Өтекеңнің өзіне деген сенімін 
нықтай түсіп еді. «Журналист болам!» де-
ген талаппен арлы-берлі ағылған көлігі аз, 
сол кезгі өлшеммен жер түбіндегі «Комму-
низмнен» Тасбөгеттегі «Коммунизм таңы» 
газетінің редакциясына келуі жиіледі. Бұл 
өзіне шарапатын тигізген Тілеген Шопашев 
ағасының Жазушылар одағына  ауысып кет-
кен кезі. Оның орнына келген Сыдық Алда-
бергенов жас баланың бойындағы қаламға 
деген құштарлықты қапысыз танып, бірде 
кабинетіне шақырды. Барса, мұның жазған 
дүниелерін алдына үйіп қойып отыр екен.  

– Ал, бала, бізде штатта жүргендердің 
өзі мынадай материал жазбайды. Күніге бір 
келетін автобуспен қатынап жүрген сен бәрі-
нен озып тұрсың. Бізге жұмысқа келесің бе?

Редактордан мұндай ұсыныс күтпеген 
бұл сасып қалып, бас изей бергені есте. Сы-
дық ағасы да әңгімені ұзартпай, кесімді сөзді 
айтты. 

– Онда былай болсын, тоғызыншы сы-
нып  ты тауысуға айналыпсың. Қалған білімді 
кеш кі мектептен алсаң да, тақияңа тар кел-
мес. Өзіңді бүгіннен бастап «Коммунизм 
таңы  ның» қызметкерімін деп есепте. Ал, іске 
кіріс!

Сенімнің салмағын сезінген жас тілші 
енді редакция мен баспахананың арасын 
жол қылды. Бір жылдың бедерінде қаламы 
төселген тілші, білікті баспаханашы болып 

шықты. Қазақ журналистикасының талай 
марқасқаларын түлеткен қарашаңырақ – 
Қазақ Ұлттық университетіне оқуға түскенде 
де Өтекеңе аудандық газетте қызмет 
істегенінің пайдасы көп тиді.    

Ол кезде оқу бітіргендердің жұмыссыз 
қалуы сирек. Жас маман облыстық радио-
хабарлары мен телевизия басқармасына 
қызметке орналасты. Аз жылда радионың бас 
редакторы болды. Радионың «Алтын қорын» 
Сыр сүлейлерінің мақам-сазымен байытты. 
Қияндағы ауылда тұратын талай өнер иесін 
елге таныстырды. Жыр жүйрігі жыраудың 
немересі Көшенейдің күміс үнін алғаш рет 
облыстық радиодан естіген жұрттан келер 
хаттар да жиілей берді. Өтекеңнің жүрегіне 
жыр жауһарын жинаған Сыр шайырларының 
мұрасына адалдығы осылайша қалыптасты.         

Қазір ардагердің жеке қорында 25 жы-
рау 60 сағатқа жуық орындайтын атақты 
«Шахнама» дастаны, «Сыр сүлейін сұрасаң» 
атты музыкалық антология, ақын Қуаныш 
Баймағанбетовтің жыр-термелер жинағы 
сақтаулы тұр.   

Өтекең кәнігі фельетоншы. Әдетте, са-
тира сұлулықты сүйеді деп жатады. Оған 
біз өз тарапымыздан сатира шындықты 
да сүйеді дегенді қосар едік. Өтекең қазір 
ұмытылып бара жатқан осы жанр арқылы та-
лай тасыр мінезділерді тәубесіне түсірді. Өзі 
қызмет атқарған облыстық «Ленин жолы», 
республикалық «Социалистік Қазақстан» 
газеті бетінде көппен санасқысы келме-
ген кердеңдерді сынады. Бас басылымның 
Жезқазған облысындағы меншікті тілшілігін 
атқарып жүргенде құрылысы 21 жылдан бері 
бітпей тұрған металл құю зауыты жайлы 
фельетон жазды. Бас кейіпкері басқа емес, 
облыстық партия комитетінің бірінші хат-
шысы Николай Давыдов. Бір қызығы, осы 
іргетасты қалаған Давыдовтың өзі екен. Со-
дан бері ол талай қызметтің басына су құйып 
тастағанымен, іргетас сол күйі ұмыт қала бер-
ген. ҚК XVI съезінің қарсаңында шыққан фе-
льетоннан кейін Мәскеудегі қолдаушылары 
мен Жезқазған мысының арқасында көзінің 
еті өсіп, аузынан жалын шашып тұрған бас-
шы сынға ұшырап, тәубесіне түсті. 

Ақиқат пен жалғандық таразы басына 
тартыла қалғанда шындық жағында жүрдi, 
әдiлдiк iздеген жұртқа қаламының себiн 
тигiздi, осыған шүкiр дейдi. Бас газеттiң 
Қызылордадағы меншiктi тiлшiсi болып 
қызмет iстедi. «Социалистiк Қазақстанға» 
қызметке тұрып, «Егемен Қазақстаннан» зей-
нетке шықты. Газеттің жүйкеңді жейтін ауыр 
жұмысына жегіліп жүріп «Сол қалта», «Бір 
қора өсек», «Мінездер» атты 3 сатиралық 
кітабын шығарды.

Баспасөзден қол үзген жоқ. Заман өкпегi 
орай соққан кезеңдерде жазықсыз жала-
лы болған азаматтар жайлы жаза бастады. 
Сыр бойында жақсы iсiмен iз қалдырған 
Сәлiмгерей Тоқтамысов деген азамат қызмет 
iстеген. 1962 жылдың 17 желтоқсаны күнi 
облыстық партия комитетiнiң бiрiншi хатшы-
сы қызметiн атқарып жүрген Сәкең жайлы 
«Правда» газетiне «Битая карта» атты сын 
мақала жарияланып, оның аяғы хатшының 

Жамбыл облысындағы бiр кеңшарды 
басқаруға жiберiлуiмен аяқталды. Аты 
ақиқатты айтып тұрғанмен, жалғандыққа 
жол берген газеттегi осы мақаланы басқа 
ұмытса да, Өтекең ұмытпапты. «Егемен 
Қазақстан» газетiнде аға есiмiн ақтап, 
көлемдi мақала жазды. Қоғам байлығын есе-
леуге үлес қосқан қойшы, Социалистік Еңбек 
ері Ахмет Халықовтың есімін ұмытып бара 
жатқан елдің есіне салды. Совет Одағының 
батыры Жақыпбек Махамбетовтің жарқын 
бейнесі жұрт жадынан өшпесін деп қалам 
тербеді. Халықтың өлшеусіз құрметі ар-
дагер кеудесіне «Қазақ станның құрметті 
журналисі» төсбелгісі болып тағылды.  

Кейде мамандығына да, адамдығына да 
кір жұқтырмаған ағаны ұлт жауһарының 
жоқшысына да ұқсататын кезіміз көп. Олай 
дейтініміз, Сыр сүлейлерінің телегей мұрасын 
түгендеген ардагер кейінгі жылдары Ұлбике 
ақын қалдырған қазынаны зерттеуге көшті. 
Ұлы поэзияның ақ періштесіне баланған 
Ұлбике қазақтан шыққан тұңғыш айтыскер 
қыз еді. Ақынның өмірбаяндық деректері мен 
айтыстарын хатқа түсіріп, асыл қазынамызға 
тұңғыш қосқан Мәшһүр-Жүсіп Көпеев пен 
Әбубәкір Диваевтың қолжазбалар қорында 
ақынның қолына домбыра ұстап, өнер до-
дасына жүрексінбей келіп, бірден жарқырап 
шыға келгені анық айтылады. Жүрегі дауа-
лап шаршы топқа түскен ол біразға келгенше 
тілі шықпай, он екі жасқа толғанда бірден 
өлеңмен сөйлеп кеткен деген дерек те бар. 
Оның Күдері қожамен айтысы әйгілі орыс 
ғалымы В.Радлов құрастырған «Түркі тай-
палары халық әдебиетінің үлгілері» деген 
тарихи кітапқа еніп, кейін неміс тіліне ау-
дарылған қымбат мұра қатарынан саналады. 
Осы айтысты бала күнінде жаттаған жур-
налист жалғанның жарығында 24-ақ жыл 
өмір сүрген Ұлбикенің 190 жылдығына орай 
бір қатар басылымдарға мақала жариялады. 
Өнер жүйрігінің мерейтойы ресми түрде ата-
лып өтпегенімен, Өтекең оның рухы алдында 
өзінің перзенттік борышын осылайша орын-
дады. 

Қоғамдағы қай құбылысқа да бейжай 
қарай алмайтын ардагерді ойлантатын нәрсе 
көп. Қазіргі баспасөзге байланысты түйгенін 
қағазға түсіріп қоятыны бар. Ретті жерінде 
жас әріптестеріне ұсыныс-пікірлерін айта 
жүреді. Бұрын білінбеген түрлі дерттердің 
дендеп кеткенін де зерттеп көрді, біразының 
себебін тапқандай да болды.  

Осы Қызылорданың солтүстігінде Көксу 
атты үлкен сала бар. Егер соны суға толтыр-
са, шаһардың ауасы тазара түсер еді. Бұл 
ұсынысты біраз жерде айтты да. Жуырда 
оңтүстік ауылдарда құс азайып кетті дегенді 
естіп, жаны түршікті. Осы мәселені түбірлей 
зерттеп, жазуға отырды.  

Шопашевтің шапағатын көрген, Алдабер-
генов алақанының жылуын сезінген, «СҚ»-
ның сұсты редакторы Қыдырбекұлынан қол-
дау тапқан Өтекең де өзінен кейінгі тол қынға 
өнеге көрсетті. Биыл сексеннің сеңгіріне 
сергек шыққан қаламгер өзі тік, сөзі нық 
қалпында әлі де елге қызмет етіп келеді. 

