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Конференцияның ашы-
луында аймақ басшысы 
«Нұр Отан ның» еліміздің 
қоғамдық-саяси өміріндегі 
маңыздылығын атап өтті. 

– Партияның бірінші съезі 
1999 жылдың 1 науры зында 
өткен еді. Елі міздің же текші 
партиясы жиырма жылдың 
бедерінде үлкен жол дан өтті. 
Өткен жылдар ішінде «Нұр 
Отан» еліміздегі жағдайды 
тұрақтандыруға, елді дамы-
ту мен халықтың әл-ауқатын 
жақсарту жолындағы міндет-
терді орын  дауға зор үлес 
қосты, – деді аймақ басшысы.

Жиында партия ардагері 
Қуанышқали Шапшаңов 
сөз алды. Ол партияның 
негізі жалақы, зейнетақы ай-
лар бойы төленбей, барлық 
жинақтар құнсызданып, 
адамның бар қарекеті мен 
әрекеті күнделікті тірліктің 
қамы болып қалған қиын-
қыстау кезеңде қаланғанын, 
сол қиындықтарды саяси күш 
ретінде еңсеруде айшықты 
рөл атқарғанын атап өтті. 

– Тарихи өлшемге салсақ, 
20 жыл – қас қағым сәт. Алай-
да, осы уақытта «Нұр Отан» 
партиясы шын мәніндегі 
жасам паздық пен біріктіруші 
күшке, саяси сахнада 
салмағы басым көшбасшыға 
айналғанын ешкім жоққа 
шығара алмайды, – деді.

Партия ардагері айтылған 
барлық бастамалардың 
жүзеге асырылуы көңіл 
қуанта тынын айтты. Әсіресе, 
цифрлан дыру ға байланыс-

ты мектеп оқушыларына 
ар налған жоба лардың жүзе-
ге асып, партияның жас 
ұр пақты заман талабына 
қарай бейімдеуге, бос уа-
қытын тиімді өткізуге көңіл 
аударғаны оң өзгеріс бол-
ғанын атап өтті. 

Әр жылдары партия бас-
тамасымен «Нұрлы көш», 
«Ауыз су», «100 мектеп – 100 
аурухана», «Болашақ» және 

тағы басқа да ірі әлеуметтік 
бағыттағы бағдарламалар 
іске асты. Қазіргі таңда 
мектеп оқушылары үшін 
1000 тегін IT-сынып пен 
ақпараттық технологиялар 
саласына білікті мамандар 
даярлау үшін 20 IT орталық 
ашу, геоақпараттық онлайн 
қызмет порталын құру, мек-
теп асханалары мен спорт 
алаңдарын жаңғырту және 

тағы басқа да заман тала-
бымен үндесетін істер бар. 
Бүгінгі күні 1 миллионнан 
астам Қазақстан азаматтары 
партия қатарында.

Жиын барысында об-
лыс әкімінің орынбасары 
Руслан Рүстемов партия та-

рапынан жасалып жатқан 
іргелі істерге тоқталды. 
Оның айтуынша, Елбасы бас-
тамасымен қолға алынған 
әлеуметтік бағдарламалар 
өңірде толыққанды жүзеге 
асып келеді. Айталық, биыл 1 
қаңтардан бастап бюджеттік 
мекемелерде жұмыс істей-
тін 25 мыңнан астам азамат-
тардың еңбекақысын көбейту 
үшін республикалық бюд-

жет есебінен трансферт-
тер ретінде 4,7 млрд теңге 
қаралған. Осы орайда меке-
мелер мен кәсіпорындар ара-
сында жүргізілген түсін дірме 
жұмыстарының нәти же-
сінде 29 ірі және орта кәсіп-
орындарда жұмыс жасайтын 

2548 азаматтың жалақылары 
22 процентке көтерілген. 

Облыс әкімінің орынба-
сары балалар қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бағытындағы 
жұмыстарды да атап өтті.

– Мектепке дейінгі білім 
беру ұйым дары мен мектеп 
қабырғасында білім алып 
жатқан балалар қауіпсіздігі 
үшін өткен жылы өңірдегі 
балабақшалардың 34 пайызы, 

ал мектептердің 88 пайызы 
бейнебақылау құралдарымен 
қамтамасыз етілді. Бұл жұ-
мыстарды жалғастыру үшін 
биыл облыстық бюджет-
тен 95,4 млн теңге қаржы 
бөлінуде. Білім беру сала-
сында аймақта Назарбаев 
зияткерлік мектептерінің 
оқы ту әдістемесіне сәйкес 
білім беру жүйесінде жаңар-
тылған мазмұнды енгізу бой-
ынша жұмыстар жалғасуда. 
Бүгінгі күні ол 46 мектепте 
енгізілді, – деді Р.Рүстемов.

Елбасы Жолдауында аса 
маңызды көңіл бөлінген тағы 
бір мәселе – тұр ғын үй салу. 
Осы орайда, өңірде «Ор да» 
тұрғын үй құрылысының 
«Жол картасы» әзірленді. 
Бүгінде өңір лік бұл бағ дар-
лама Елбасының «7-20-25» 
бастамасының әлеу мет тік 
жалғасына айналды. Бағдар  
лама мүм кін діктерін алғаш 
болып апатты үйлер де және 
жа тақ ханаларда тұратын тұр-
ғын дар пай даланса, наурыз 
айында «Тұр ғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ арқы лы 
кейін сатып алу құқығымен 
қа ла ның сол жағалауынан 248 
пәтер халық тың әлеуметтік 
осал топтарына табысталмақ.

Сондай-ақ, жиында пар-
тия филиалы төрағасының 
бірін ші орынбасары Иба-
дулла Құттықожаев пар-
тия Жарғысына енгізілген 
толық тырулар мен өзгерістер 
жайлы айтса, «Нұр Отан» 
партиясы саяси кеңесінің 
мү шесі, қала әкімінің орын-
басары Шахмардан Байма-
нов партияның 2030 жыл-
ға дейінгі бағдарламасы 
жобасының негізгі ережелері 
жайлы хабарлама жасады.

Басқосуда алдағы уақытта 
Астанада өтетін партияның 
XVIII съезіне 61 делегат сай-
ланды.

Арал ауданының тұрғыны 
Фатима 2018 жылы тігін цехын 
ашып, жеңіл өнеркәсіпті дамы-
туды қолға алады. Ол үшін «Нә-
тижелі жұ мыспен қамту және 
жап пай кәсіпкерлікті да  мыту 
бағдарламасы» шең бе рінде 
«Қы  зыл орда» өңірлік инвес-
тиция лық орта лығы  арқы лы 3 
млн теңге несие алған. Бүгінде 
5 адамды жұмыспен қамтып, 
ерлер мен әйелдер және балалар 
киімдерін тігеді.

– Әдепкіде үйден тіге тін-
мін. Уақыт өте өз қолымыздан 
шыққан киімді насихаттасақ де-
ген оймен кәсіп бастауға тәуекел 
еттім. Ұлымның атымен «Ба-
тыр» жеке кәсіпкерлігін ашып, 
жеңілдетілген несие, қажетті 
құрал-жабдықтарды, тігін ма-
шиналарын сатып алдық. Са-
палы киім тігуге шеберхананы 
толығымен жабдықтадым. Қазір 
тапсырыспен балалар киімін, 
әйелдердің кешкі көйлегі, ерлер 
киімін де тігіп жатырмыз. Соны-
мен қатар сырт киімдерді қайта 
өңдейміз. Шеберханадағы бес 
тігінші де бір сәт бос отырмай-

ды. Бұл біздің жұмысымыздың 
жұрт көңілінен шыққаны деп 
ойлаймын.

Кәсіп бастау оңай емес. 
Дегенмен, қолдау мен қам-
қорлықтың арқасында жетіс-
тікке жетудеміз. Аймағымызда 
кәсіпкерлерге барынша қол дау 
жасалуда. Кәсіпкерлер пала-
тасының мамандары әрдайым 
көмек көрсетуге дайын. Іс ба-
стаймын дегенге жеңілдетілген 
несие де, гранттар да бар. Ең 
бастысы, талап, еңбек керек. 
Өз өнімімізді тұтынып, өз 
киімімізді киетін уақыт келді,– 
дейді Ф.Сәрсембаева.

Жеңіл өнеркәсіп саласын-
да 30 жылдық тәжірибесі бар 
Фати  ма ның тіккен киімдері 
әзір ге аудан кө ле  мінде таны-
мал. Болашақта отандық на рық-
та өз қолтаңбасы болатынынан 
үміттіміз.

Айта кетелік, ісмерлікке 
ынта қойған жастар бүгінде Фа-
ти маның мектебінен өту үшін 
шеберханасына іздеп келе ді. Ол 
үйретуден жалыққан емес.

ЖЕТЕКШІ ПАРТИЯНЫҢ ЖЕМІСТІ ЖОЛЫ

СБ Шынар БЕКБАН.

А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде облыс әкімі, 
партияның облыстық филиал төрағасы Қырымбек Көшербаевтың 
қатысуымен «Нұр Отан» партиясының 20 жылдығына орай конференция 
өтті. Онда Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыруға байланы-
сты партияның алдағы жұмыстары талқыланды.

ТІГІНШІЖАСӨСПІРІМДЕР ҚЫЛМЫСЫ 
ЖАУАПСЫЗДЫҚТЫ КЕШІРМЕЙДІ

СБ Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.

Биыл аймақта жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
үш жылдығы жарияланғаны белгілі. Жақында об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен 
өткен шарада алғашқы жыл қорытындыланып, 
ісін жаңа бастаған үздік 8 кәсіпкерге 1 млн теңгеден 
берілді. Үздіктер қатарында Фатима Сәрсембаева да 
бар. 

7 ақпан күні Астана қала сын  да Мемлекет 
басшысы Нұр сұл тан Назарбаевтың төр аға -
лығымен ҚР Қауіп сіздік Кеңе  сінің отыры-
сы өткенін ха бар  лағанбыз. Онда мұнай-газ 
са ла   сының дамуы, Байқоңыр қа ла  сы мен 
су шаруашылығын да   мыту, Солтүстік Арал 
жобасын іске асыру, жаңа жылу электр 
ор талығын салу сияқты өңірдің өзекті 
мәселелері талқыланды. Ел басы наурыз 
айының соңына дейін 2019-2022 жылдарға 
арнал ған Қызылорда облысының әлеу мет  тік-
экономикалық дамуының ке шенді жоспарын 
әзірлеуді тапсырды. 

– Бұл бізден үлкен жауап кер  шілікті та-
лап етеді. Жоспарлы жұмысты атқаруға 
респуб ли ка лық бюджеттен қаржы сұ ра лады. 
Сондықтан аймақ үшін маңыз ды мәселелер 
кешенді жос парға енгізілуі тиіс, – деді облыс 
әкімі. 

Айта кетейік, кешенді жоспарды әзірлеп, 
бекіту мақсатында облыстық жұмысшы 
тобы құрылды. Оның алғашқы жобасын 
қалыптастыру үшін ұсы ныс тар жинақталуда. 
Облыс әкімінің орынбасары Қуанышбек 
Ысқақов осы орайда баса назар аударылуы 
тиіс жайттарды атап өтті. 

– Қаржылық түйткілі шешіл меген жоба-
лар да кешенді жоспарда қосымша көрініс 
табуы қажет. Олар – кәсіпкерлікті дамы-
ту, жұмыспен қамту, әлеу меттік қорғау, 
денсаулық сақтау, білім беру, спорт, көлік, 
инфрақұрылым, туризм, өнеркәсіп, эколо-
гия, табиғатты пайдалану, қоғамдық тәртіп 
және азаматтық қорғау салалары, – деді 
Қ.Ысқақов. 