М. АҚЫНҰЛЫ.

ӨТЕКЕҢНІҢ 
ӨНЕГЕСІ

Жалғанның жарығына келген әркім де тіршілікте өзінше із салады. Бір
еу байлығымен мақтанса, тағы бір жан қоғамның рухани жұтаңдамауына 
жантәнімен қызмет етіп, ұлттың ұмыт қалған құндылығын жиыптеріп 
жүреді. Дәл бүгінгі күні материалдық тұрғыда бақуаттылардың бәсі озып 
тұрғаны рас, бірақ осы екі топтың ел алдындағы еңбегі таразы басына 
түсе қалса, руханиятқа қызмет еткеннің еңсесі биіктеп шыға келетіні 
тағы анық. Аймақ журналистикасының ардагері Өтеген аға Жаппар
хан жайлы жазарда жасаған байламымыз осы болды. 

ТАРИХИ 
ТҰЛҒАЛАРДЫ 
ТІРІЛТКЕН 
ҚАЛАМГЕР

– 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап 
«Зейнетақы заңына» өзгерістер енгізілетіні 
белгілі. Ол қандай өзгерістер болмақ?

–  Бүгінгі күні базалық зейнетақы азамат-
тың еңбек өтіліне және табысына қарамастан, 
баршаға бірдей тағайындалған. Алдағы 
уақытта мемлекеттік базалық зейнетақыны 
тағайындау әдістемесі өзгереді. Яғни, 
базалық зейнетақы тек қана жалпыға бірдей 
белгіленген зейнеткерлік жасқа жеткен кез-
де (58-63/63 жаста) және зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтіліне байланысты тағайындалатын 
болады. Ол үшін қатысу өтіліне 1998 жылғы 1 
қаңтарға дейінгі еңбек өтілі және 1998 жылғы 
1 қаңтардан кейінгі (міндетті зейнетақы жар-
налары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын төлеу кезеңдері) жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне қатысу кезеңдері есепке алына-
ды. Бұған қоса, басқа әлеуметтік маңызы 
бар кезеңдер – үш жасқа дейінгі балаға, 16 
жасқа дейінгі мүгедек балаға күтім жасау, 
дипломаттардың жұбайларының шетел-
де тұрған, әскери қызметшілердің, әлеуетті 
құрылымдар қызметшілері жұбайының 
жұмысқа орналасу мүмкіндігі жоқ болған 
жерлерде, бірақ 10 жылдан көп емес, тұрған 
кезеңдері және «Байқоңыр» кешенінің 
ресейлік ұйымдарындағы 1998 жылғы 1 
қаңтардан кейінгі еңбек қызметінің кезеңдері 
де қосылады.  

– Зейнетақыны қайта  есептеу үшін 
халық қосымша құжаттар өткізу керек пе?

– Базалық зейнетақыны қайта есептеу 

үшін қосымша құжаттарды ұсыну талап 
етілмейді, зейнеткерлер ешқайда бармайды. 
Өйткені, олардың зейнетақы істерінде еңбек 
өтілі туралы мәліметтер бар. Ал, міндетті 
зейнетақы жарналары аударылған кезеңдері 
аударылған міндетті зейнетақы жарналары 
туралы дерекқорында бар мәліметтерден алы-
нады.

– Жоғарыда әйел адамның еңбек өтіліне 
16 жасқа дейінгі мүгедек балаға күтім 
жасаған уақыты қосылатынын атап 
өттіңіз. Мәселен, әйелдің 1998 жылғы 1 
қаңтарға дейінгі еңбек өтілі 13 жыл болса, 
қазір 10 жасқа толған мүгедек баласының 
күтіміне байланысты 9 жыл үйде отыр деп 
есептелік. Зейнетақы қорына ешқандай ау-
дарымдары жоқ. Мұндай жағдайда базалық 
зейнетақының мөлшері қандай болады? 

–  Иә, заңнамада базалық зейнетақыны 
тағайындаған кезде 16 жасқа дейінгі мүгедек 
балаға күтім жасау кезеңі де есепке алына-
тын норма көзделген. Осыған сәйкес, базалық 
зейнетақыны тағайындау кезінде 1998 жылғы 
1 қаңтарға дейін (13 жыл) еңбек өтілі және 
16 жасқа дейінгі мүгедек балаға күтім жасау 
уақыты да (9 жыл) есепке алынады. Осылай-
ша, жалпы еңбек өтілі 22 жылды құрайды, 
базалық зейнетақы мөлшері 28284 теңге бо-
лады. 

– Ал еш жерде жұмыс істемеген, бірақ 
5 баласы бар көпбалалы анаға базалық 
зейнетақы тағайындалады ма?

– Базалық зейнетақы еңбек өтілі болмаған 

жағдайда да тағайындалады. Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес, жұмыс істемейтін балалы 
әйелдердің бала күтімінің уақыты, бірақ әрбір 
бала 3 жасқа толғанға дейін, жалпы жиынтығы 
12 жыл шегіндегі уақыт базалық зейнетақыны 
тағайындаған кезде есепке алынады.

Бұл жағдайда еңбек өтілі 12 жылды 
құрайды және базалық зейнетақы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 58 проценті мөлшерінде 
тағайындалатын болады.

– Өзіңіз білесіз, әскери адамдар үнемі 
көшіп жүреді. Кейбірінің жұбайларына 
жұмыс істеу мүмкіндігі болмайды. Базалық 
зейнетақы тағайындалған кезде бұл кезеңдер 
есепке алына ма?

– Әрине,  есептеледі. Бірақ, жұмысқа ор-
наласу мүмкіндігі болмаған жерлерде тұрған 
кезеңді растайтын құжат ұсыну керек. Сондай-
ақ, әскери қызметшілердің жұбайларының 
мамандығы бойынша жұмысқа орналасу 
мүмкiндiгi болмаған жерлерде жұбайларымен 
бiрге тұрған, бiрақ жалпы жиынтығы 10 жыл-
дан аспайтын кезеңдері есепке алынады. 

– Жалпы бұл өзгерістің тиімділігі неде?
– Бұндай тәсіл, әлеуметтік әділдікті орна-

тады. Адам көп жыл жұмыс жасаған сайын, 
оның зейнетақысы да жоғары болады. Бұл 
барлық зейнеткерлерге қолданылатын бола-
ды. Мәселен, базалық зейнетақы төлемінің 
мөлшері зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 
10 жыл немесе одан аз болса немесе мүлдем 
болмаса, онда оның мөлшері ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 54 %-ін құрайды, 10 
жылдан артық әрбір жыл үшін оның мөлшері 
2 %-ке ұлғайтылады. Ал 33 жыл және одан 
көп болған жағдайда ол ең төмен күнкөріс 
деңгейінің шамасына тең болады. Осылай-
ша, базалық зейнетақының мөлшері бүгінгі 
күні азаматтар алып отырған зейнетақының 
мөлшерінен төмен болмайды.

– Сұхбатыңызға рақмет.

Әңгімелескен
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сыр бойы».

ЖАҢА ӨЗГЕРІС –
ӘЛЕУМЕТТІК ӘДІЛДІККЕ ЖОЛ

Елбасы Жолдауларында халықтың әлеуметтік жағдайына ерекше 
мән беріледі. Биыл да «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында зейнетақы 
төлемдеріндегі өзгерістерге айрықша тоқталды. Осы ретте жаңа 
жылдан бастап қолға алынған зейнетақы жүйесіндегі жүзеге асатын 
жаңалықтарды «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора
циясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облы
сы бойынша филиалы «Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есеп
теу орталығы» департаментінің директоры Салхадин Мырзабековтен 
сұраған болатынбыз. Әңгіме төмендегідей өрілді.
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Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы облыстық мәслихат депутаты Мәдихан Бекжановқа інісі 

Ерехан Әріпұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

2005 жылдан бері жыл 
сайын Дүниежүзілік ден
саулық сақтау ұйымы ның 
бастамасы  бойынша Еуро
пада иммундау апта лығы 
өткізіліп келеді. 

Барлық жастағы адам
дарды аурулардан қорғауға 
жәрдемдесу, адам өмірінің 
барлық кезеңдерінде вак
ци нациялаудың пайдасы 
жөнінде халықты және 
ме дицина қауымын, оның 
ішінде денсаулық сақтау қызметкерлеріне оның маңыз дылығы ту
ралы БАҚ өкілдері арқылы хабардар ету мақсатында Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының ұсынысымен 2018 жылдың 2329 
сәуірінде Еуропалық иммундау апталығы өтті. Шара «Сізді және сіздің 
айналаңыздағы адамдарды ауыр түрде өтетін аурулардан қорғау үшін 
вакциналар әрекет етуде!» ұранымен және ұлттық бағдарлама бой
ынша «БІЗ ВАКЦИНАЛАУДЫ ҚОЛДАЙМЫЗ!» атты тақырыбында 
ұйымдастырылған иммундау апталығының берері мол болды. 

Мемлекетімізде Ұлттық алдын ала егу кестесіне сәйкес 21  түрлі 
жұқпалы ауруға қарсы алдын ала егулер жүргізіліп келеді. Жұқпалы 
ауруларға қарсы алдын ала егулер баланың дүниеге келген уақытынан 
бастап ересектердің 56 жасқа дейінгі аралықтарында кестеге сәйкес 
жүргізіледі. 

Вакцинация – бұл көптеген жұқпалы аурулардан қорғанудың ба
сты қаруы. Вакцина – ағзаның аурумен күресу қабілетін күшейтіп, 
ауруға қарсы иммундық қабілетті көтере түседі. Вакцина егілгеннен 
кейін ағза қорғаныс қабілетін күшейтіп, ауруға дайын болады. Жалпы 
вакцинацияны тәжірбиеге енгізудің нәтижесі сырқаттанушылықтың 
пайда болу жиілігінің төмендеуіне әкеледі. 