Хабарламашы жоспарға ен гізіл ген жоғары 
деңгейдегі іс-шара лардың құнына қатысты 
мә селе бар екенін жеткізді. Құны кө біне ал-
дын ала есептемеге сәйкес белгіленгендіктен 
мұндай жобалар жиі өзгертіледі. Ал бұл өз 
кезегінде шараны тиімді жүзеге асыруға 
кедергі. 

ЕЛ ТІЛЕГІ 
ЕСКЕРУСІЗ 
ҚАЛМАЙДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалық етуімен 
аппарат мәжілісі өтті.

Облыс әкімі Қ.Көшербаев 
жасөс пірімдер арасындағы 
құқық бұзушылық санының 
айтарлықтай өскенін атап өтті.

«2018 жылдың қорытын-
дысымен республика бойынша 
кәмелет жасына тол мағандармен 
жасалған қылмыстар 6 па-
йызға төмендесе, керісінше 
облысымызда бұл көрсеткіш 
57 пайызға (86-дан 135-ке) 
өсіп отыр. Облыстың барлық 
аудан  дарында, Жаңақорғанды 
қоспағанда, жас өспірімдермен 
жасалған қылмыстар 3-4 есеге 
артқан. Бұл жағдайды да ста-
тистика қоғамдық тәртіпті бұзу 
бойынша барлық көріністердің 
есепке алынуымен бай  ла нысты 
деп бізді сендіруге тырыса-
ды. Алайда, біз олай санамай-
мыз. Бұл тиіс ті мемлекеттік 
органдардың кәмелет жа  сына 
толмағандар арасындағы құқық 
бұзу шылық профилактика ба-
ғытындағы жұ  мыс тарының 
тиісті деңгейде ұйым дас ты-
рылмағанын көрсетеді», – деді 
аймақ басшысы.

Жергілікті полиция қызметі 
басқар масының бастығы Бау-
ыржан Ибраев пен облыстық 
білім басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Жас-

ұлан Шынтасов құқық бұзу-
шылықтың алдын алу бойын-
ша облыста жүргізіліп жатқан 
жұмыстар туралы баяндады. 
Атап айтсақ, оқушылар мен 
студенттер арасында түрлі іс-
шаралар, ал оқу орындарының 
қызметкерлерімен семинар-
кеңес өткізіліп келеді. Сонымен 
қатар, «Жасөспірім және көше», 
«Түнгі қала» рейдтері тұрақты 
түрде ұйымдастырылуда, кәме-
летке толмағандарға спирттік 
және темекі өнімдерін сату 
фактілерін анықтау үшін тек-
серу жүргізілуде. Сондай-ақ, 
оқушылардың қауіпсіздігін қам-
та масыз ету мақсатында бейне-
бақылау орнатылды және оқу 
орындарында смартфондарды 
пайдалануға шектеу қойылды.

Дегенмен, аймақ басшысы 
қабылданған шаралар тиісті 
нәтиже бермей отырған дығын 
атап өтті.

«Кәмелетке толмағандар 
ісі және олар дың құқықтары 
жөніндегі комиссия ның жұмыс 
форматын жедел түрде қайта 
қарап, шетелдік тәжірибелер 
зерделеніп, жандандыру ке-
рек. Осы жылдың бірін ші 
жартыжылдығы бойынша бұл 
жұмыс тар талданатын болады 

және оның қоры тын дысымен 
тиісті әкімдердің есебі тың да-
латынын ескертемін», – деді об-
лыс әкімі.

Сондай-ақ, ведомствоаралық 
комиссия отырысында құқық 
бұзушылықтың профилак-
тикасы бойынша жұмыстың 
жалпы қорытындылары қа-
ралды. Облыс әкімі аппара-
ты басшысының орынбасары 
Серік Шотаевтың айтуынша, 
барлық мемлекеттік органдар 
соңғы уақытта өсу қарқынымен 
ерекшеленетін қылмыстардың 
алдын алуға баса назар аударып, 
осы бағыттағы жұмыстарды 
күшейтуі қажет.

«Соңғы жылдары өңірде 
жол-көлік оқиғаларының 
саны артты. Өткен жылдың 
қорытындысы бойынша жол-
көлік оқиға ларының саны 20 
пайызға, жол апатынан қаза 
болғандар саны 11 пайызға, 
ал зардап шеккендер саны 
22 пайызға артты», – деді 
С.Шотаев.

«Облыстық полиция депар-
та ментінің материалдық-техни-
калық базасы жыл сайын артып 
келеді. Алайда, айтарлықтай 
нәтиже байқалмайды. Қызыл-
орда қала сы мен аудан 
әкімдеріне, уәкілетті орган-
дар дың басшыларына әлемдік 
тәжірибені ескере отырып, 
қыл мысқа қарсы күрес жө-
ніндегі жол картасын қысқа 
мерзімде әзірлеуді тапсырамын. 
Бұл жұмыстардың формальді 
жүргізілуіне жол берілмесін», – 
деп қорытындылады аймақ бас-
шысы.

«СБ» ақпарат.

2018 жылдың қорытындысы бойынша облыстың 
Жаңақорған ауданынан басқа аудандарында 
кәмелетке толмағандар арасында қылмыс саны 3-4 
есеге өскен.

Бұл туралы құқық бұзушылықтың алдын алу жө -
ніндегі облыстық ведомствоаралық ко мис    сия оты-
рысында кәмелет жасқа тол  ма ғандардың істері және 
олардың құ қық  тарын қорғау жөніндегі комиссия 
жұ мы   сының қорытындысында талқыланды, деп ха-
барлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі. 

Болашаққа – үміт,
жастарға – сенім
Сырдария ауданында  осы 

тақырыпта салтанатты жиналыс 
өтті. Жиынға ауданның белсенді 
жастары, жастар ұйымының өкіл-
дері, жас кәсіпкерлер, спортшы-
лар, ұстаздар және мекеме, бөлім 
басшылары, ардагерлер қатысты.

Жиын басталмас бұрын 
өткен жылы аймағымызда 

жүзеге асырылған «Zhas project» 
жобасының жеңімпазы атанған 
аудан жастарының көрмесі 
ұйымдастырылды. Аудан әкімі 
Ғ.Қазантаев жұмыспен қамту, 
ауылдарда «Жастар бригадасы-
на» жан-жақты қолдау көрсету,  
кәсіп бастауға кепілдік жағынан 
жәрдемдесу мәселелеріне 
тоқталды. Талантты қыз-
жігіттердің басын қосатын «Жа-
стар театрын» ашу туралы ба-
стама көтеріліп, тиісті тапсырма 
берілді. 

Жасотандықтардың
бастамасы
«Жас Отан» ЖҚ Шиелі 

аудандық бөлімшесі партияның 
«Кедергісіз келешек», «Ардагер-
лерді ардақтайық» жобалары 
аясында өз жұмыстарын жүйелі 
ұйымдастырып келеді. Жастар 
бір күнді «Думан Шиелі» ЖШС 
арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталығындағы мүм-

кіндігі шектеулі балалардың 
көңілдерін аулауға арнады.  Шара 
барысында мүмкіндігі шектеулі 
балаларға тәттілер таратылды. 
Ертегі кейіпкерлерінің бейнесіне 
еніп, көріністер қойды. 

Тағы бір күні ем алушы 
қарттардың ақ баталарын алуға 
асықты. Өнерлі жастар өлең 
оқыды, ән салып, би биледі. 
Жасотандықтардың бастамасына 
қариялар ризашылық білдірді.   

«СБ» ақпарат.
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BRIFING

Ол аудандағы «Шаған-
Жер» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде инженер-технолог 
қызметін атқарады.  Бүгінде облыстың 
агросаласындағы ір гелі құрылым 
саналатын шаруа шылықтың негізгі 
кә сі бі күріш егу. Жас маман ел бай-
лығын еселеген компанияда жұ мыс 
істейтіндігін мақтаныш тұтады. 

Рүстем  2011 жылы Астана қа-
ла сындағы С.Сей фул лин атындағы 
Қазақ  агро техни ка лық универ ситетін 
инженер-технолог мамандығы бой-
ынша бітірген. Алғашқы еңбек жолын 
«Абзал и К» компания сында тұқым 
зауытының меңгеру шісі қызметінен 
бастайды. Ы.Жақаев атындағы Қазақ 
күріш шаруашылығы ғылыми-зерт теу 
институтында аға лаборант   болды. 
Институтта бір жылдай қызмет етіп, 
қайта ауыл ға оралады. 2015 жылдан 
бастап «Шаған-Жер» ЖШС-да инже-
нер-технолог ма мандығы бойынша 
еңбек етуде.  

Жұмыста белсенді, тір лігіне 
тия нақты ол аға буын өкілдерінен 
тәжірибе жинақ тады. Бірде жас маман 
газетке шыққан мақаладан «Диплом-
мен – ауылға!» бағдарламасының тізі-
міне жаңа мамандықтар қо сылғанын 
көзі шалады. Мұның мамандығы да 
тізімге еніпті. Қуанышында шек бол-
мады. Аудандық ауыл шаруашылығы 
бөліміне барып мән-жайды білді. 
Ондағы мамандар Рүс темге бағыт-
бағдар беріп, қа жетті құжаттарды 

жинауға атса лысты. Көп ұзамай ол 
бір реттік ақшасын алды. Тіпті тұрғын 
үй кезегіне тізілді. Өткен жылы 
бағдарлама ар қа сында жаңа баспанаға 
қоныстанды. 

Еңбекқор жастың шаруа шылық-
тағы негізгі қызметі тұқым дайын-
дау, сақтау, астық қоймаларын 
қадағалайды. Егін науқаны бастал-
ғанда қажетті тұқымды әзірлесе, жи-
нау кезде астықты тиісті орындарға 
жіберіп, қамбаға жеткізілетін өнім-
ді бақылайды. Тынымсыз еңбе гі нің 
арқасында жас маман шаруа шы лық-
тың талай марапатына ие болды. Өзі 
секілді жастармен бірлесіп, қоғамдық 
жұмыстарға да белсене  қатысады. 

– Елімізде биылғы жыл «Жастар 
жылы» болып жарияланды. Осы 
бағытта біршама жаңа жобалар қолға 
алынбақ. Біз секілді жас мамандарға 
қолдау артса,  талай қатарластарымыз 
өзін-өзі жұмыспен қамтуға мүмкіндік 
алатын болады.  Соның бірі – «Ди-
пломмен – ауылға!» бағ дар ламасына 
енгізілетін ма ман дықтар тізімін 
кеңейту және ауылға көшіп барғаны 
үшін төленетін жәрдемақы мөл шерін 
70-тен 100 айлық есептік көрсеткішке 
дейін арттыру көзделіп отыр. Мен 
де осы бағдарлама арқасында жаңа 
баспанаға ие болдым. Енді ауылға 
келіп жұмыс жасайтын әрбір жасқа 
барлық жағдай жасалатын болады. 
Сондықтан жас тар аянып қалмауы 
тиіс,–деді ол.

Елбасымыз «Біз 
биылғы жылды тек 
«Жас тар жылы» деп қана 
жариялаған жоқпыз, біз 
қазақстандық жастарды 
қолдаудың қарапайым 
әрі түсінікті құралдарын 
жасауды қалаймыз және  
жасауға міндеттіміз» деп 
өте маңызды төрт дүниені 
бөліп айтты. Бұл, бірінші, 
қолжетімді әрі сапалы 
білім; екінші, жұмыс 
орнының болуы, үшінші, 
тұрғын үймен қамту және, 
соңғысы, отбасын құруға 
мүмкіндік жасау.
Басында баспанасы жоқ, бір 

пәтерден екінші пәтерге көшіп 
жүрген жастың білім алуға да, жұмыс 
істеуге де зауқы соқпайтыны белгілі. 
Сондықтан, «Өз үйім – өлең төсегім» 
демекші, бірінші кезекте жастар-
ды баспанамен қамтамасыз етуге 
арналған бағдарламаларды жетілдіру 
қажет деп ойлаймын. Қазіргі 
жастардың бейнесін сипаттайтын 
болсақ, жастар жақсыны да, жаман-
ды да өзіне сіңіріп алатын «магнит» 
секілді. Оларда жаңа дүниелерге 
қызығушылық, жетістікке жеткен 
тұлғаларға еліктеушілік басым. Сол 
себепті біздің «магнитіміз» бойы-
на пайдасыз дүниені сіңірмес үшін 
жас тарды білім алуға, ғылым игеру-
ге, спортпен айналысуға қызықтыра 

білу қажет.
Елбасымыз атап өткендей, 

болашақта адамдарды азық-түлікпен 
қамтамасыз ету басты мәселеге ай-
налады. Демек, ауыл шаруашылығы 
саласындағы өнімділікті бірнеше 
есеге дейін арттыру қажет. Мұны 
білікті ғалымдардың араласуын-
сыз шешу мүмкін емес. Сондықтан 
жас ғалымдарды да осы салаға 
бағыттау қажет. Жастар жылында 
атқарушы билік жастарды ғылымға 
баулуға арналған жобаларды қолға 
алса құба-құп болар еді. Өңір 
жастарының әртүрлі ғылым салала-
рына қызығушылығын арттыратын 
жобалардың болмауы өкінішті.

Қазіргі кезде Қорқыт ата атын-
дағы Қызылорда мем лекеттік уни-

верситетінің «Физика-химиялық 
тал дау әдістері» инженерлік бейін-
дегі зертханасының жетекшісі, 
про  фес сор Нұрбол Аппазовтың 
же тек шілігімен күріш қауызынан 
бел сендірілген көмір алу бойын-
ша ғылыми жұмыс жүргізудеміз. 
Күріш – әлемдегі ең маңызды тағам 
өнімдерінің бірі. Қазіргі уақытта 
әлемдік күріш өндірісі жылына 485 
млн тоннадан асады. Ал Қызылорда 
облысы – еліміздің жетекші күріш 
өсіру аймағы. Күрішті жинау және 
қайта өңдеу кезінде қауыз, са-
бан түрінде көп қалдықтар пай-
да болады. Бүгінгі күні сабан мен 
қопсытқышты тиімді пайдалану – 
күріш фермерлерінің басты мәселесі. 
Бүгінде ол пайдасыз қалдық ретінде 
есептеліп, өртеледі. Күзде, көктемде 
күріштікке шықсаңыз, арнайы орын-
нан ауқымды түтінді байқайсыз. Бұл 
аймақтың экологиялық ахуалына 
зиянын тигізеді. Ауылшаруашылық 
қалдықтарынан белсендірілген көмір 
өндіру – ағашты шикізат ретінде 
пайдаланудан алып тастап, жасыл-
желек кесуді болдырмайды әрі ауыл 
шаруашылығы қалдықтарын ұтымды 
пайдалануға мүмкіндік береді. Біз 
биыл осы жобаны жетілдіріп, елдің 
ауыл шаруашылығы саласында 
тиімді жұмыс атқармақпыз.

Рахметулла ӨМІРБЕКҰЛЫ,
жас ғалым.

Біздің елімізде жастарға 
қашанда қолдау бар. 
Ғылым, білім, мәдениет, 
спорт сынды барлық салада 
білімді, еңбекқор жастарға 
жол ашық. Биылғы 
жылдың «Жастар жылы» 
деп аталуы бізге, жастарға 
үлкен сенім артылатынын 
айқындады.
Жастарды шеберлік шыңына 

жетелейтін дүние – мақсат пен 
сенім, күш-жігер. Осы орайда мем-
лекет елдегі барша жасқа мотивация 
берді деп ойлаймын. Елбасының жа-
старды тұрғын үймен қамтамасыз 
етіп, жас кәсіпкерлердің бизнес 
бастамаларын қолдап, ауылға 
аттанған жас мамандарға берілетін 
жәрдемақы көлемін арттыруға тап-
сырма беруі үлкен көмек. Ал ерік-
жігерді жас кезден-ақ қалыптастыру, 

денсаулықты нығайту халық 
үшін өте маңызды. Бұл ретте 
республикалық жастар чемпионат-
тары мен студенттік универсиада-
лар өткізу дәстүрін қайта жаңғырту 
міндеті қойылды. 

Өткен жыл мен үшін өте табысты 

өтті. Болгарияның Варна қаласында 
киокушинкай-кан каратэден өткен 
Əлем чемпионатында қола, Укра-
инада өткен Əлем чемпионатында 
алтын жүлде иеленіп, Астанадағы 
Азия чемпионатының және Тараз-
да ұйымдастырылған Қазақстан 
чемпионатының жеңімпазы атан-
дым. Көк тудың желбіреп, қазақтың 
беделін асқақтатып, әнұранның 
әлем халқының алдында қойылуы 
жүрегіңді үлкен қуанышқа бөлейді. 
Бойыңды өзің үшін емес, елің үшін 
мақтаныш сезімі кернейді. Қазір  
мау сым айында Бішкекте өтетін 
Азия кубогы мен сәуір айында Жа-
понияда болатын халықаралық тур-
нирге дайындалудамын. Мақсатым 
– айқын, елге тек жеңіс әкелу.

Айбек ШАУКИЛОВ,
 киокушинкай-кан каратэден 

Əлем және Азия чемпионы.

ЖАСТАРҒА ЖАСАЛҒАН 
МҮМКІНДІК

Жақында Мемлекет 
басшысы Н.Назарбаев 
Жастар жылының салта-
натты ашылуы рәсіміне 
қатысып, онда ауылды 
дамыту, аграрлық сала-
ны өркендету бағытында 
нақты тапсырмалар берді. 
Бұл жастардың ауыл 
шаруашылығын дамытуға 
деген ынтасын арттырмақ. 
Осыған дейін қаншама 
жас маманның ауылдың 
әлеуметтік -экономикалық 
әлеуетін көтеруге үлес 
қосуына мүмкіндік берген 
«Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы Жастар жы-
лында біршама жетілмек. 
Осы бағдарлама игілігін 
көрген жастың бірі – Сыр-
дария ауданы Шаған елді 
мекенінің тумасы Рүстем 
Сматов.

ҒЫЛЫМҒА БАУЛИТЫН
ЖОБАЛАР ҚОЛҒА АЛЫНСА

ЕҢБЕКҚОР ЖАСҚА ЖОЛ АШЫҚ

Елбасы Жарлығына сәйкес барлық 
деңгейдегі әкімдер жыл сайын халық 
алдында есепті кездесу өткізіп 
келеді. Биыл қаңтар-ақпан айларын-
да облыс бойынша осындай 157 шара 
ұйымдастырылып, оған 27 мыңнан 
астам тұрғын қамтамасыз етілді. 
Есепті жиын дарда 300-ден астам 
ұсыныс-пікір айтылды. 

Мәжілістің күн тәртібіндегі 

келесі мәселе кездесулердің қоры-
тындысына арналды. Облыс әкімі 
аппараты бас шысының орынбасары 
Еркін Тұрабаевтың айтуынша, ұсы-
ныс, ескерту-пікірлерді жи нақтау 
мақсатында халық көп шоғырланатын 
183 орынға арнайы жә шіктер орнатыл-
ды. Бұл туралы тұрғындар бұқаралық 
ақпарат құ ралдары арқылы алдын ала 
хабардар болды. Азаматтардың әлеу-
меттік желілердегі белсен ді лігі де 
ескеріліп, өзара ықпал дас тық және 

кері байланыс орнату мақ сатында ар-
найы парақшалар ашылды. 

– Есепті кездесулерде 334 са-
уал көтеріліп, жәшіктер мен call 
орталықтарына 364 ұсы ныс-пікір 
түсті. Халықты негі зінен денсаулық, 
білім, мәде ниет саласының 
түйткілдері, инфра құрылымды да-
мыту, жол жөндеу, тұр ғын үй жайы, 
коммуналдық, әлеу меттік мәсе лелер 
мазалайтыны анық талды. Барлық сау-
ал тиісті орындарға жолданды, – деді 
Е.Тұрабаев. 

Аймақ басшысының был тыр ғы 
есепті жиынында 32 мәсе ле тізімге 
алынса, бүгінде оның тең жарты-
сы орындалды. Ақпан айында об-
лыс әкімі орынбасарларының, қала 
әкімінің, облыстық, қалалық мекеме-
лер басшыларының қа ты суымен 2 рет 
азаматтарды қабылдау өткізілген бо-
латын. Нәтижесінде көпшілік тарапы-
нан қойылған сауалдар жинақталып, 
мәселелердің тізімі түзілді. Қоғамдық 
қабылдаудың тиім ділігіне байланыс-
ты Е.Тұрабаев мұндай шараларды 
дәстүрге айналдыруды ұсынды. 

Аппарат мәжілісінің қоры тын-
дысында аймақ басшысы халықты 
мазалаған сұрақтардың бірде-біреуі 
елеу сіз қалмауы және бар лығына 
бірдей анық жауап берілуі керектігін 
міндеттеді. 

ЕЛ ТІЛЕГІ ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛМАЙДЫ

Халық саны 4 мыңға 
жуықтаған елді мекеннің 72 азама-
ты профилактикалық есепте тұр. 
Мұнда жыл басынан 6 қылмыстық 
іс ашылып, 20 әкімшілік құқық 
бұзушылық анықталды. Саяжай 
тұрғыны Бақыт Құлмағамбетова 
пункттің қажеттілігін жеткізіп, де-
партамент бастығына зор алғысын 
айтты.

– Темірдей тәртіпті қамтамасыз 
ететін мұндай орын керек бола-
тын. Арыз-шағым жазуға қайда 
барарымызды білмейтінбіз. 
Учаскелік полиция инспекторы-
на рақмет, қызметін мүлтіксіз 
орындап, жоғалғанымызды тау-
ып, тентегімізді тезге салып жүр. 
Халықпен етене араласып, өзінің 
білікті маман екенін әлдеқашан 
танытқан, – деді ол.

Соңғы кездері малы жиі 
ұрланған тұрғындардың жоғын 
тауып берген учаскелік поли-
ция инспекторы Руслан Əбуовтің 
арқасында ұрлық-қарлық тыйылды 
дейді тұрғындар. Тұрғындардың 
мұң-мұқтажын тыңдап, талап-
тілектеріне ден қойған департа-
мент бастығы Қ.Мұхитов бұған 
дейін қала маңындағы саяжайлар 
тұрғындарымен кездескен бола-
тын.

Электронды сауданы  дамы-
ту – төртінші өндірістік револю-
ция кезеңіне, яғни технологиялық, 
экономикалық және әлеуметтік зор 
өзгерістерге қадам жасап отырған 
Қазақстан сияқты мемлекеттің басым 
бағыттарының  бірі.

Дүниежүзі сауда экономика сының 
дамуына орай елімізде электронды сау-
даны дамытуға қызығушылық артып 
отыр. Осылайша, Салық кодексінде 
2018 жылдан бастап электронды алаңда 
сауда жасайтын кәсіп керлер үшін 
жеңілдіктер ұсынылған. Интернет-
дүкендер арқылы сауда жүргізетін 

заңды тұлғалар корпоративті табыс 
салы ғынан, ал дара кәсіпкерлер жеке 
табыс салығынан боса тылған.