Екпені қазіргі атааналардың барлығы дерлік біледі, вакцинация
лау, бұл – балалар мен бүкіл халықты жоғарыда аталған жұқпалы  ин
фекциялардан қорғаудың ең сенімді әдісі. 

Б.ҚАРЫМСАҚОВА,
«Қызылорда облыстық  салауатты өмір

салтын қалыптастыру орталығы» ЖШС маманы.

«БІЗ ВАКЦИНАЦИЯҒА –  
ИӘ ДЕЙМІЗ!»

Бүгінгі таңда қан айналымы жүйесіндегі аурулар 
сырқаттанудың жалпы құрылымында және адам өлімі 
бойынша бірінші орында тұр. Еліміздегі әрбір оныншы 
адам осы дертке шалдығады. 

Гипертония, яғни, қан қысымының көтерілуі – 
жиі кездесетін ауру. Гипертония көп жылға дейін сыр 
бермеуі де мүмкін, дегенмен ол жүрек пен қан тамыр
ларын зақымдай беретінін ұмытпаған жөн. Гипертония 
көбіне жүйке жүйесі шаршаған, күйгелек, ашушаң адам
дарда кездеседі. Кейде әртүрлі дәрідәрмектен кейін де 
қан қысымы артуы ықтимал. Адам ағзасындағы қан 
қысымының жоғарылауы қан тамырларының тарылуы
нан басталады.   Тамыр ішіндегі май қалыңдап, қан ай
налымы жүйесін бұзып, жүрек қызметін тежейді. Адам 
күйзеліске ұшырағанда немесе жүгіргенде тамыр тары
лып, қан келмей қалады. Қан қысымының көтерілуін 
дер кезінде емдемесе, арты стенокардия, инфаркт, 
инсульт, жүрек әлсіздігі, көздің көрмей қалуы, бүйрек 
қызметінің жетіспеушілігі сынды ауруларға ұласады. 
Қан қысымының жоғарылауымен бірге төмендеуі 
де денсаулыққа зиян. Мұндайда науқастың жиіжиі 
басы ауырып, әлсіздік пайда болады. Қан қысымының 

төмендеуіне негізінен адамның жасы, салмағының 
төмен дігі, қан аздық, ас қорыту мүшелері қызметінің 
нашар лауы, құнарсыз тамақтану секілді себептер әсер 
етеді.

Адамдардың гипертония туралы білместігі, оның 
қауіптілігін дұрыс бағаламауға, дәрігерлерге ерте 
кезең  нен бастап қаралмауға әкеледі. Кез келген ауру 
бас  тапқы ерте кезеңінде жазылып кететіндігі бәрімізге 
мәлім. Осы бастапқы кезеңде ешқандай белгілер бай
қалмайды, тек АҚ деңгейі ғана көтері леді. Өкінішке 
орай, жылдан жылға жастар мен жасөспірімдер ара
сында сырқаттанушылық жағдайы өрбуде. Темекі тар
ту, дененің артық салмағы, қозға лысы аз өмір салты, 
ішімдікке салыну, күйзеліс сияқты қауіп факторлары 
гипертония ауруын тудырады. Осы аталған себептерді 
алдын алу арқылы ауруды болдырмауға болар еді. 

Әрбір ересек адам денсаулығына жауапкерші лік
пен қарап, жылына профилактикалық тексеруден өтіп 
тұрғаны абзал.

Ж.ҚАМБАРОВА,
«Қызылорда облыстық  салауатты өмір

 салтын қалыптастыру орталығы» ЖШС маманы.  

Артериялық гипертония дегеніміз 
қандай ауру және туындауының себебі?

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 
№204ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жос
парлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойын
ша нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан 
Венчерс Инк.» компаниясының филиалы «ОңтүстікШығыс 
 Досжан кен орнындағы су айдамалау жүйесі» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» компа

ниясының филиалы 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212ІІІ Қазақстан Республика сының Эко
логия кодексінің 57бабының  талаптарына 
сәйкес «ОңтүстікШығыс Досжан кен орнын
дағы су айдамалау жүйесі» жұмыс жобасы 
жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік эко
логиялық са рап тамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ойпікірлерін біл
діру мүмкіндігі беріледі.

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

Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бой
ынша департаментінің 10.05.2018 жылғы №0522/1142 санды дәлелді 
қорытындысы негізінде 2018 жылдың 1ші маусымынан бастап «Энерго
сервис» ЕЖШСның электр энергияға тарифтерінің төмендегендігі туралы 
хабарлайды. 

1. Орташа босату тарифі – 17,696 теңге ҚҚСмен;
2. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 16,2064 теңге ҚҚСмен.
3. Тұрғындар саны мен тұтыну көлемі негізінде электрплиталарын пай

даланбайтын жеке тұлғалар үшін сараланған тариф бекітілсін: 
• 1 – деңгей 70 кВт*с дейін 1 адамға айына – 15,0976 теңге ҚҚСмен; 
• 2 – деңгей 70тен 150 кВт*с дейін 1 адамға айына – 19,4432 теңге ҚҚС

мен; 
• 3 – деңгей 150 кВт*с жоғары 1 адамға айына – 24,3152 теңге ҚҚСмен. 
3. Тұрғындар саны мен тұтыну көлемі негізінде электрплиталарын пай

даланатын жеке тұлғалар үшін сараланған тариф бекітілсін: 
• 1 – деңгей 90 кВт*с дейін 1 адамға айына – 15,0976 теңге ҚҚСмен; 
• 2 – деңгей 90нан 170 кВт*с дейін 1 адамға айына – 19,4432 теңге ҚҚС

мен; 
• 3 – деңгей 170 кВт*с жоғары 1 адамға айына – 24,3152 теңге ҚҚСмен. 
4. Тұтыну көлемі негізінде жеке тұратын ҰОС ардагерлері және осыларға 

теңестірілетін мүгедектер, жасы бойынша пенсионерлер үшін сараланған та
риф бекітілсін: 

• 1 – деңгей 100 кВт*с дейін 1 адамға айына – 15,0976 теңге ҚҚСмен; 
• 2 – деңгей 100ден 150 кВт*с дейін 1 адамға айына – 19,4432 теңге 

ҚҚСмен; 
• 3 – деңгей 150 кВт*с жоғары 1 адамға айына – 24,3152 теңге ҚҚСмен. 
5. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 19,0624 теңге ҚҚСмен. 
6. Бюджеттік ұйымдар үшін тариф – 25,2896 теңге ҚҚСмен. 
7. Өзге тұтынушылар үшін тариф – 17,8752 теңге ҚҚСмен. 

«Энергосервис» ЕЖШС әкімшілігі.

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 
14 шілдесінде №000498 мемлекеттік лицензиясы берілген)

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН 
ТҰТЫНУШЫЛАР НАЗАРЫНА!

Ахаңның балалық, жастық шағы алма
ғайып заманда өткені рас. Ол 1912 жылы 
Жаңақорған ауданына қарасты «Асаршық» 
елдi мекенiнде (бүгiнгi «Құттықожа» 
ауыл дық округi) дүниеге келген. Қаратау 
сiлем дерiнің қойнауындағы байлық бала 
Ахметтің арманын қанаттандырған. «Ал
тын да, күміс те, басқа да талай қазына 
бар шығар бұл таудың қойнында... Бірақ 
соны қалай іздеп табу керек, тапсаң, 
қалай қазып алу керек?» деген ойлардың 
жетегінде жүрген ол сұрақтарының жау
абы білімде екенін түсінеді. «Тауды биік 
демеңдер, талаптансаң шығарсың» деген, 
жас жiгiт 1933 жылы Мәскеудегі И.Сталин 
атындағы таукен институтына оқуға  
түсіп, 1939 жылы үздiк дипломмен бiтiріп 
шығады. Сол кезеңдегі әйгілі қайраткерлер 
Сұлтанбек Қожанов және Тұрар Рысқұлов 
Ахмет тің жоғары бiлiм алуына көмектесіп, 
қамқор қолын созады.

Алғашқы еңбек жолын Шығыс 
Қазақстан облысы Зырянов кенiшiнде 
инже нерлiктен бастайды. Жас инженер 
кеніштегі партия ұйымының хатшысы 
да болады.  А.Әдiлов Ұлы Отан соғысы 
басталардан бір ай бұрын, яғни, 1941 
жылдың мамыр айында Қазақстан Ком

партиясы Орталық Комитетінің түсті ме
таллургия бөлімінің меңгерушісі болып 
тағайындалды. 

Соғыс оты тұтанғанда өндіріс орын
дары, шаруашылықтар соғыс жағдайына 
бейімделіп, барлық күш жауды жеңуге 
жұмылдырылды. Елдің орталық облыста
рынан эвакуацияланған өнеркәсіптерді 
қабылдап, орналастыру, жаңа кен орында
рын ашу, олардың аса қысқа мерзімде өнім 
шығаруын, өнімді дер кезінде майданға, 
қаружарақ шығаратын зауыттарға жөнел
туді қамтамасыз ету сияқты толып жатқан 
ғылымиұйымдастырушылық жұмыс тар
мен қатар, жұмыс қолын табу, кадр іріктеу 
шараларын Ахаң абыроймен атқара білді. 
Аса жауапты қызметте ол қайраткерлік 
қырымен, терең білімімен көпке танылды. 

19431950 жылдары Ахмет Әділов 
Шемонаиха мекеніндегі Николаевск поли
металдық руда басқармасының директоры, 
КСРО Министрлер Кеңесінің жанындағы 
Мемлекеттік таукен істерін бақылау бас 
басқармасының қазақстандық кен істері 
округінің бастығы болғанда да қиянатқа 
бой алдырмай, әділет жағында жүрді. 