Салық кодексінің 1-бабының 
65-тар мақшасында тауарларды элек-
тронды саудада сату тұжырымдамасы 
айқындалған. Тауарлармен электрон-
дық сауда жасау бір мезгілде мынадай 
шарт тар сақталған кезде іске асырыла-
ды:

- тауарларды өткізу  жөнін дегі 
мәмілелерді рәсімдеу элек тр он  дық ны-
санда жүзеге  асырса;

-  тауарлар үшін ақы төлеу қолма-
қол емес төлеммен жүргізсе;

-  тауарларды  сатып алушыға 
жеткізетін өз қызметі  болса не  
жүктерді  тасымалдау бойынша 
көрсетілетін қызметтерді, курьерлік 
және пошталық қыз метті жүзеге асы-
ратын тұлғалармен шарттар болса.

Ендігі бір маңызды талап – жеке 
тұлғалармен жасалған электрондық 
саудадан тапқан табысы жылдық 
жиынтық табыстың 90 процентінен 
кем болмауы керек.

Жоғарыда көрсетілген салық 
жеңілдіктерін пайдалана отырып об-
лысымызда кәсіпкерлік қызметін 
электронды түрде жүр гізуге ынталы 

кәсіпкерлер қатары көбейіп келеді. 
Ағым дағы кезеңге облысымызда осы 
сауда түрімен айналысатын отыздан 
астам кәсіпкер тіркелген.

Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаменті 
шағын және орта бизнес субъектілерін 
электронды сауда жасауға берілген 
жеңілдіктерді ұтымды пайдалануға 
шақырады.

Г.ҚОҢЫРБАЕВА,
облыс бойынша мемлекеттік 

кірістер департаментінің
бас маманы.

САБАЛАҚТА
ПОЛИЦИЯ
ПУНКТІ
АШЫЛДЫ

СБ Дәулет ҚЫРДАН.

Қала іргесіндегі 
«Сабалақ» саяжайын-
да учаскелік полиция 
пункті ашылды. Аталған 
шараға облыстық Полиция 
департаментінің бастығы 
Қайрат Мұхитов қатысты.

ЭЛЕКТРОНДЫ САУДАҒА ЖЕҢІЛДІК

Облыс бойынша 91 медицина 
ұйымы осы тізімде болса, соның 65 
проценті же ке лердің еншісінде. Бұл 
туралы өңір лік коммуникациялар 
қызметіндегі бри финг те «Əлеуметтік 
медициналық сақ тандыру қоры» АҚ 
облыстық филиалы директоры Руслан 
Бектібаев пен облыс тық денсаулық 
сақтау басқармасы бас шысының 
орынбасары Олжас Ысқақов 
мәлімдеді.

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі 2020 жылы толық 
енгізіледі. Бұл бастама тұтас ден сау-
лық сақтау саласының жұмысын жан-
дандыруға септігін тигізбек.

– Өткен жылы 23 қосымша аймақ 
ашылды. Цифрлы технология – 
аталған жүйенің алғышарты. Қазір 
аудандар мен шалғай ауылдардың өзі 

ғаламторға емін-еркін ене алады. Біз 
осылай қағазсыз айналымды қолға 
алып жатырмыз, – деді басқарма 
басшысының орынбасары.

Ал қордың филиал директорының 
айтуынша, мамандар тегін меди-
циналық қызметті ұсынумен шек-
телмейді, оның сапалы орындалуын 
қадағалайды. Жеке клиникалардың 
бел сен ділігі стационарды алмастыру-
да да байқалады.

– Стационарлық, қала және ауыл-
дар дағы емханалық-амбула тория лық, 
кон сультативтік-диагности калық 
көмек терді көрсетуде жеке кли-
никалардың үлесі 3 есеге артты. Биыл 
бұл қатарға оңалту және қалпына 
келтіруге бағытталған кө мек пен 
стоматологиялық қызмет көрсету де 
енді, – деді Р.Бектібаев.

МӘМС:
ЖЕКЕ КЛИНИКАЛАРДЫҢ 
БЕЛСЕНДІЛІГІ ЖОҒАРЫ

СБ Дәулет ҚЫРДАН.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры биылға 
халыққа тегін қызмет көрсету тұрғысында мекемелермен 
келісімшарт жасас ты. Бұл ретте әлеуетті жеткізушілер 
қатарында жекелердің саны басым.

Қызылорда облысы Кәсіпкерлер 
палатасының баспасөз қызметі 
хабарлағандай, биылғы жылдың 11 
наурызынан бастап Арал, Қазалы, 
Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі және Жаңақорған ауданда-
рында «Бастау» бағдарламасы бой-
ынша ақысыз курстар басталады. 
Бұл курсқа өз кәсібін ашқысы келген 
жұмыссыздар  және кәсібін кеңейткісі 
келген кәсіпкерлер қатыса алады. 
Курсқа қатысу үшін жұмыспен қамту 
орталықтарында тіркеуден өту талап 
етілмейді. 

Атап айтар бір талабы – 
бағдарламаға қатысу үшін тестілеуден 
өту. Оқуға ниет білдіргендер өңірлік 
кәсіпкерлер палатасының аудандық 
филиалдарына, халықты жұмыспен 
қамту орталықтарына немесе ауыл 
әкімшілігіне барып өтінім мен сау-
алнама толтыру қажет. Айта кетелік, 
оқыту мерзімі 1 ай. Бағдарлама 
қатысушыларына шәкіртақы төленеді 
және сертификат табысталады.

«СБ» ақпарат.

КӘСІПКЕ ОҚУ КӨПТІК ЕТПЕЙДІ
Білмегенге кәсіп бастау оңай сияқты. Шын мәнінде кәсіппен 

айналысу үшін білім керек. Бұл орайда Кәсіпкерлер палатасы 
кәсіппен айналысуға ынта білдіргендерге арнайы тегін курс 
ұйымдастырып келеді.



– Ау-у, бұл өзіміздің аралдық Жи-
енбаев қой!..

– Иә, иә... Колхоз басқарған шоң 
Шораның баласы емес пе? Жиен-
байұлы дегені қалай?!    

Ал-л, кеп іздейік. Саматтың Мәс-
кеу институтынан диплом алғалы да 
заулап алпыс жылдай уақыт өтіп кет-
кен. Қайда жүр екен? Бір қызығы, 
әуелі марапаттары мен алғыстары, 
рационализаторлық ұсыныстары, де-
пу таттығы мен құрмет атағы туралы 
мәліметтер түсе бастады. «Құрмет 
белгісі», екі бірдей «Еңбек Қызыл Ту» 
ордендерімен марапатталған. Әрі «Ал-
маты қаласының құрметті азаматы» 
да екен. Өзге ақпараттарды ысырып 
қойып, кейіпкерімнің өзімен тілдесуге 
ұйғардым. Ол – Алматыда, мен – Арал-
да. Сұбхат компьютер арқы лы жүрді.

– Самат мырза, айтыңызшы, Арал-
дың қайсы мектебінде оқыдыңыз?

– Жақсықылыш ауылдық кеңесін-
дегі бастауыш мектептен кейін Арал 
қаласындағы №13-ші Шевченко 
атын  дағы мектепте малшы баласы 
болғандықтан, интернатта жатып 
оқы   дым. Әкемнің аты Шора. Бірақ 
Жи ен бай атамның атын сақтау үшін 
Жиенбайұлы болдым. Әке қалауы со-
лай болды.   

– Мектепті 1955-жылы, яғни, он 
тоғыз жасыңызда күміс медальмен 
аяқтап, сол жылдары қазақ балала-
рының батылы бара бермейтін Мәс-
кеу дің техникалық жоғары оқу орны-
на қабылданыпсыз... 

– Дұрыс айтасыз.  Мектепте  бес 
оныншы сынып болды. Содан үш оқу-
шы – мен, Бекназар және Әмзе күміс 
медальмен бітірдік. Десе де, менің де 
орысшам жетісіп тұрған жоқ-ты. Мал 
баққан ауылдың жалаңаяғымын ғой. 
Қызылорданың педагогикалық инс-
титутына бармақ болғанбыз. Үйге 
МТС-тың (машина-трактор стансасы) 
директоры Ким-Нах-Сон келе қалар 
ма? Әкеймен таныстығы бар. Сол кісі 
менің жайымды білгесін:

– Ой-и, сендер техникаға жола-
майсыңдар. Сірә, тістерің батпайды-
ау?, – деді.

– Неге, олай ойлайсыз?!   
– Енді ше? Бәрің де Қызылорда, 

Алматы деп шығысқа кетіп жат сың-
дар, Мәскеуге барам деген біріңді 
есітпедім.

Намысым келіп, бұлқан-талқан 
болдым. Әлемде жер көлемінен 9-шы 
орынды алатын кең-байтақ аймақты 
бізге қалдырған ата-баба ерлігін 
айтпағанда, көз алдымдағы әкемнің өзі 
маған идеал емес пе? Жиенбай атамыз 
ауқатты болған деседі. Мыңғырған 
малмен көшіп-қонып, қыс айларында 
теңіз жағалауындағы ықпанасы көп 
«Көкарал» асуына қоныстанса, жаз 
айларында сонау Жем бойына дейін 
өріс жаңартып, ұзап кететін көрінеді. 
Содан Октябрь революциясы жеңіске 
жетіп, қызыл шәпкілілер бай-манапқа 
бүйідей тигесін, бұлардың да мал-мүл-
кі талауға түсіп, жан-жаққа қаша ды 
ғой.  

Ал еті тірі, қайраты мол Шора 
әкеміз Жезқазған асып, кіреші қыз-
ме тіне орналасады. Мал жайына 
бұ рыннан қанық ол келе-келе Жез-
қаз ғаннан құм аралас мысты Қара ған-
дыға таситын 500-дей түйе ке руенін 

басқарады. Ұзын бойлы, жаурынды, 
қаба сақалды жігіт ағасы Шораға 
орыс-қазағы «Жарайсың, аза матым!» 
деп арқасынан қағады. Оның жырақта 
жүріп үлкен беделге ие болғанын 
ауылдағы туыстары есітіп «Кел де, 
кел!» деп елге шақырады. Ел көрген, 
жер көрген оған жарлы-жақыбайлар 
аз-кем малын жинап, Орынбор ба-
зарына айдауды тапсырады. Ұры-
қары жайлап, қашқындар қаптап 
жүрген тұста мұндай істі ердің ері 
ғана атқара алар-ды. Ал Шора бол-

са бұл сапардан әркез олжалы ора-
лады. Жолдағылар: «Шоң Шора 
келе жатыр, жол беріңдер!» – дейтін 
дәрежеге жетеді. Әкеміз кейін колхоз 
ұйымдасқанда бірауыздан «Жданов» 
ұжымжарының төрағалығына сайла-
нады. Мәрзия, Ханиба, Айжан есімді 
үш әйелге үйленеді. Ұзын етектілерге 
де сүйкімді болғаны ғой. Солардың 
бірі сіздің апаңыз, Шәке!..

– Әй, бәрекелді! Әрі жалғастыра 
бер!

– Содан уәделескен жолдастарға 
да хабарласпадым. Үйге де ештеңе 
айтпадым. Түнгі поезға отырып 
Мәскеуге жөнеп берейін... Сол 1955-
жылы үкіметтің қаулысы шығып, 
онда медалистер негізгі бір пәннен 
емтихан тапсырса институтқа түседі 
деген. Тәуекел деп, институтқа құ-
жаттарымды тапсырып, емтиханға 
кір дім. Бес-алты абитуриент отырмыз. 
Есепті тез-ақ қағып тастадым. Бірақ 
негіздемені қазақ тілінде жаздым. 
Орысшалауға қабілетім жетпеді.   