Қазақтан шыққан тұңғыш таукен 
 генералы Ахмет Әділов Қарағанды қала

лық партия комитетiнiң бiрiншi хатшы
сы, Қазақстанның Жергiлiктi және отын 
өнеркәсiбi министрi, халықтық бақы лау 
комитетi төрағасының бiрiншi орын
басары, Алматы қалалық кеңесi атқа
ру комитетiнiң төрағасы қызметтерін 
атқарды. Ширек ғасыр республикамыздың 
Жоғарғы Кеңесiнiң депутаты болып сай
ланып, 11 жыл бойы Жоғарғы Кеңестiң 
Жоспарлау және қаржы жөнiндегi тұрақты 
комиссиясына төрағалық етті. СОКП ХIХ 
– ХХIII съездерiнiң делегаты да болды. 

Мемлекет үшін жауапты да маңызды 
лауазымды қызметтер  атқарғанынанақ 
оның ұйымдастырушылық, іскерлік 
қабі  летінің, парасатпайымының биік 

бол   ғанын бағамдауға болады. «Ахмет 
Әділ   ұлын өз заманының аса көрнекті 
менед  жері болды десек, ол әбден орынды 
айтыл  ған болып шығар еді», – дейді эко
номика ғылымдарының докторы Талғат 
Әбдіразақов.

А.Әділовтің атап өтер айрықша қа
сиеті – жарамсақтықты жаны сүймей
тіндігі. Ол әрдайым турашылдығы мен 
айналасындағыларды тәнті еткен. «Әкем
нiң аты – Әдiл. Мен сол Әдiлдiң баласы 
бола тұра, қалай әдiлетсiз болмақпын. Олай 
болуға азамат ретiнде қақым жоқ» дейді 
екен. Расында, мемлекеттік дәрежедегі 
ақылой иесі Ахаң бұқараның бақыты мен 

баянды тірлігі үшін саналы ғұмырын сарп 
етті. Сөздің емес, істің адамы болды. 

«Зиялы қауым халықтың қамын 
ойлауға міндетті» (Міржақып Дулатұлы) 
деген ұстанымдағы Ахмет Әділов Дiнмұ
хамед Қонаев, Жұмабай Шаяхметов, Нұр
тас Оңдасынов, Қаныш Сәтпаев, Әлкей 
Марғұлан, Жұмабек Тәшенов, Iлияс Ома
ров, Өзбекәлi Жәнiбеков сынды азаматтар
мен сыйласып, ел мүддесі үшін тізе қосып 
қызмет етті. 

А.Әділов қазақтан шыққан  тұңғыш 
таукен ісінің генералдиректоры. Оған 
бұл атақ 1949 жылы берілген. Оның ерен 
еңбегі ескерусіз қалған жоқ. «Құрмет 
белгiсi» орденiмен, «Еңбек Қызыл Ту» 

орденiмен 3 мәрте (1957, 1966, 1971 жылда
ры) марапатталды. Қарағанды облысының 
және Алматы қаласының құрметтi азама
ты атанған Ахаң 87 жасында 1999 жылы 
дүниеден озды. 

Осындай озық ойлы азаматтың  еңбегін 
айрықшалап айтуымыздың өзіндік мәні 
бар. Өйткені, Ахаңның ересен еңбегі туған 
өлкесі – Сыр өңірінде соңғы жылдары ғана 
бағалана бастады. Былтыр Жаңақорған 
ауданына қарасты Шалқия кентiндегi 
№86 орта мектепке Ахмет Әдiлұлының 
есiмi берiлді. Алайда, әлі күнге дейін 
білім ошағына аты берілгендігі жөнінде 
салтанатты шара өткізілмей тұр. Бұған 
қоса, мектеп ғимараты күрделі жөндеуді 
қажет етеді. Сондықтан, Жаңақорған 
ауданының 90 жылдығында елін сүйген 
ер елеусіз қалмай, есімі берілген білім 
ордасының жөндеу көргені және салтанат
ты жиын өткені жөн болар еді. Сонымен 
қатар, Қызылорда қаласы мен Жаңақорған 
кентіне тұңғыш таукен генералының аты
на көше берілсе, нұр үстіне нұр. «Әрбір 
өлкенің халқына суықта пана, ыстықта 
сая болған, есімдері ел есінде сақталған 
біртуар перзенттері бар. Осының бәрін 
жас ұрпақ біліп өсуге тиіс», – деп Елбасы 
айтқандай, біз айтқан халықтың өтініш
тілегі ескерілсе, кезінде «Шалқия» кенішін 
ашуға да атсалысқан қайраткер Ахмет 
Әділовке жасалған құрмет ғана емес, 
өскелең ұрпаққа өнегелі тұлғаны таныта
тын ізгілікті іске айналары хақ.

Шағын ғана ауылдан шыққан зерек 
баланың мемлекеттік қайраткер дәре
жесіне көтерілуі, атқарған қызметі ел 
жадынан өшпек емес. Алыстаған сай
ын биіктей түсе тін тау секілді, ел иігілігі 
үшін адал еңбек еткен Ахмет Әділұлының 
тұлғасы да уақыт өткен сайын асқақтай 
түсетініне шүбәміз жоқ. 

Жанкелді ЫСҚАҚОВ, 
облыстық мәслихат депутаты.

ТҰҢҒЫШ 
ТАУ-КЕН 
ГЕНЕРАЛЫ

ҚАЗАҚТАН ШЫҚҚАНЕлбасы қоғамда серпіліс туғызған 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында «Өзіңнің біртұтас ұлы 
ұлттың перзенті екеніңді ұмытуға 
әсте болмайды» деген болатын. Демек, 
біз ұлы даланы ен жайлаған жұрттың перзенті екенімізді мақтаныш 
тұтып, сол халықтан шыққан қадау-қадау қайраткерлерімізді кейінгі 
ұрпаққа өнеге етуіміз керек. Осы тұрғыдан алғанда қазақтың ғылыми-
техни калық интеллигенциясының әйгiлi өкiлi, көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткерi Ахмет Әділовтің орны бөлек. Ол – туған жерінің 
ғана емес, тұтас халықтың қамын ойлаған абзал азамат. Елiнің 
өркендеуi жолында аянбай  еңбек еткен жанның бойынан азаматтық, 
әділеттік және қайраткерліктің үлгі-өнегесін көруге болады. Олай 
болса, Сыр өңірінің тумасы, қазақ жерiнен шыққан тұңғыш тау-кен 
iсiнiң генералы Ахмет Әділовке лайықты құрмет жасалып жүр ме?

САПАНЫ
АРТТЫРАТЫН ЖҮЙЕ
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «100 нақты қадам» 

Ұлт жоспарының 80қадамын іске асыру бағытында мін
детті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу 
бойынша еліміздің барлық өңірінде қарқынды жұмыстар 
жүргізіліп жатқаны белгілі. Оның ішінде біздің облысы
мызда да ауқымды шаралар атқарылуда.

Атап айтқанда, «Медициналық сақтандыру қоры» 
құрылды және ведомствоаралық ісшаралар негізінде 
тұрғындардың әлеуметтік мәртебесін анықтау жұмыстары 
жүргізілді. Емдеу ұйымдарындағы «Тіркелген халық 
тіркелімі» (РПН) электронды базасы бойынша түгендеу 
жұмыстары қайта ұйымдастырылды. 

Өткен жылдың 1 шілдесінен бастап медициналық 
сақ тандыру қорына жарна аудару басталды.  Елбасы тап
сырмасына сәйкес, қазіргі уақытта бейресми  жұмыс пен 
қамтылғандар мәселесі бойынша нақты  шаралар қабыл
дануда. Бұл орайда, ҚР Үкіметінің бейресми жұмыспен 
қамтылғандарды заңдастыру және оларды ел экономикасы
на, тиісінше міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіне тарту жөнінде 20182019 жылдарға арналған 
Жол картасы әзірленді. Сонымен бірге МӘМС жүйесін 
енгізу мерзімі 2020 жылдың 1 қаңтарына шегерілуіне бай
ланысты «Медициналық сақтандыру қорына» төленетін 
жарналар мен аударымдар бойынша көптеген өзгерістер 
енгізілді. Осы өзгерістерге сәйкес жеке кәсіпкерлер 2017 
жылдың шілдежелтоқсан айлары үшін жарна аударады 
да, 20182019 жылдар үшін босатылады. Алайда, жеке 
кәсіпкерлер мен шаруа қожалық иелері жұмыс беруші 
ретінде қарамағындағы жалдамалы жұмысшылары үшін 
20182019 жылдары 1,5 процент, 2020 жылдан бастап 2 
процент көлемінде жарна аударады. Сондайақ, азаматтық
құқықтық келісімшарт негізінде табыс табатын тұлғалар 
төлейтін жарна мөлшері төмендетілді. Бұл санаттағы аза
маттар да 20182019 жылдары жарна төлеуден босатылып 
отыр, бірақ, 2020 жылдан бастап табыстың 1 проценті, 
2021 жылы 2 проценті көлемінде жарна төлейді. 

Жұмыс берушілер үшін медициналық сақтандыру 
қорына аударатын аударымдар мөлшері өзгеріссіз қалды. 
Тұрғындардың 14 санаты немесе жекелеген санаттағы 
азаматтар үшін медициналық сақтандыру қорына жарна
ны мемлекет төлейтіні белгілі. Бұл төлемдер 2020 жыл
дан бастап жүргізіледі. Мемлекет анықтаған жекелеген 
санаттарға жатпайтын тұлғалар ең төменгі жалақының 5 
процентін төлеу арқылы сақтандыру жүйесіне қосыла ала
ды. 

Барша тұрғындардың ұлт саулығын нығайту, медици
налық қызмет сапасын арттыру, медициналық қызметтің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету бағытында еліміз бойын
ша енгізілген міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
жіті назар аударып, оның маңыздылығына мән бергені 
жөн. Өйткені, өз денсаулығымыз өз қолымызда.

Жалғасбек ҮСЕНОВ,
№3 қалалық емхана бас дәрігерінің ішкі бақылау 

жөніндегі орынбасары.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің экс
порттық әлеуетін арттыру, өңірімізде 
фито санитариялық қауіпсіздік саласын 
одан әрі нығайтуды қажет етеді. Егіншілік 
мәде ниетінің басты көрсет кіштерінің бірі 
– егіс алқабының зиянды организмдер ден 
таза лығы. Айта кету керек, ауыл шаруа шы
лығы дақыл дарына зиянды организмдер
ден келетін шығын өте зор. 

Облысымызда зиянкестердің ең қа уіп
тісі, италиялық прус және азиялық шегірт
ке түрлері тіркелген. 

Шегіртке тектес зиянкестер  жылына 
бір ұрпақ береді. Шегірткелердің жұ
мырт қалары жер астында қыстап шығады. 
Бір шегіртке 23 дана күбіршік салады. 
Күбіршектегі жұ мыртқа саны италиялық 
пруста 3545, ал, азиялық шегірткеде 55
120 дана дан  орналасады. Яғни, үйірлі 
ше гірт  ке зиянкестерінің био логиялық 
ерек  ше ліктеріне сәйкес, осы шегіртке дер 
нә сіл дерінің алғашқы жер беті не шығуы 
нан бастап, олардың өсу дәуірі 3545 күнге 
созылады. Бұл кезең ара лы ғында  шегіртке 

зиянкесі 5 жас дәуірінен (әр жас дәуірінің 
арасы 79 күн) өтеді. 

ҚР АШМ «Қазақ өсімдік қорғау және 
карантин ғылымизерттеу  институты» та
рапынан ұсынылған, «Ерекше қауіпті және 
зиянды организмдерінің фитосанитариялық 
мониторингі» әдісте мелік нұсқаулығына 
сәйкес, химиялық өңдеу жұмыстарын ше
гірт ке зиянкесі дернәсілдерінің 23 жас өсу 
фазасынан бастап жүргізілгені дұрыс бола
ды.

Облыс аумағында қолайлы фитоса ни
тариялық ахуалды қамтамасыз ету мақ 
сатында ағымдағы жылы ерекше қауіп
ті шегіртке зиянкестеріне қарсы яғни, 
италиялық прусқа – 65543 га, азия лық 
шегірткеге – 78849 га, барлығы, 144392 
гектарға өңдеу жұмыстары жүр гі зіледі. Бұл 
жұмыстарды мамырдың 25нен мау сымның 
27сі аралығында жүр  гізу жоспарлануда. 
Осы аталған зиян  кес терге қарсы химиялық 
өңдеу жұмыс  тарына 14 арнайы  жер агре
гаттары, 1 дана аэрозольді генератор, 4 
жеңіл ұшақ (дельтоплан), 2 ұшақ және 4 
дана арқалайтын моторлы бүріккіштер, 

бар лығы 25 техника қатыстырылады.
Сонымен қатар, шегіртке  тектес зиян

кестерге қарсы мониторинг жұмыс тарына 
«РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық 
филиалдардан 28 автокөлік, 32 маман, 
келісімшарт бойынша 26 зерт теуші қатыс
тырылады.

Жауапты мекемелер тарапынан, ауыл 
шаруашылық және жайылымдық жер лерде 
шегіртке тектес зиянкестердің таралған 
аумақтарына химиялық өң деу жұмыстарын 
жүргізу алдында, пес ти цид тердің (улы 
химикаттардың) қор шаған ортаға (бал ара
сы, балық және мал шаруашылығы), адам 
денсаулығына зияндылығын болдырмау 
үшін ауылдық округ әкімдіктеріне (жеке 
және заңды тұлғаларға) уақытылы хабарла
малар бері  летін болады.

Мұхан АРАНДЫБЕК, 
ҚР АШМ АӨК МИК облыстық 

аумақтық инспекциясының өсімдіктер 
қорғау жөніндегі мемлекеттік 

инспекция бөлімінің 
бас маманы.

ФИТОСАНИТАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК – 
АГРАРЛЫҚ САЛАДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

Облысқа темір жол арқылы алысжақын шет мемлекеттерден 
және елімізден карантинге жататын көптеген өнімдер әкелінеді, 
әкетіледі және транзиттеледі.

Карантинге жататын өнiмдi әкелу, әкету, транзиттеу, iшкi 
мемлекеттiк тасымалдау, тексеру тәртiбi Қазақстан Респуб
ликасы ның 1999 жылғы 11 ақпандағы №344I Заңының 13бабына 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Ел аумағына карантинге жатқызылған өнімді әкелуге фито
санитариялық бақылау бекеттері арқылы ғана рұқсат етіледі. 
Әкелінетін карантинге жатқызылған өнімге межелі  пункт те қай
талама карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау 
жүргізіледі. Әкетілетін карантиндік өнімдерге бастапқы фитосани
тариялық тұрғыдан бақыланады және қадағаланады. 

Карантинге жатқызылған өнімге кедендік құжаттарды ресім
деу мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және 
қадағалау аяқталғаннан кейін жүргізіледі.      

Импорттық және транзиттік карантинге жатқызылған өнім 
ҚР аумағы арқылы жабық немесе изотермиялық, ақаусыз және 
пломбаланған контейнерлермен, герметикалық орамдармен, ва
гондармен, автофургондармен, авторефрижераторлармен және 
басқа да көлік құралдарымен тасымалдануға тиіс. 

Қазақстан Республикасының аумағына экспорттаушы елдер
дің ұлттық карантиндік қызметтерінің фитосанитариялық сер
тификаттарынсыз карантинге жатқызылған өнімді; карантиндік 
объектілер мен бөтен түрлер жұқтырған карантинге жатқызылған 
өнімді; топырақты, тамыр жайған өсімдіктерді топырағымен 
қоса, өсімдік ауруларын қоздырушыларды – тірі саңырауқұлақ 
өскіндерін, бактерияларды, вирустарды, сондайақ, өсімдіктерді 

бүлдіретін жәндіктерді, кенелерді, нематодтарды, карантиндік 
арамшөптер тұқымдарын әкелуге тыйым салынады.     

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге фитосанитариялық 
сертификаттар, ел ішінде карантиндік сертификаттар болған 
жағдайда рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының карантиндi аймағынан әкетiлетiн 
карантинге жатқызылған өнiмдi жүру жолында басқа мекенжайға 
жiберуге тыйым салынады. Фитосанитариялық бақылау бекет
терінде карантинге жатқызылған өніммен жүк операцияларын  
оның иесі мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау, 
қадағалау және міндетті карантиндік жете тексеру жүргізілгеннен 
кейін карантиндік бақылау және қадағалау актісін алған соң 
өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектордың 
рұқсаты бойынша жүргізеді.

Жоғарыдағы тасымалдау тәртібінің  бұзылуына жол бер
ген лауазымды адамдар, жеке және заңды тұлғалар әкiмшiлiк 
жауапкершiлiкке тартылады. Мемлекеттік карантиндік фитосани
тариялық қадағалауды жүзеге асыру, өсімдік және азықтүлік 
ресурстарын қорғауға, карантинді объектілерге қарсы күреске 
бюджет қаражатының болжанбаған шығындарына жол бермеу
ге, сондайақ, отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
бағытталған.

А.ДОСЖАНОВ, 
облыстық аумақтық инспекциясының 

«Қызылорда» ФБ бекетінің  
өсімдіктер карантині инспекторы.

КАРАНТИНГЕ ЖАТАТЫН ӨНIМДI ӘКЕЛУ, 
ӘКЕТУ, ТРАНЗИТТЕУ, IШКI МЕМЛЕКЕТТIК 

ТАСЫМАЛДАУ, ТЕКСЕРУ ТӘРТIБI

ЖАРИЯЛЫЛЫҚ БАР ЖЕРДЕ 
ЗАҢСЫЗДЫҚҚА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан бастап сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып айқындалды. 

Елімізде оған қарсы күресу мәселесі күн тәртібінен түскен емес.
Заңда демократиялық негiздердi, мемлекеттi басқарудағы жариялылық пен 

бақылауды кеңейтудің, халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген 
сенiмін нығайтудың, мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын тұлғалар дың рия
сыз адалдығы мен сыбайлас жемқорлық көріністеріне «мүлдем төзбеушілік» 
қағидатын қалыптастырудың шарттары белгіленді. 

Бұл бағытта құзырлы мемлекеттік атқарушы және құқық қорғау органда
ры тарапынан жүзеге асырылған шаралардың нәтижесінде елімізде сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы бұзушылықтар айтарлықтай азайды.

Сондықтан, бұл кеселді мейілінше қысқа мерзім ішінде қоғамнан біржола 
аластату мақсатында, оған  қарсы бүкіл қоғам болып белсенділік танытып, 
қарсы тұруымыз қажет.

Ә.ЕРДАЛИЕВ, 
облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау

басқармасының статисті.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ағымдағы жылдың 7 маусымында Энергетика министрі Қ.А.Бозымбаевтың 

өңірлерде видеоконференция байланысын қамтамасыз ету арқылы халық алдында 
есептік кездесуін өткізетіндігін хабарлаймыз. 

Кездесу барысында Энергетика министрі Министрліктің қызметі, мұнайгаз, 
мұнай-газ-химия, көмір, уран, электр энергетикасы және қоршаған ортаны қорғау 
салаларының даму жоспарлары туралы баяндайды және сұрақтарға жауап береді. 

Есептік кездесу 2018 жылы 7 маусымда сағ. 15-00-де Астана қаласында 
Д.Қонаев даңғылы, 4, «Қазмедиа орталығы» ғимараты, Киноконцерт залында өткі
зіледі.