– Кәне, қайсың дайынсың? – деді 
емтихан алушы.

– Мен дайынмын, – деп қолымды 
көтердім.

Есебімді қарап шықты. Байқай-
мын, разы болғандай. Сосын әлі 
мүлгіп отырған абитуриентерге менің 
есебімді көрсетіп:

– Смотрите, он тоже окончил на-
циональную школу, а как решил за-
дачи, – деді. Сөйтіп «Төрт» деген баға 
қойды. Осы арада өзіме сабақ берген 
Ебейсін аға мен Мәдина апайды еске 
алып, емтиханнан алақайлап шықтым.

– Ал-л, институтқа түстің!..   
– Барлық сабақ орыс тілінде жүреді. 

Лекцияларды үлгіріп жаза алмай, 
әбден қиналдым. Бірақ қайтпадым. 
Сосын шетелдік студенттерді орыс 
тілінде оқытатын арнайы курсқа жа-
зылдым.  

– Әне, талап тас жарады деген 
осы, Самат мырза! Сіз білесіз бе, 
көп адам өзін-өзі алдайды. «Менде 
туғаннан ондай дарын жоқ, не келер 
дейсің қолымнан, осыған ұрынбай-ақ 
қояйыншы» дегендей... Негізі, адам 
туғанда оған қабілет-қарым қанмен 5 
процент, бәлкім, 10 процент, тіпті 20 

процент-ақ берілді дейік. Ал қалғаны 
еңбекпен, табандылықпен келеді екен. 
Сіз сөйтіп табандылықпен Мәскеудің 
маңдайалды институтынан ауыл ша-
руашылығы машиналарын, автомо-
биль мен тракторларды жөндеу және 
пайдалану жөніндегі инженер-меха-
ник мамандығын алып, 1960-жылдың 
15-тамызында, яғни 24 жасыңызда 
Алматыдағы №2-ші экспедициялық-
автотранспорт базасына мастер болып 
қызметке кірісіпсіз де, 5,5 ай өткесін 
бас механик, тағы бір үш айдан соң 
шеберхананы басқарыпсыз. Және бір 8 
ай өткізіп, 1962-жылдың 8-ақпанында 
бас инженерлікке көтеріліпсіз. Бұл 
қалай? Біржарым жылдың ішінде-ақ 
автобазаның астан-кестеңін шыға рып-
сыз. Сондағы жұмысшы-қызмет кер-
лер мен ондағы қазақтар саны қанша 
еді? 

– Ой-й, нағашыеке-ай! Әлгіде 
талант тас жарады демедіңіз бе? 
Мүм кін солай болар. Әйтеуір, жаңа 
орта, тамыр-танысым мүлде жоқ-ты. 
Мұнда төрт жүздей автомобиль және 
жеткілікті мөлшерде жүкті тиеп-
түсіретін механизмдер болды. Ал 
жұмысшы-қызметкер саны 800-ден 
астам-ды. Қазақтар өте аз. Ал мен 
басқарған шеберханада 150 механи-
затор еңбектенді. Олардың арасында 
ешбір қазақ баласы болмады.    

– 1964-жылдың 20-наурызында 
Талғар автобазасына директор болып 
тағайындалыпсыз...  

– Иә, бұл автобаза ішкі тасымал-
мен айналысады. Жүк және адам та-
сымалы ғой. 200-дей автобус болды. 
Онда 300-ден астам адам еңбектенді.

– Мұнда 1,5 жыл еңбек етіп, 
сонау Маңғыстау түбегінен бір-
ақ шығыпсыз. Табаныңды жерге 
тигізбепті-ау! Онда 1965-тің 29-
шы маусымында барыпсыз. Сонда 
тұп-тура 29 жаста екенсіз. Қандай 
қызметте  болдыңыз?     

– Мұқият тыңдаңыз, айтайын. 
Партияның солдаты болдық қой. ХХ 
ғасырдың 60-шы жылдары Маңғыстау 
түбегінің табиғи байлығын иге-
ру керек болды. Онда тектен-тек 
өзімше кете барғаным жоқ. Қазақстан 
орталық партия комитетінің транспорт 
бөлімі мен Қазақстанның автотран-
спорт министрлігі екеуінен орталық 
партия комитетінің секретариатына 
мені Маңғыстауда жаңадан құрылып 
жатқан өндірістік-автотранспорт тре-
сі не меңгерушілікке бекіту туралы 
ұсыныс түседі. 

– Е-е, сөйтіп орталық партия 
комитетінің секретариаты бекітті 
десеңізші. Бұл үлкен лауазым ғой. 
Сірә, сенім ақталған-ау. Тресті алты 
жыл басқарыпсыз. Аз уақыт емес. 
Және осы жылдарда КСРО-ның «Құр-
мет белгісі» және «Еңбек Қы зыл Ту» 
ордендерін омырауыңызға тағыпсыз.   

– Айтары жоқ, оңай болмады. Біз 
автотранспорт паркін ұйымдастырып, 
мұнайшылар мен геологтардың, құры-
лысшылардың жүк тасымалын, сон-
дай-ақ халықтың да кідіріссіз жү ріп-
тұруын  қамтамасыз ете білдік. Ал 

қиындық шашетектен еді. Орта-
лықтан 200 шақырымдай маң дала. Бір 
аптаның бес күні дауыл соғып, құм бо-
рап тұрады. Кадр тапшы. Жол да, су да 
жоқ. Тұтас жұмысшы поселкесіне су 
шалғайдан әкелінеді. Судың бір сағат 
кешігуі партбилеттен айырады. Кадр 
мәселесін шешу үшін Түркмениямен 
шекаралас Бегдат, Красноводскіні 
және қазақтар тұратын ауылдарды 
жеке өзім араладым. Ал келуге тілек 
білдірушілер аз емес-ті. Біз әрбір 
семьяның отбасын, мал-мүлкіне дейін 
екі рейс тегін тасыдық. Олардың ара-
сынан жұмысшы да, экономист те, 
есепші де, инженер-механизатор да 
табылды. Сөйтіп жаңадан жасақталған 
автотранспорт ұжымы алты жыл 
бойы мемлекеттік тапсырысты аса 
қиын жағдайда абыройлы орында-
ды. Көптеген еңбеккерлер орден-ме-
дальдармен марапатталды. Жетісай 
автобазасының жүргізушісі Тайшық 
Қазыбеков Социалистік Еңбек Ері 
атанды. Мұны біздің коллективтің ын-
тымақтастығына берілген баға деп се-
зіндік. Өзім болсам екі орден алдым. 
Әне, Маңғыстау түбегінің хикаясы 
қысқаша баяндағанда осындай.

– 1971-жылдың 19-шы шілдесінде 
Алматыға оралып, Алматы жолаушы-
лар автобасқармасының бастығына 
тағайындалыпсыз...

– Иә, солай. Бұл автобасқарма 
қала мен Алматы облысының халқы-
на қызмет етеді. Бұған 18 мекеме 
қарайды. Жұмысшы-қызметкер саны 
16 мыңнан асады. Үлкен шаруа. 
Мегаполис қала мен Алматы облы-
сы халқының жолаушылар қаже-
тін өтеу қалай оңай болсын?! 60-шы 
жылдардың соңы мен 70-ші жыл-
дардың басында бұл басқармаға сын 
көп болды. Жоспар орындалмайды. 
Барлық көрсеткіштер кейін кеткен. 
Облыстық партия комитетінің бюро-
сында басқарма  бастығы орнынан 
босатылып, қатаң жазаға тартылды. 
Сол кездегі министр А.К.Жақыповтың 
қабылдауында болдым. Әуелгіде бас 
тартым. Бірақ сенің кандидатураңды 
орталық партия комитетінің секрета-
риаты бекіткелі отыр дегесін амалсыз 
келісім бердім.

– 12 жыл басқарыпсыз. Коллек-
тивте Д.А.Қонаев та болыпты. Бірге 
түскен суреттеріңді көрдім...

– Иә, ол рас. 1976-жылы ғой. Эко-
номикалық, техникалық әлеумет тік 
іс-шара жоспарларының бәрі дерлік 
асыра орындалды. Мұны партия, 
кеңес орындары мен министрлік те 
білді. Автоматтандырылған жүйеге 
көштік. Маршруттағы транспорттар-
ды диспетчерлік бақылау жүзеге асты. 
Яғни қозғалысқа шыққан әрбір ав-
тобус автоматтық бақылауда болды. 
Бұл жүйе (АСДУ) кеңес одағы мен 
социалистік елдер арасында Алматы-
да бірінші болып қолданылды. Біздің 
жұмысымызбен танысуға одақтық 
республикалармен қатар Болгария-
дан, Румыниядан, тіпті АҚШ-тың 
транс порт министрінің орынбасары 
бас  таған делегациялар келді. Олар 
Мәскеуге келгенде менің «Время» про-
граммасында сөйлеген сөзімді тың-
даған. Сосын да жақсы істі көрмекке 
Алматыға ұшқан. 

– Осы қызметте жүргенде, яғни 
1976 жылы екінші «Еңбек Қызыл Ту» 
орденімен марапатталыпсыз. Одан 
кейін де тағы алты жыл басқа рып, 
1982-жылдың 17-тамызында тех ни-
калық қызмет көрсе тетін облыс ара-
лық «АвтоВАЗ» орталы ғының дирек-
торлығына келіпсіз...

– Алматы облыстық партия ко ми -
тетінің бюросы осылай шешті. Бұл 
да артта қалған участок болып са-
на  ла тын-ды. Оның директорын ор-
талық тың жұмысын ақсатқаны үшін 
одақ тық бірлестіктің коллегиясы 
бо сатқан еді. Бұл орталыққа рес-
пуб ликаның бес облысына – Алма-
тының, Талдықорғанның, Пав ло -
дар дың, Шығыс Қазақстан мен 
Се  мейдің автобазаларына техникалық 
қызмет көрсету жүктелген-ді. Мен 
басшылыққа барғасын 8 ай өткізіп, 
Бүкілодақтық жарыста жеңімпаз ата-
нып, ауыспалы «Қызыл туға» және 
ақшалай сыйлыққа ие болдық. 

Осы жетістікке орай, Мәскеудегі 
орталықтың Бас директоры Р.Д.Кис-
люк Алматы облысына былай деп хат 
жолдапты: – «Первому секретарю Ал-
ма-Атинского областного комитета 
компартии Казахстана тов. Аухадиеву 
К.М. 

Длительное время Алма-Атин-
ский автоцентр работал неудовлет-
ворительно. Срывалось выполнение 
государственного плана, лихорадило 
коллектив, были запущены учет и от-
четность. Однако с приходом на меж-
областной центр «АвтоВАЗ» техоб-
служивания тов. Жиенбаева С.Ж резко 

наметился сдвиг в положительную 
сторону в деятельности этого пред-
приятия. В течение 1983 года обеспе-
чил стабильное выполнение госплана 
в пяти областях республики, входящих 
в сферу деятельности Алма-Атинско-
го центра.

По итогам работы за ІV квартала 
1983 года коллектив центра вышел по-
бедителем во всесоюзном социалис-
тическом соревновании среди пред-
приятии объединения «АвтоВАЗ» 
техобслуживание. Ему присуждено 
первое место и переходящое «Крас-
ное знамя». Руководство объединения  
«АвтоВаз» выражает удовлетворение 
деятельностью Жиенбаева С.Ж. и бла-
годарит Алма-Атинскую партийную  
организацию, воспитавщую достойно-
го руководителя».