Видеоконференция байланысы 2018 жылы 7 маусымда сағ.15-00-де 
Қызылорда қаласындағы Бейбарыс сұлтан көшесі н/з, «Облыстық мекемелер үйі» 
(облыс әкімдігі), 3қабат мәжіліс залының «Г» блогында өткізіледі.

Сұрақтар және ұсыныстар туындаған жағдайда мына телефон нөмірлері бойын
ша хабарласуды 8(7172) 786862, 786958, 786884, 786887, 786886 немесе электрондық 
мекенжайға a.atantaeva@energo.gov.kz, u.akhmetova@energo.gov.kz жолдауыңызды 
сұраймыз. 

Сонымен қатар, проблемалық мәселелерді Энергетика министрлігінің сайтын
дағы «Энергетика министрінің халық алдында есептік кездесуі форумында» 
талқылауға болатындығын хабарлаймыз: http://www.energo.gov.kz.

2018 жылғы 13 маусым күні сағат 
15.00де  ҚР Дін істері және азаматтық 
қоғам министрі Дархан Кәлетаевтың 
халық алдындағы есептік кездесуі  
өтеді.

Министр есептік кездесуінде 
ҚР Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігінің өткен жылғы атқарған 
жұмыстары мен алдағы жоспарлары 
туралы айтады. Сондайақ, есептік 
кездесу барысында түскен халықтың 
сұрағына жауап береді. Өңір тұрғын
дарының онлайнрежімінде сұрақ 
қоюлары үшін бейнеконференц бай
ланыс жүйесі қамтамасыз етілетін бо

лады. Министрдің халық алдындағы 
есептік кездесуі  тікелей эфир арқылы 
www.bnews.kz  интернетпорталында 
көрсетіледі. 

Өтетін орны: Астана қ., Д.Қонаев 
көшесі, 4, «Қазмедиа орталығы» ғима
ра тының киноконцерт залы.  

ҚР Дін істері және азаматтық 
қоғам министрлігінің қызметіне 
қатысты сауалдар мен ұсыныстарды 
тұрғындар k.kense@diakom.gov.kz 
элект рондық поштасына немесе 8 
(7172) 741848, 8 (7172) 741868 те
лефонына хабарласу арқылы  тікелей 
жолдай алады.

ҚР ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ 
ҚОҒАМ МИНИСТРІ 

ХАЛЫҚ АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІК 
КЕЗДЕСУІН ӨТКІЗЕДІ
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– Адамзатқа цифрландыру технология-
сы не әкеледі – жаңа қауіптер ме әлде жаңа 
мүмкіндіктер ме?

– Жаңа технологияның дамуы туралы 
айтқанда тәуекел әр уақытта болатынын еске-
ру қажет. Алайда, қалай болғанда да оларды 
пайдаланудың қоғам үшін пайдасы бола-
ры анық. Цифрлық трансформация қазіргі 
капитализмнің қарама-қайшылықтарын жою-
ға көмектесіп, оның тиімсіз тұстарынан, 
өнді руші мен тұтынушының арасында бо-
латын, бизнес процесте қажетсіз, ешқандай 
құндылығы жоқ делдалдардан құтылудың 
мүмкіндігін алып келеді деп сенемін.

– Сандық технология  тауарларды тұты
ну мен қызмет көрсетуді қалай өзгертеді? 

– Негізгі өзгеріс үйреншікті капитализм-
нен жетілдірілген капитализмге өтуімен 
бай ланысты болады. Капитализмнің класси-
калық жүйесінде бағаны ұсыныс пен сұра-
ныс анықтайды. Бұл жүйе Адам Смиттің 
кезінде жаман жұмыс істеген жоқ. Онда 
тұтынушылар қолжетімді тауарлардың ба-
сым көпшілігінің бағасы қалай құралатынын 
біле алатын. Ал қазіргі күні біз көп жағдайда 
тауарлардың өзіндік құны туралы ештеңе айта 
алмаймыз, өйткені, жетілмеген және әділетсіз 
капитализмнің арқасында сатып алып қайта 
сататын делдалдар ғана ұтысқа ие болады. 
Ал жетілген капитализмге ауысуға жаңа 
техникалық интеллектуалды қондырғылар 
көмекке келеді. 

Елестетіп көріңіз, адам дүкенге барарда 
киетін  контактілі линза болады. Ол линзаны 
киіп алып, тауарға қарайды, «ақылды лин-
за» тауардың бағасын, сапасын, басқа сауда 
орталықтарындағы осындай тауарлардың 
бағасымен, сапасымен салыстырып, қай 
жерден нені сатып алу жөнінде сол мезет 
ақыл-кеңесін береді. Сатып алушы әп-сәтте 
өзін қызықтырған тауар жөніндегі барлық 
пікірлерді қарап шығып, ол туралы қажетті 
ақпараттың барлығына қол жеткізе алады. 
Мұндай қондырғы әрбір тұтынушыны ры-
нокты жете білетін сарапшыға айналдырып 
шығарады. Ұсыныс пен сұраныс идеалды 
түрде бір-біріне сай келетін болады. Демек, 
капитализмнің жетілген түрі жұмыс істей бас-
тайды. 

– Мұндай қондырғылар көмегімен тек 
тұтынушы ғана ұтысқа ие бола ма, әлде 
бизнесмендер де ұтысқа шыға ма? 

– Қажетсіз делдалдардан басқалардың 
барлығы да. Тұтынушылар төмен бағамен са-
палы тауарға қол жеткізеді. Өндірушілер тау-
арды көптеп сата алатын болады. Басты себеп, 
ретейлерлер қонымсыз үстеме баға қоюды 
доғарады, техникалық қондырғыларынан 
«мол ақпаратты» сараптап, әрбір тұтыну-
шысының портретін анық көре алады. Олар 
тұтынушыларға қосымша құндылықтар жа-
сау үшін жаңа технологиялар толқынын ұстап 
қалып, өздерінде қалдыруға тырысады. Ал 
тым жоғары баға қою, үлкен аудиторияға 
арналған жарнамалар келмеске кетеді. 

Бүгінде Airbnb және Uber секілді сервис-
тер немен айналысады? Қажетсіз делдал-
ды жоюмен айналысады. Нәтижесінде одан 
барша қоғам ұтады. Өйткені, тұтынушылар 
рыноктан жаңа құндылықтарды таңдай ала-
ды, ал өндірушілер тұтынушылардың талап 
деңгейінің өсіп келе жатуына орай тауарлар 

мен қызмет сапасын үнемі көтеріп отыруға 
мәжбүр болады.

– Қазірдің өзінде технологиялардың 
дамуы жақын болашақта ондаған маман
дықтың жойылуына әкеп соғады деген 
болжам жасалуда. Бұл қоғам үшін қатер 
ме, әлде жақсылық па?

– Жойылатындар қазірдің өзінде пайда-
сы аз сол делдалдық мамандықтар. Мәселен, 
техникалық қондырғылар біліктілігі төмен 
дәрігерлерді алмастыратын болады. Егер 
сіз таңертең ұйқыдан тұрғанда өзіңізді жай-
сыз сезінсеңіз, төсекте жатып-ақ виртуалды 
докторыңызға қаралуыңызға болады. Сізге 
ешқайда барудың қажеті жоқ, тіпті арнаулы 
тетіктерді де басып жатпайсыз. Рободоктор 
«Қай жеріңіз ауырып тұр?», «Қайтіп ауы-
рып тұр?» сияқты басқа сұрақтар қойып, со-
дан соң өзінің бай базасына сүйеніп, диагноз 
қояды. Мұндай рободәрігер арнайы сенсор-
лар арқылы ДНК құрамын тексере алады, 
инфрақызыл камерасы арқылы қызуыңызды 
өлшеп, кейбір сараптама түрлерін жасап 
береді. Ал бұдан күрделі жағдайларда ғана 
нағыз дәрігерге көрінесіз. Осындай жасанды 
интеллектіні қолдануға құралған жүйелер 
медицинаны алға бастырып, адамдардың 
денсаулығы мен өмірін сақтап қалуға көмек-
теседі.

– Кейбір мамандықтар қазірдің  өзін де 
көз алдымызда жойылуда.  Мәсе лен, ресей
лік ірі банк басшылығы 3  мың дай заңгерді 
қысқартпақ, оларды бағ дарламалық ке-
шендер алмастыратын болады. 

– Заңгерлердің алғашқы кезекте болуы 
өте орынды. Бүгінде әлемде арыз, шағым 
жазу секілді қалыптасқан, күнделікті орын-
далатын жұмыстарды атқаратын ондаған 
робозаңгерлер жұмыс істеуде. Бұл енді қай-
тарымсыз процесс.

Дегенмен, адамдарды роботпен алмас-
тыр ғанда ойланбай қадам жасаудан сақтан-
дырғым келеді. Бүгінде көптеген банктерде 
жоғары жалақы алатын қаржы сарапшыларын 
жалақы сұрамайтын алгоритмдерге алмас-
тыру туралы пікірлер пайда болуда. Алайда, 
алгоритмдер адамдарды толыққанды ал мас-
тыра алмайды – олар тек басшылық шешім 
қабылдар кезде мол ақпарат ұсынумен ғана 
көмек көрсетеді. Сол секілді, жоғарыда ай-
тып кеткен рободәрігерлер де дәрігерлерді 
алмастыра алмайды, тек көмегін тигізетін бо-

лады. Күнделікті жалықтыратын жұмысы бар 
барлық салада қызметкерлерді жасанды ин-
теллект ауыстырады. Ал қызметтен боса ған-
дар өздерінің уақыты мен энергиясын пайда-
лы, жасампаз жұмыстарға арнайтын болады. 

– Интернеттің дамуымен болашақта 
өміріміз өзгере ме?