***
Самат  Жиенбаев қазақ елі тәуел-

сіздік алғаннан кейін  де, өтпелі қиын-
қыстау тұста да жауапты жұмыстарда 
болып, 1994-1998 жылдары «Тенгиз-
нефтестрой» акционерлік қоғамының 
бас директоры қызметін де атқарыпты. 
Елдік, проблемалық мәселелерге бай-
ланысты үкіметтің жұмысшы тобында 
әлденеше рет болыпты. Ал өндіріске 
енгізілген жаңашыл ұсыныстары мен 
алғыстары, сый-сыяпаттары «Құр-
метті автотранспортшы», тағы да 
осындай атақтары жетіп артылады. 
Оның бәрін тізімдеуді мақсат етпедім. 
Әйтсе де, 2011-жылы жазылған мына 
бір алғысты аттап өткім келмеді.

«Уважаемый Самат Жиенбаевич!
Управление пассажирского транс-

порта и автодорог акимата г.Алматы 
выражает свою признательность за 
Ваш долголетний и добросовестный 
труд в созданий и дальнейшем ста-
новлении пассажирского транспорта 
г. Алматы и области, как отдельной 
отрасли народного хозяйства. Имен-
но, Вы стояли у истоков создания 
материально-технической базы: 8 го-
родских и 6 областных автопарков, 4 
таксомоторных парков, автовокзалов 
и автостанции. Более 20 лет интере-
сам народа, исправно прослужила вне-
дренная под вашим чутким руковод-
ством, автоматизированная система 
диспетчерского контроля движения 
автобусов не  имевшее своего аналога 
в постсоветском пространстве и полу-
чившее в свое время высокую оценку 
ЦК компартии КАЗ ССР.  

    
    В.И.Меренков,  

начальник УПТ и АД 
города Алматы».

НАМЫС ОТЫ
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Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
«Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС құрылтай-

шылардың  кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылдың 26 
наурыз күні сағат 11.00-де мына мекен-жайда өткізетінін ха-
барлайды: Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек 
кентi, Абай Құнанбаев көшесі №38. 

Күн тәртібінде:
1. «Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС-ның 2018 

жылы атқарылған жұмыстарының жылдық есебін бекіту ту-
ралы.

2. «Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС-ның 
құрылтайшыларының қосымша тізімге сәйкес өз арыздары 
бойынша үлестерін сату, құрылтайшылар қатарынан шығару 
және қосымша тізімге сәйкес құрылтайшылар үлесінің 
бір бөлігін сату, жаңа құрылтайшыларды қосымша тізімге 
сәйкес қабылдау, жиналыстың қорытындысымен белгіленген 
Жарғылық капиталын бекіту туралы және осы өзгерістерді 
серіктестіктің Жарғысына, Құрылтай шартына енгізу, Әділет 
басқармасына тіркеу туралы.

3. «Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС 
құрылтайшыларын одан әрі қаржыландыруға «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ-нан жылдық 20 пайызға дейін, 20 
сәуір 2046 жылға дейін ашылған несие желісін ұлғайтып, 
несие желісін ашу туралы және осы несие желісін кепіл 
мүлікпен қамтамасыз ету мақсатында «Аграрлық несие кор-
порациясы» АҚ-ның алдындағы міндеттемелерді орындауды 
қамтамасыз етуге кепілге төмендегі мүліктерді қоюға және 
сот рәсімінсіз сату құқығымен келісім беруі туралы:

- Автокөлік ВАЗ 21703 139-23 (Лада Приора) 2013 
жылғы, кепілге қоюға және сот рәсімінсіз сату құқығымен 
келісім беру туралы;

- Серіктестіктің жеңіл автокөлігі «КИА» 2011 жылғы, 
кепілге қоюға және сот рәсімінсіз сату құқығымен келісім 
беру туралы;

- Серіктестіктің «Eurasian Bank» АҚ-ның депозиттік 
шотындағы ақша қаражатын кепілге қоюға, акцепсіз 
шығыстан шығару құқығымен беру туралы.

4. «Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС-ның 
құрылтайшылары арасында несие лимитін бөлу туралы.

5. «Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС-ның 
басқарма мүшелерінің құрамына өзгеріс енгізу туралы.

6. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арқылы 
несиелендіруді рәсімдеудің жаңа басылымдағы  шарттар мен 
т.б. ережелерін бекіту туралы. 

Сонымен қатар құрылтайшылар күн тәртібіне қосатын 
ұсыныс-пікірлеріңіз бар болса, жиналыс ашылғанға дейін 
10 күн ішінде серіктестікке ұсынуларыңызды, жиналысқа 
міндетті түрде  қатысуларыңызды сұраймыз. 

«Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» 
ЖШС  әкімшілігі. 

(БИН: 040 540 001 348)

Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ 
департаменті «ЗК-169/1 мекемесі» РММ 
басшы құрамының азаматтарды  жеке 

сұрақтармен қабылдау кестесі
№ Лауазымы Т.Ә.А. Қабылдау 

күндері
1 Мекеме бастығы Тасқараев Алмат 

Жұманұлы
 әділет подполковнигі

Сейсенбі,
сағат 16:00-18:00

2 Мекеме 
бастығының 
орынбасары

Жамуров Қанат 
Серікбайұлы 

әділет подполковнигі

Сәрсенбі,
сағат 16:00-18:00

3 Мекеме 
бастығының 
орынбасары

Алимов Руслан 
Айтуғанұлы 

әділет майоры  

Бейсенбі,
сағат 16:00-18:00

4 Мекеме 
бастығының 
орынбасары

Тілеумұратов Руслан 
Қуандықұлы 

әділет капитаны

Жұма,
сағат 16:00-18:00

JYRAQTA JÚRGEN JERLESTER

Қызылорда облысының 
тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық 
объектілерінің 

қауіпті техникалық 
құрылғыларын есепке қою 
және есептен алу тәртібін 

айқындау туралы
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 
Заңының 77-бабының 4-тармағына сәйкес 
Қы зыл орда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәй-
кес Қызылорда облысының тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылық объектілерінің 
қауіпті техникалық құрылғыларын есепке 
қою және есептен алу тәртібі айқындалсын.

2. «Қызылорда облысының энергетика 
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қау-
лы дан туындайтын шараларды қабыл дасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.Ж.Сү лейменовке жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жария-
ланған кү нінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда 
облысының әкімі                  Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2019 жылғы «__» ________ 
№___ қаулысына қосымша

Қызылорда облысының тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық объектілерінің 
қауіпті техникалық құрылғыларын есепке 

қою және есептен алу тәртібі

1. Жүк көтергіш механизмдерді есепке қою 
және есептен алу 

1. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашы лық 
объектілеріндегі жүк көтергіш механизм-
дердің, эскалаторлардың, аспалы жолдардың, 
фуникулерлердің, лифтілердің қауіпсіз 
пай даланылуын бақылауды және қауіпті 
техникалық құрылғыларын есепке қоюды 
және есептен алуды Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы (бұдан әрі - 
Басқарма) жүзеге асырады.

Жүк көтергіш механизмдерді Басқар-

маға есепке қою жүк көтергіш механизм 
иесі нің жазбаша өтініші және паспорты 
бойынша Қазақстан Республикасының 2014 
жылғы 30 желтоқсандағы №359 бұйры ғымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №10332 болып тіркелген) 
бекітілген Жүк көтергіш механизмдерді 
пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
қам  тамасыз ету қағидаларына (бұдан әрі 
- Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану 
қағида лары) сәйкес жүргізіледі.

2. Паспортпен бірге дайындаушы па-
спортында көрсетілген құжаттар тізбесі және 

жүк көтергіш механизмдердің түрі мен 
үлгісіне қарай құжаттар тізбесі беріледі.

3. Дайындаушы паспорты жоқ жүк 
көтергіш механизмді есепке қою мамандан-
дырылған сараптама ұйымымен жасалған па-
спорт телнұсқасы негізінде жүргізіледі.

4. Жүк көтергіш механизмдерді пайдала-
ну қағидаларының 53-тармағына сәйкес жүк 
көтергіш механизмдер есепке қойылмайды. 

5. Жүк көтергіш механизмдер есептен 
шығарылғанда және қайта монтаждағанда, 
басқа заңды немесе жеке тұлғаға бергенде, 
тіркелмейтіндер тобына ауыстыру кезінде 
есептен шығарылуы тиіс.

6. Жаңадан орнатылған лифт немесе қайта 
қалпына келтірілгеннен (жаңғыртылғаннан) 
кейін лифт пайдалануға енгізілгенге дейін 
Басқармада есепке қойылады (тіркеледі). 

250 килограмнан кем шағын жүк 
көтеретін лифт ішкі есепке қойылады.

7. Лифт кабинасы металл құрылымын 
жаңа кабинаға ауыстыру жүргізілген жа-
ңартудан кейін лифтіге жаңа паспорт жаса-
лады.

8. Жүк шығыр құрастырылғаннан кейін 
іске қосылар алдында, сондай-ақ 12 ай сайын 
толық техникалық куәландырудан өткізіледі. 

9. Жүк көтергіш механизмді есептен 
шығару иесінің немесе пайдаланушы ұйым 
басшысының жазбаша өтініші бойынша па-
спортта есептен шығару себептері туралы 
жазба қалдырылып ресімделеді.

10. Тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық объектілеріндегі жүк көтергіш 
механизмдері, эскалаторлары, аспалы жол-
дары, фунику лерлері, лифтілері бар және 
(немесе) олардағы жұмыстарға тартыла-
тын ұйымдар «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 
3-тармағының 20, 22-тармақшаларын жүзеге 
асыруға міндетті.

2. Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды 
есепке қою және есептен алу

11. Тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық объектілеріндегі 0,07 мега Паскаль-
дан ас там қысыммен және (немесе) 115 

Цельсий градустан асатын судың қайнау тем-
пературасы кезінде жұмыс істейтін қауіпті 
техникалық құрылғылардың қауіпсіз пайда-
ланылуын бақылау және қауіпті техникалық 
құрылғыларын есепке қоюды және есептен 
алуды Басқарма жүзеге асырады.

Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды 
есепке қою қысыммен жұмыс істейтін жаб-
дықтар иесінің немесе пайдаланушы ұйымның 
жазбаша өтініші бойынша Қазақстан Ре-
спубликасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы 
№358 бұй рығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№10303 болып тіркелген) бекітілген 
Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды 
пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету қағидалары (бұдан әрі - 
Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды 
пайдалану қағидалары) негізінде жүргізіледі. 

12. Қысыммен жұмыс істейтін жаб дық -
тарды тіркеу кезінде ұсынылатын құжат-
тар тізбесі Қысыммен жұмыс істейтін 
жаб дықтарды пайдалану қағидаларының 
245, 884, 1294, 1296-тармақтарына сәйкес 
жүргізіледі.

13. Дайындаушы паспорты жоқ қы-
сыммен жұмыс істейтін жабдықтарды 
есепке қою мамандандырылған сарапта-
ма ұйымымен құ рас тырылған паспорттың 
телнұсқасы негізінде жүргізіледі.

14. Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар 
ұсынылатын паспорт, нұсқаулық және басқа 
да пайдаланылатын құжаттама мемлекеттік 
тілде және (немесе) халықаралық байланыс 
тілдерінде ұсынылады.

15. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашы-
лық объектілеріндегі қысыммен жұмыс 
істейтін жабдықтарды жұмысқа қосқанға 
дейін Басқармада есепке алынады.

16. Қысыммен жұмыс істейтін жаб дық-
тарды пайдалану қағидаларының 244-тарма-
ғында көрсетілген қысыммен жұмыс істейтін 
жабдықтар есепке алынбайды.

17. Қысыммен жұмыс істейтін жабдық-
тарды есепке қоюдан бас тарту жағдайында 
жазбаша түрде Қысыммен жұмыс істейтін 
жабдықтарды пайдалану қағидаларының 
245-тармағына сілтеме беріле отырып, бас 
тарту себептері көрсетіледі.

18. Тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық объектілеріндегі 0,07 мегаПаскаль-
дан астам қысыммен және немесе 115 
Цельсий градустан асатын судың қайнау 
температурасы кезінде жұмыс істейтін 
қауіпті техникалық құрылғылары бар және 
(немесе) олардағы жұмыстарға тартыла-
тын ұйымдар «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңының 16-
бабы 3-тармағының 20, 22-тар ақшаларын 
жүзеге асыруға міндетті.

РУХТЫ ҚАЛАМ, 
ТАБАНДЫ ТАЛАНТ

М.Ықсанов атындағы Қызылорда 
политехникалық колледжінде «Жүрек жы-
луы» жобасы аясында ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың туған күніне орай «Рухты қалам, 
табанды талант» атты әдеби-сазды кеш өтті. 

Онда колледж директоры Бақыт Кенбаев поэзия құдіреті 
туралы, ақынның шығармалары жөнінде әңгімелеп, шараның 
маңызына тоқталды. Студент жастар М.Мақатаевтың жыр-
ларын мәнерлеп оқып, ақын сөзіне жазылған әндерді әуелете 
орындады. Сонымен қатар, шығармашылық иесінің өмір 
жолынан театрландырылған қойылым қойылды, экраннан 
ақынның өз даусымен оқыған өлеңдері тыңдалды. 

Әдеби-сазды кеште, сондай-ақ Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының қызметкерлері 
кітап көрмесін ұйымдастырып, белсенді студенттерге «Алғыс 
хат» табыстады. 

Жарқын ЕРАЛИНА,
 М.Ықсанов атындағы Қызылорда 

политехникалық колледж кітапханашысы.

Диплом!.. Иә, кәдімгі жоғары оқу орнын бітіргені туралы 
диплом. Кімдікі дейсіз ғой? Жиенбаев Самат Жиенбайұлы 
дейді. Ол 1955-жылы Мәскеудегі В.М.Молотов атындағы 
ауыл шаруашылығы институтының механикаландыру және 
электрлендіру факультетіне түсіп, оны 1960-жылы ойдағыдай 
тамамдап, инженер-механик мамандығын алды, дейді.

***
Ал 2016-жылдың 16 қыркүйегінде Жиенбаев Саматқа белсенді қоғамдық-

саяси қызметі және экономика саласының дамуына қосқан елеулі еңбегі үшін 
«Алматы қаласының құрметті азаматы» атағы беріліпті. Екі миллиондық 
халқы бар мегаполистің құрметтісі болудан артық баға да, бақыт та болма-
са керек. Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында «Біз «жаныңда жүр жақсы адам» деген сөздің байыбына бара 
бермейміз. Шын мәнінде, Тәуелсіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, 
өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. Олардың жүріп өткен 
жолдары – кез келген статистикадан артық көрсеткіш» деген-ді. Міне, Са-
мат Жиенбаевтың көп жылғы еңбегі статистиканы он орап алады десек, 
артық айтқандық болмас.

Самат ініміз қазір де Алматыда тұрып жатыр. Жұбайы – инженер-тех-
нолог, қызы – дәрігер, меди ци на ғылымының кандидаты. Ұлы – инженер-элек-
трик. Әрине, кейіп керімнің халқы құрметтеген тұлға сын, кәсіби шеберлігін, 
қиыннан қиыстырып жол тапқан батылдығы мен ой-қабілетін толық баянда-
дым деп айта алмаймын. Әйтсе де, тәуелсіз елінің іргесін бекемдеуге айрықша 
үлес қосқан жерлесті, өзгелер де, әсіресе, бүгінгі жас ұрпақ  білсін, ісінен үлгі  
алсын, сондай болуға ұмтылсын деген ақ ниетпен арлы, намысты азамат ту-
ралы аз-кем білгенімді қағазға түсірдім.

Шәкірат ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,
ақпарат саласының үздігі, дербес зейнеткер.

Арал қаласы.

ЖОБА



Соның бірі, ауылға алтыннан 
алқа тағып келген Тұрсынбай 
Құлахметпен кездесіп, жеңі сімен 
құттықтадық. Қайда жүрсе де 
рухы асқақ қазақ деген ұлттың 
ұлы екенін биік тұ ғырдан таныт
қан Тұрсынбай туралы Сыр жұрт
шы лығына кеңірек мәлімет бере 
кетуді орынды деп білдік.

– Тұрсынбай, мен бокс жан
күйерімін. Спорттың осы түрімен 
айналысатын қазақ жігіттерін 
сырттай саралап жүремін. Бар
ған жерінен абыроймен орала
тын сенің атыңа да бұрыннан 
қанықпын. Дегенмен, боксқа қалай 
келдің, бүгінгі тұғырыңа шығу 
үшін қандай белестерден өттің 
деген сұрақ қоймақпын.

– Бұрын өзі боксқа қатысқан 
әкем Молдахмет Қызыл ор да
дағы №197мектепте алғашқы 
әскери дайындық мұғалімі болып 
жүріп, бокс секциясын ашқан. Сол 
секцияға әкем мені сегіз жасымда 
жетектеп апарды. 

5класс оқып жүргенімде Арал
да өткен республикалық турнир
ге қатысып, бірінші орын алдым. 
Осы турнир менің жеңісімнің басы 
болды. 8клас та Якутияда өткен 
Еуразия ойындарына бардым, 
мұнан да 1орын иелендім. 2010, 
2011 жылдары жастар арасындағы 
Қазақстан чемпионы атандым. 

Біз әлем чемпионатының күміс 
жүлдегері Қамшыбек Қоң қа
баевпен бір мектепте оқығанбыз. 

– Бір мектептен екі чем пион
ның шығуы мақта нарлық жайт. 
Жалпы, Қы зыл орда бок сы ның 
жағдайы қалай? Өзің ұлт тық 
құра мада жүрген соң осы төңі
рек тегі әңгімені ел боксына да 
бұра кетерсің.

– Әлем чемпионатының күміс 
жүлдегері шыққан Қы зыл орда 
боксын ешкім осал дей алмай
ды. Ал, Қамшыбектің Меджидов 
секілді әлем чемпионы атағын екі 
мәрте алған алыптан төрешілер 
ше ші мі мен ұтылуы біздің мық ты
лы ғымызды ұқтырады.  Бү гінде 
қызыл ордалық боксшылар  жақ
сы танылып келеді. 2013 жылы 
болар, «Төрт астана тур ни рінде» 
Орынбор, Алматы, Астана бок

шыларын ұтып, жер лестеріміз 
бас жүлдені алған болатын. Бұл 
мықтылығымыз емес пе? Ғалым 
Байғондиев, Жәмил Жүсіпов 
секілді тамаша бапкерлеріміз бар.  

Ал, Қазақстан құрамасы қа
шаннан дара. Шынымды айт
сам, маған халықаралық тур
нир лердегі жеңістен Қа зақстан 
чемпионатындағы жеңісім сал
мақтырақ. Себебі мықтылар көп. 

– Былтыр Азия ойындарын
да ел құрамасы өзбекстандық 
боксшыларға есе жіберді. Сол кез
де «қазақ көкпаршылары да, бокс
шылары да өзбектен жеңілді, енді 
олар дес бермейді»  деген сөз гулеп 
кетті. Намысымыз қозды, олар 
қалай озды? 

– Халықаралық әуесқой бокс 
федерациясын өзбек ұл тының 
өкілі басқарып отыр. Олардың бұл 
жеңісінің бір ұшы сол жаққа барып 
тіреледі. Татамиде қолданылатын 
аяқтан шалу әдісінің өмірде жиі 
кез де сетінін жақсы білерсіз. Негізі 
бізбен қашаннан да Ресей, өзбек, 
азербайжан, армян боксшылары 
бәсекелес бол ған. Шын мәнінде 
Ресейден бас қасы қазақ бокс
шыларынан озық болған емес. 
Мәселен, шет ел турнирлеріне не 
чемпионаттарына қазақстандық 
10 бокс шы барса, кемінде со ның 
89ы үш орынның бірін егеленеді. 
Ал, 10 өзбек барса, олардың бір
екеуі ғана жеңеді, армяндар мен 
әзербайжандар да солай. Мысалы, 
кешегі өткен Венгриядағы турнир
ге 8 қазақ барып, 5 медаль алды. 

– 2017 жылдың ақпан ай
ында бокстан Софияда өткен 
«Страндж» халықаралық тур
нирінің финалында сен 75 келі 
салмақта алтын ал дың, бол
гар боксшысы Арман Хакобян
ды ұттың. Осы жылы Бакуде 
болған Ислам ынтымақтастық 
ойындарында қазір кәсіби боксқа 
ауысқан біздің Жәнібек Әлім
хан ұлын Риода жеңген Камран 
Шахсуварлыдан алтын жүлдені 
тартып алдың. «Тартып алдың» 
деп отыруымыздың себебі сен 
біріншіден қапым бар қайта 
шығам дегендей, Жәнібектің 
есесін қайтардың, екіншіден ол 
олим  пиаданың қола жүлдегері еді, 

сондықтан мамандар Камранды 
фаворит санады. Яғни, сол жеңеді 
деген сенімде болды. Бұл болжам
ды сен 5:0 деген есеппен жоққа 
шығардың. Осы шет елдің кәсіби 
мамандары бізді неге төмен 
бағалайды?

– Шахсуварлы шынында мық
ты боксшы. Негізі ол да қазақ 
боксының мектебінен шықты. 
Біздің құрамада 75 келі сал мақтағы 
ойыншылар көп болды да, ол сол 
себепті тарихи отанының аты
нан өнер көрсетуге ауысты. Оны 

жеңіске лайық көрсетіп жүрген 
де сол олимпиададағы олжасы. 
Әйтпесе менде жеңем деген сенім 
әу бастанақ болды. Ал, «неге» де
ген сұраққа келсек, «ауылдастың 
аты озсын» дегеннің кері.

– Бокс спорттың ауыр түрінің 
бірі ғой, оған өзіне сенген адам 
ғана шығады. Сендегі сенімнің 
кепілі не?

– Көп талапкер жаттығу мен 
соққыға шыдамай боксты ерте та
стап кетеді. Уақытының үштен екі 
бөлігін арнаған адам ғана бокста 
қалады. Мен әр уақытта рингке 
сеніммен шығамын. Сенімге на
мыс қосылса, ешкім жеңілмейді. 
Бір Аллаға сыйынып бастаған 
істің бәрі қайырлы болады. 
Бокс – төбелес емес, өнер. Өнер 
тазалықты сүйеді. Сондықтан біз 
сөзімізде де, ісімізде де тазалықты 
ұстанамыз. Біздің батыр бабала
рымыз таза дін ұстанған. Олар 
жолымызды жалғастырады деп 
ұрпағына сенді. Сол әзиздердің 
зәузаты, мен де бес уақыт нама
зымды оқимын, таза жүремін.

– Әділетсіздік кездессе немесе 
біреу нақақ тиіссе, тұмсық тан 
қайырып жібергің келіп тұратын 
сәтің бола ма?

– Жоқ, ондай ой миыма мүлде 
кіріп шықпапты. Не нәрсені де 
жылы сөзбен, сабырмен сабаға 
түсіру керек қой. Кейде басымен 
алысып тұрған біреуге «кешіріңіз, 
сіздің мұны ңыз дұрыс болмады» 
десең, өзі кешірім сұрап жөніне 
кетеді. Мұндай жағдайлар болған.