– Жақын болашақта интернет қазіргі 
электр секілді үйреншікті дүниеге айналады. 
Жүз жыл бұрын барлығы электр туралы жақсы 
білді. Қазір біз автомобильді немесе смарт-
фонды пайдаланғанда олардың электр тогын 
қолданып жатқаны туралы ойлана бермейміз, 
солай болуы керек деп қабылдаймыз. Ол 
өміріміздің бөлінбес бөлшегіне айналып кетті, 
былайша айтқанда, алғашқы қауым адамдары 
үшін айналасында өсіп тұрған түрлі шөптер 
мен ағаштар секілді дүние. Интернетті де сон-
дай тағдыр күтіп тұр. Барлық қондырғылар 
Желіге қосылып, біз біртұтас интеллектуалды 
орта ішінде өмір сүретін боламыз. Адамдар 
сиқыршы сияқты өмір сүрмек, олар жансыз 
материямен үнемі байланыста болып, дауысы-
мен,  ыммен, тіптен ойша заттарға белгілі бір 
жұмыстарды атқаруға бұйрық беріп тұрады. 

– Ал қоғамның өзі қалайда өзгере ме? 
– Әрине, тек тұтастай қоғам ғана емес, 

тіпті ой-сана және әрбір жеке тұлға цифрлана-
тын болады. Компьютерлер миымыздан біздің 
әсерімізді және естеліктерімізді қабылдап 
алуға үйреніп, оларды ауқымды қорларында 
сақтайды және оны басқалардың миына құюға 
қол жеткізеді. Бұл бағыттағы зерттеулер 
Масса чусетс университетінде жүргізілуде. 
Әсер лерді сақтауды цифрландыру тұтыну 
сала сының төңкерісіне алып келеді. Өйткені, 
кез келген адам басқа тұтынушылардың өнім-
дермен танысуынан бастап оны сатып алғанға 
дейінгі әсерімен таныса алады. 

Бұл тек басы ғана. Цифрлық технология-
лар арқасында адамдар бір мағынада мәңгілік 
өмір сүрмек. Мәселен, Альберт Эйнштейн ту-
ралы барлық мәліметті жинастырып, соның 
негізінде оның цифрлық жеке тұлғасын 
реалистік голографиялық бейнесінде толық-
тырып жасауға болады.

Ал тірі жүрген адамның цифрлық тұлға-
сын жасап шығару анағұрлым жеңіл болмақ. 
Мысалға, кез келген адамның миынан ақпа-
ратты қабылдап алып, виртуалды егізін жа-
сап шығуға болады. Мұндай цифрлық ава-
тар нағыз иесіне өте жақын болады. Егер сіз 

дүние салсаңыз, ол сіздің орныңызға өмір 
сүріп, сіздің мінез-құлқыңыздың негізінде 
дамып, адамдармен байланыс нәтижесіндегі 
әсерлерімен естеліктерді толтыра береді. 

– Мұның бәрі енді ғылыми фантасти-
ка саласына жататын секілді. Ал енді осы 
айтылғандарды біздің көретініміз анық па, 
әлде болашақ ұрпақ көре ме? 

– Жиырма жыл бұрын интернет өмірімізде 
дәл осылай орын алады деп ойлап па едік. 
15 жыл бұрын бүгінгі адамдар смартфон-
дарынан ажырамастай болатынын, үнемі 
оның көмегіне жүгінетінін тіптен болжаған 
жоқпыз. Жаңа мүмкіндіктердің пайда болуы 
жаңа шешімдерге қатысты емес. Бұлардың 
көпшілігін футурологтар әлдеқашан болжап 
қойған болатын.

Әлемнің өзгеруіне технологиялық мүмкін-
діктердің өсуі де өзіндік үлес қосуда. Мәселен, 
процессорлардың өнімділігі әрбір 18 айда екі 
еселенуде. Бұл жағдайда Мур заңы да алдағы 
уақытта жұмыс істемей қалады. (Intel-дің 
негізін салушы Гордон Мур интергралды схе-
мада орналасқан транзисторлар саны әрбір екі 
жыл сайын өзгеретінін байқаған. Ол Мур заңы 
деп аталады). Енді кремний дәуірі аяқталып 
келеді. Біз ақпарат таратушы жаңа дүниелерді  
игеретін боламыз. Қоғамды цифрландыру бас-
талды. Ол біздің көз алдымызда жүзеге асуда, 
енді бұл процесті кері қайтара алмаймыз. 

ДОКТОР КАКУДЫҢ 
БОЛАШАҚ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

ТУРАЛЫ БОЛЖАМДАРЫ
Енді сегіз жылдан кейін автокөліктер 

өздігімен жүріп, адамдар сауда-саттықты 
үйде отырып жасай беретін болады. Тек төлем 
карточкасына өзінің салмағын, бойының 
өлшемін енгізіп қойса болғаны, сол өлшемге 
сай үйге дүкеннен тікелей киім жеткізіледі. 
Тіпті, сыйлықты да сатып алудың қажеті 
болмайды, өйткені ғалымдар ойлап тапқан 
3D принтері арқылы интернетпен жіберген 
сыйлықты шығарып алудың мүмкіндігі бар 
дейді «Болашақ физикасы», «Мүмкін емес 
физика» кітаптарының авторы Митио Каку.

Тағы бір үлкен жетістік медицина са-
ласын күтіп тұр. Енді 18-23 жылдан кейін 
адам органдарын био-пластиктерден жа-
сап шығару қарапайым іске айналады деп 
күтілуде. Көптеген ауру түрлері  жойылып, 
ағзаның жағдайы нанокомпьютерлер арқы-
лы қадағаланатын болады. Науқастың жағ-
дайын білу үшін қан алып, түрлі талдау-
ларды жүргізудің де қажеттілігі қалмайды. 
Дәрігерлер арнайы чип орналастырылған 
дәріні емделушіге беру арқылы, оның ден-
саулығын өз бақылауларына толықтай алады.

2027 жылға қарай адамдардың миынан 
естеліктері мен әсерлерін Желіге көшіріп 
алуға, оны басқалардың миына қондыру 
мүмкіндігіне қол жеткізіледі. 2029 жылға 
қарай роботтар адамдармен салыстырғанда, 
қай жағынан болса да ақылды болады. Бірақ, 
олар бізден билікті алып қояды деп қорқудың 
қажеті жоқ. Доктор Каку олардың  мықты бо-
латынын, бірақ та тек белгілі бір тапсырмалар-
ды ғана орындайтын «жәндіктер интеллекті» 
түрінде қалатынын айтады. 2040 жылдарға 
қарай нанотехнология бағдарламасы бойын-
ша жаңадан зат шығарып, оның формасын 
өзгертуге мүмкіндік береді.

2050-2060 жылдары Марсты қоныстану 
басталады. Жеке компаниялар бұл ғалам-
шарда елді мекендер тұрғызып, ол жаққа 
барғандар Жердің көмегінсіз өмір сүре ала-
тын болады. Ал, 43-83 жылдар аралығында 
адамдар мүлдем жұмысқа бармайды. Арнайы 
көзілдіріктер арқылы басшылықпен және 
әріптестерімен тікелей байланысқа шығып, 
тапсырмаларын үйде отырып-ақ орындауға 
мүмкіндік тумақ. Тіпті, 2100 жылы адам мен 
роботтардың деңгейі теңестіріледі. Бүгінгі 
компьютерлер де ол уақытқа дейін жоғалады, 
яғни, керексіз болып қалады. 100 жылдан 
кейін Жерде дүниежүзілік ортақ Үкімет бо-
лады, оның шешімдері ұлттық биліктердің 
шешімдерінен маңызды болмақ дейді Каку 
мырза. 

Міне, американдық ғалымның болжам-
дары осындай. Оған сену-сенбеу, әрине, өз 
еркіңізде.

Әзірлеген Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

МИТИО КАКУ: 
БОЛАШАҚТА БҮГІНГІ 
БІРАЗ МАМАНДЫҚТАР 
ЖОЙЫЛАДЫ

Американдық физик, футуролог 
(болашаққа болжам жасаушы), 

Нобель сыйлығының лауреаты Митио 
Каку бүкіл ғаламның, яғни ғарыштық 

кеңістіктің қалай құрылғанын 
түсіндіретін теория авторы 

ретінде танымал. Әлемге әйгілі 
ғалым сонымен бірге адамзатты 

болашақта қандай өзгерістер күтіп 
тұрғаны туралы тақырыпта әртүрлі 

аудиторияларда баяндамалар жасап, 
көпшіліктің көңілінен шығып жүр. 

Ол былтыр Ресейде өткен «Ашық 
инновациялар» форумына қатысып,  

журналистер тарапынан қойылған 
сан түрлі сауалдарға жауап берген 

болатын. Солардың бірқатарын 
ықшамдап аударып, оқырмандар 

назарына ұсынып отырмыз. 

Ел атынан сынға түскен қызылордалық дзюдошылар 
Азия чемпионатынан 3 медаль иеленді. 

Ливан елінде дзюдодан жас өспірімдер мен жастар ара 
сында өткен чемпионатта қазақ елінің спортшылары 
сәтті өнер көрсетті. Жасөспірімдер арасында Қазақстан 
құрамасы жалпы командалық есепте 1орынды алса, жас
тар құрамасы 3орынға қол жеткізді. 

Сыр елінің түлектері Құндыз Жылқыбай мен Нұрдәулет Аман қосов 
жекелей сында күміске ие болды. Ал, 44 келі салмақта сынға түскен 
Адия Сайын 2-орынды еншіледі. Олар Жалаңтөс баһадүр атындағы 
облыстық спортта дарынды балаларға ар налған мектеп-интернаттың 
және №1 облыстық олим пиадалық резервтің мамандан дырылған 
балалар-жасөспірімдер мектебінің спортшылары. 

Алдағы уақытта Қ.Жылқыбай мен Н.Аманқосов халықаралық 
жарыстарға дайындалса, А.Сайын қазан айында Босния елінде өтетін 
Әлем чемпионатында бағын сынайды. 

Дзюдошыларды бапкерлер Қален Қалиұлы, Жанарбек Сансызбаев, 
Ришат Бурлов, Рамазан Мұстафаев, Тұрар Баймаханов және Қайрат 
 Баякенов дайындады.

* * *

Футболдан Қазақстан  Премьер лигасының кезекті тур 
ойындары өтті. «Қайсар» сырт алаңда Петропавлдың 
«Қызылжар» командасымен кездесті. Мұның алдында екі 
ойында айқын жеңіске жетіп, жанкүйерлерін қуантқан 
қайсарлықтар бұл жолы бір ұпайды қоржынға салды.

Бұған дейін «Тобыл» мен «Шахтерді» 3:0 есебімен жеңген жерлес-
тер теріскейдегі матчқа көтеріңкі көңіл-күймен барды. Ал, Премьер 
лигаға биыл ғана қосылған петропавлдық команда үшін әр ойында 
ұпай еншілеу маңызды еді. Сондықтан, алаң иелері кездесу басталы-
сымен шабуылға басымдық беріп, сәт сайын қонақтар қақпасына қауіп 
төндірумен болды.

Алайда, бұл күні қайсарлық қақпашы Марсель Исламқұлов асқан 
шеберлік танытып, соңғы шепте өте сенімді ойнады. Қай сарлықтар 
да сауатты қорға нып қана қоймай, қарымта шабуылдармен жауап 
қайтаруға тырысты. Кездесудің 32-минутында Франк Джа-дже-дженің 
баспен бағыттаған соққысы қақпадан сәл қиыс кетіп, оңтайлы сәтті 
мүлт жіберіп алды.

Екінші таймда «Қызылжар» қарқынын үдете түсті. Матчтың 
аяқталуына санаулы  минуттар қалғанда Братислав  Пунашевац «Қайсар» 
қақпасынан саңылау тапқан болатын, алайда сербия лық шабуылшы ой-
ыннан тыс қал ғандықтан төрешілер  голды есептемеді. Осылайша, тең 
есеп пен қайсарлықтар бір ұпай енші леп қайтты.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

БАБЫ КЕЛІСКЕННІҢ, 
БАҒЫ ЖАНАДЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
ҚР Экологиялық Кодексінің 57-бабының және ҚР ҚОҚМ-і 07.05.2007 ж. 

№135-п бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тыңдауларды өткізу Ережелерінің» 
9-пунктінің талаптарын орындауда «Қазгермұнай» БК» ЖШС «Орталық Ақша-
бұлақ мұнайлы кенішін игеру жобасына» арналған «Қоршаған ортаға әсерін ал-
дын ала бағалау» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.

Қоғамдық пікірлердің есебін жүргізудің түрі бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы жұртшылыққа хабарлап, қоғамдық тыңдау өткізу жолымен анықталды. 

Қоғамдық тыңдау 2018 жылы 14 маусым күні сағат 11.00-де мына мекен-жай 
бойынша: Қызылорда қаласы, А.Тоқмағанбетов көшесі 19, «Қызылорда» қонақ 
үйінің конференц-залында өткізіледі. 

Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық мүдделі 
азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі.

Материалдар электронды түрде орналасқан Интернет-ресурс мекен-жайы: 
www.tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС
(жобалаушы – «Каспиймұнайгаз» ҒЗИ» ЖШС).

Өткен жылы аймақ жастары ұлт
тық бірың ғай тесті бойынша биік 
нәтижеге көтеріліп, осы негіздің ар қа
сында мектеп түлектерінің 97 пайызы 
жоғары және арнаулы оқу орнына 
оқу ға түсті. Облыс басшы сының 
тіке лей қолдауымен осындай озық 
үлгі қалыптасты. Міне, мұны облыс 
тарихындағы теңдессіз табыс десе 
болады.

Әрине, жақсы істің жаршысы бәрімізді 
қуантты. Өйткені, бұл бірлескен істің 
берекесі, көптің маңдай тері екені айқын. Бұл 
жерде  ел ішінде «Талды су» лагері аталып 
кеткен, шын мәнінде, Бесарық ауылындағы 
облыстық олимпиадалар және қосымша 
білім беру орталығының үлесі орасан деп 
ойлаймын. Себебі, орталықтың әрбір жүйелі 
жұмысына мектеп түлектері мен ұстаздары 
дән риза, білім беру сапасына, тынығу мен 
санаға және рухани әлеміне тың күш сыйлар 
тамаша жетістіктері көптің көңілінен шығып 
келеді. 

Баланың еркін білім алуына барлық жағ-
дай жасалған. Жайлы жатын орыннан бас-

тап, тамақтануы, демалысы, үйірмелер, мол 
қоры бар кітапхана, түрлі саяхаттық сапа-
ры, тіпті орталық ауласының аспан асты 
көрмелері, көркейту көркемдігі, эстетикалық 
әсемдік безендірілуі әрбір оқушының 
таным дық көзін ашады, ерекше әсер сый-
лайды. Сондықтан болар, орталыққа деген 
қызығушылық артып отыр. Бұл орайда, 
орталық директоры Үмбетәлі Абибуллаевтың  
ұйымдастырушылық қасиеті, жақсы істерге 
баулу мақсатындағы ізденістері, оның сурет-
шілік шеберлігі өз нәтижесін берді. Қазір 
гүлденген, нұрланған, кемелденген орта лық 
елдің мақтанышы.

Биыл 4 ауысымда Қызылорда және Байқо-
ңыр қаласы,  Қармақшы, Жалағаш ауданда-
рынан келген оқушылар білімін шыңдады. 
Олар үшін Бесарықтың бойы білімділер 
бесігіне айналды.

Әрине, біздің бірінші міндетіміз сапалы 
білім беру екені белгілі. Ұлттық бірыңғай 
тестілеуге дайындауда ұлағатты ұстаздардың 
жемісті жұмысы баршылық. Әсіресе, Қызыл-
орда қаласы №7 мектеп-лицейінің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Гүлжанат 
Кен жа лиеваға басымдық бергім келеді. Өйт-
кені, Гүлжанат Абатқызының дәріс оқу 

әдебі, оны оқушы санасына сіңіру әдістемесі 
өте өзекті. Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласына сай ізденіс 
жұмыс тары, кітаптан тыс тапсырмасы оқушы 
үшін пайдалы. Сол секілді білімді ұрпақ 
тәрбиелеуде  №43 және №38 орта мек теп-
тің жоғары санаттағы мұғалімдері Паридаш 
Шайықова мен Гүлнұр Едігеева тек бала 
бағбаны емес, шәкірт жүрегіне жазылған жай-
саң жандар. Ал, тәрбиешілер Наушат Биға-
былов пен Нұржан Асқаровтың тәрбиелік 
жұмыстары да сана серпілісіне оң қадам 
қосып отыр. Жалпы, бізде 10 күн ішінде 
біршама бағдарламалық курс жүргізіледі. 
Осы қысқа уақытта «қайталау – білім анасы» 
дегендей, ұмытқанын жадында жаңғыртып, 
оқушы ынтасы оянады. Сондықтан орталық 
мүмкіндігін пайдалану тестілеу сынағына 
тың серпінмен баруға жол ашады. Бір сөзбен 
айтқанда, биылғы жылы да мектеп түлектері 
межелі биіктен шықса, еңбектің қайтқаны деп 
білемін.

Бибізәуре ҚАЙКЕНОВА,
орталықтың кітапханашысы.

«Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы (бұдан 
әрі – конкурс) өнегелі құндылықтарды жаң-
ғыр туға және отбасы мен некенің (ерлі-зайып-
тылықтың) жағымды үлгісін таратуға, отбасы 
мәртебесін арттыруға бағытталған.

Конкурсты өткізудің мақсаттары –  отбасы 
институтын, адамгершілікті, руханилықты ны-
ғайту, жауапты ерлі-зайыптылықтың маңызын 
тану, ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауап-
кершілігін арттыру, отбасылық құндылықтарды, 
кәмелетке толған балаларының еңбекке қабі-
летсіз және егде жастағы ата-аналарына қамқор 
болуын дәріптеу және кеңінен насихаттау, 
қазақстандық отбасының жағымды имиджін 
қалыптастыру.

Конкурсқа отбасылар (бұдан әрі –  үміткер-
лер) қатысады. Конкурс Қазақстан Респуб-
лика сының бүкіл аумағында ашық нысанда 
өткі зіледі. Конкурстың жеңімпаз отбасысы жал-
пыға ортақ интерактивті дауыс беру негізінде 
айқындалады. Конкурсқа қатысуға мүшелерінің 
еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткер-
лік, ғылыми жетістіктері жоғары отбасылар 
жіберіледі. 

Қызметі Қазақстан Республикасының аума-
ғында тыйым салынған ұйымдардың құрамына 
кіретін (кірген) мүшелері бар және бұрын сот-
талған мүшелері бар отбасылар конкурсқа 
қатыса алмайды.

Конкурс үш кезеңде өткізіледі.
Бірінші кезең – аудандық (қалалық);
Екінші кезең – өңірлік;
Үшінші кезең – ұлттық.
Конкурстың ұйымдастырушылары қалалық, 

аудандық ішкі саясат бөлімдері және облыстық 
ішкі саясат басқармасы болып табылады.

«Мерейлі отбасы» 
ұлттық байқауы

БЕСАРЫҚТЫҢ БОЙЫ БІЛІМДІЛЕР БЕСІГІ

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

барлық басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

700049, 700052  телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. Emaіl: smjarnama@mail.ru