– Әуесқой бокста қанша 
жекпежек өткіздің? Кәсіп
қой  лыққа ауысу ойда бар ма?  
Жоспарың?

– Дәл саны есімде жоқ, бірақ 
алған медальдарымның саны 250 
шақты болады. Кәсіпқойлық ту
ралы ойламаппын. Бұйыртса, 
ал дымда әлем чемпионаты мен 
2020 жылғы Токио олимпиадасы
на қатысу мақсаты тұр. Осы екі 
әлемдік додада қазақтың көк туын 
биікке көтерсем деген арман бар.

– Арманың орындалсын. Біз 
тілекшіңбіз. Қазақ деген қайсар 
халықтың қандай болатынын 
барша әлемге таныт, бауырым!

Жақында Венгрияда бокс тан өткен дәстүрлі Бос
кай Иштван турнирінде жер ле сіміз, талантты боксшы 
Тұр сын бай Құлахмет чемпион атанды. Биыл 63ші 
мәрте өткі зілген дәстүрлі турнирге 27 мем лекеттің 
былғары қолғап шебері қатысқан еді. Әрине, мұндай 
додаға «бағымды сынап қайтайыншы» деп бара сала
тын ешкім жоқ, бәрі де жеңістен үмітті. Ал, «берсең 
қолыңнан, бермесең жолыңнан» дей тін дердің жөні 
бөлек. Осындай «сен тұр, мен атайындармен» бетпе
бет кездескен қазақстан дық 8 боксшының 5еуі өз 
салмақтары бойынша алғашқы үштіктің сапын 
құрады. 
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BІR BEINE

Фототілші Болат Омар
әлиев түсірген бұл сурет
те әншітермеші, Нартай 
мек  тебінің өкі лі Әбіләш 
Әбуов өзін қау ма лаған өнер
паздардың ортасында сахна
да ән шырқап отыр. Жасынан 
өнерге  бейім болған ол есейе 
келе әсіресе, халық ән дерін 
шебер орын дау шыға айналды. 

Өнерпаз жігіт жас кезінде 
Елбасы Нұрсұлтан Назар
баевпен бірге Украинаның 
Д н е п р о д з е р ж и н с к 
қаласында білім алған. Қазақ 
жігіттерінің туған жерге, 
өскен ауылға, ағайынға, елге 
деген сағынышын әнмен 
тербеген. Елбасы «Өмір өт
кел дері» кітабында «...Ән 

демекші, біздің арамызда 
нағыз әншілер де болды. 
Қызылорданың Шие лісінен 
Әбіләш Әбуов деген жігіт 
бар еді. «Нартай» дей тін
мін мен оны. Дауысы сондай 
ашық, мөлдір, таза. Еркін ай
тады. Нағыз консерваторияда 
оқитынақ жігіт. Өз арамызда 
домбырамен ән шырқаса да, 
жұрт алдына шығуға ұялады. 
Сол Әбіләшті мен біраз жерге 
сүйредім. Училищедегі көр
кем өнерпаздар байқауына қа
тыстырып ем, бірінші орынды 
жұлып алды. Содан енді қояр 
да қоймай теледидарға апар
дым. Қазақ әнінің сұлулығын 
танытып берді» деп еске 
алған.    

Әбіләш Әбуов қазақ 
дала сын дағы Сыр, Арқа, 
Жетісу мек тептерінің мақам
дарын мең герген өнерпаз 
еді. Дәстүрлі әндерді ал
ғаш қы қалпынан айнытпай, 
тыңдаушысын тәнті етіп 
шырқайтын. Орындаушылық 
шебер лігімен, айрықша қа бі
ле тімен, құймақұлақ зерек
тігі мен ел есінде қалған өнер 
иесінің шығармашылығы ту
ралы толымды  зерттеу керек
ақ. Өйткені Алты Алашқа ән 
оздырған әншітермешінің 
өнер әлемінде қалдырған ізі  
әлі де сайрап жатыр.

«СБ» руханият.

ӘБІЛӘШТАЙ ӘН САЛСА...

ТҰРСЫНБАЙДЫҢ 
АЛТЫН ТҰҒЫРЫ

SHAHMAT

SERGEK

Аталған  шараға музей 
мамандары мен сту дент тер, 
оқушылар қатысты. Су ретші 
қылқаламның қасиеті мен 
саз балшықтан түрлі бұйым 
жасаудың сырларына тоқ
талып өтті. Тамашалаған 
көрер мендердің ішінде мек
теп оқушылары жоғары 
қы зы ғушылық танытып, 
саз балшықты қолдарымен 
ұстап, одан құмыра жасап 
шығарды. 

– Бала кезімнен сурет 
салуға әуес болдым. Ал саз 
балшықты игеру мен одан 
туынды жасап шығару үшін 
бар ынтамды салдым. Алғаш 

рет интернет желісі арқылы 
үйреніп, кейіннен шеберлік 
сағаттарына қатыстым. Жа
саған бұйымың әдемі шығуы 
үшін көңілкүйің жақсы 
болуы тиіс. Өзім арнайы 
ұстаздан білім алмасам да 
болашақта шәкірт тәрбиелеу 
ойымда бар, – деді ол. 

Осындай шеберлік са ғат
тары алдағы уақытта тағы 
ұйым дастырылмақ. 

Маржан 
ӘШІРАПБАЕВА,

ҚМУ студенті.

САЗ 
БАЛШЫҚТЫҢ 
СЫРЫ

ÓNER

Ол еңбек жолын облыстық 
аурухананың клиникодиаг
нос   тикалық  зертханасында 
дә рігерлаборант болып бас
таған. Онан соң балалар со
матикалық бөлімінде пе
диатр болып еңбек етеді. 
1999 жылдан 2002 жылға 
дейін облыстық медицина 
орталығында қызмет ат қарады 
да, 2002 жылдан бастап 
облыстық балалар аурухана
сына ауы сады. Аурухананың 
қымқуыт тір лігінде жүріп 
Зульфия өзінің білімімен, із
де нім паз дығымен, еңбек сүй
гіш тігімен ұжым арасында 
абы ройға бөленеді.  Өзінен 
үлкендерден үйрене жүріп, 
тәжірибе жинақтайды.  Өз 
ісіне деген адалдығының, 
біліктілігінің арқасында үш 
жылдан кейін ол «Эколо
гия және балалар» бөлімінің 
меңгерушісі қызметіне та
ғайындалады. Ұжым бас шы
лығы мен әріптестері үміт ар
тып тапсырған сол қызметті 
күні бүгінге дейін үлкен 

жауапкершілікпен ат қарып 
келеді. 

Уақыт талабынан қалмай 
үнемі білімін жетілдіріп, 
медицинадағы озық әдіс
тәсілдерді меңгеруді алды
на мақсат етіп қойған ол 
біліктілігін көтеру жолында 
еліміздің ең үздік клиникала
рында түрлі курстардан өткен. 
Тәжірибелі маман сонымен 
бірге ғылыммен де айналысты. 
Соның негізінде ол бүгінде ме
дицина ғылым дарының канди
даты.  

Жоғары санатты дәрігер 
Зульфия Қайырбекқызының 
еңбегі елеусіз емес. Соның ең 
бастысы – былтыр жыл аяғында 
«ҚР Денсаулық сақтау ісінің 
үздігі» төсбелгісімен марапат
талуы. Кеу десінде жарқыраған 
бұл медаль тәжірибелі, білікті 
дәрігерді онан әрі шабыт
тандырып, өз қызметіне де
ген сүйіспеншілігін арттыра 
түскені рас.  Балалардың ба
бын білген маманның алар 
асуы әлі алда деген сенімдеміз.

Зульфия Мырзах
ме  тованың есімі облыс 
көлеміндегі аналар 
қауы мына жақсы 
таныс. Себебі ол – бала
лар дәрігері.

Өзінің 22 жылдық  
тәжіри бесінде Зуль
фия  Қа йыр  бекқызы 
талай сәби дің сау
лығын сақтауға үлес 
қосып, дертіне дауа 
тапқан абзал жан.  

Айнұр БАТТАЛОВА.СБ

ÓZ ІSІNІŃ ÚZDІGІ

БАЛА 
САУЛЫҒЫНЫҢ
БАҒБАНЫ

Жас  шахматшылар ара
сында өткен  сайыс мә
ресіне жетті. Үш күн ге 
созылған турнирге Қы
зылорда қаласы мен Сыр
дария, Арал, Жала ғаш, 
Жаңа қорған, Қармақшы 
ау  дандарынан  жас шахмат
шылар қатысты. 

Тартысты өткен ойын
да 8101214 жас ерек
шелігі бойынша 18 жүлде 
сарапқа салынды. Нәти же
сінде Қызылорда қаласы 
командалық есепте жеңіс 
тұғырынан көрініп, 10 ме
да льға ие болды. Оның 
бесеуін «Қорқыт ата оқу 
орталығы» иеленсе, қал ға
нын  «Мұрагер», «Мерей» 
мек тептерінің оқу шы лары 
қан жығалады. Екін ші орын
ды Сырдария, үшін ші орын
ды Арал ауданы иеленді.  
Жеңімпаздар марапатта
лып, ба ғалы сыйлықтар та
бысталды.

«СБ» ақпарат.

ОБЛЫСТЫҚ 
ТУРНИР

Өткен жұмада 
жастар жылына орай 
Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда 
мемлекеттік 
университеті мен 
облыстық Жас
тар ресурстық 
орталығының 
ұйымдастыруымен 
шахматтан облыстық 
турнир басталған 
болатын. 
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Сурет  Болат ОМАРӘЛИЕВТІКІ.

Жуырда С.Айт баев атындағы облыстық 
көр кем сурет гале реясында суретші Дәулет 
Тойшыбаевтың  «Саз бал шықтың  сыры» атты 
ше берлік сағаты өтті.

Көктайғаққа байланысты 
кү шейтілген кезекшілікке жұ
мылдырылған ЖПҚБ пат руль
дік полиция қызметкерлері 

мұнан өзге «РесейШымкент» 
бағытындағы үлкен сыйым 
дылық ты автобус жүргізушілері 
мен жолаушыларын жол бойын

дағы дәмханаларға 
орналастырды. Жол 
қауіпсіздігі мен сәт
сіз жағдайлардың 
ал дын алу мақ са
тын дағы шара нә
ти жесінде бар лығы 
267 азаматқа көмек 
көрсетілді.

Осы күні 20 ав
то көлік жол ше
тіне шығып қалды. 
Олардың қатарында 

Қармақшы ауданы аумағындағы 
Ақтөбеден Шымкентке жол 
тартқан «Шевроле Круз» 
автокөлігі бар. Рота инспек
торлары бірнеше автокөліктің 
жүргізушілері мен жолаушыла
рына алғашқы көмек көрсетті. 
Зақымданған автокөліктерді 
жақын маңдағы көлік жөндеу 
орталықтарына жеткізді.

«СБ» ақпарат.

122 ЖҮРГІЗУШІГЕ ЖӘРДЕМДЕСТІ
Жексенбіде күн райы күрт бұзылып, нөсерлі 

жауын арты қарға ұласып, жол қозғалысы тым 
қиындап кетті.  Республикалық «СамараШымкент» 
тас жолының Қызылорда қаласынан Төретам кенті 
аралығы уақытша жабылды. Әйткенмен, көлік 
қарасы үзілген жоқ. Жол сақшылары ұзын саны 122 
жүргізуге жәрдемін тигізді.


