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Хроника

Алматы облысы єкімініњ μкімдерімен басќа ж±мысќа ауысу-

ларына байланысты:

– Баќтияр Єлтай±лы ¤нербаев облыс єкімініњ орынбасары;

– Талѓат Ќанат±лы Ќайнарбеков Текелі ќаласыныњ єкімі

ќызметтерінен босатылды.

ТАЃАЙЫНДАУЛАР

Алматы облысы єкімініњ μкімдерімен:

– Жаќсылыќ М±ќаш±лы Омар облыс єкімініњ орынбасары;

– Баќтияр Єлтай±лы ¤нербаев Текелі ќаласыныњ єкімі;

–  Талѓат Ќанат±лы Ќайнарбеков Ќапшаѓай ќаласыныњ єкімі

болып таѓайындалды.

«ЖЕТІСУ- аќпарат»

Мемлекеттік ќолдау алды

Сардар LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
2007 жылы ќ±рылѓан. Негізгі ќызметі – астыќ сатып

алу, саќтау жєне ќайта μњдеп, ±н μндіру. Компания кєсіп-
керлік ќызметті т±раќты ж‰ргізіп келеді.

Талдыќорѓан μњіріндегі ±н μндірісі нарыѓына негізгі
ќатысушылардыњ бірі саналады. Ќазіргі тањда ќалада нан-тоќаш
жасау бойынша ірі бєсекелес жоќ. Нарыќта к‰ніне он мыњ бμлке нан
шыѓаратын ±саќ наубайханалар жетіп-артылады. Яѓни, олардыњ
μнімділігі аѓымдаѓы жобадан тμрт-бес есеге аз. «Бізде ±н μндіру
бойынша тєжірибе бар. ¤ткен жылы екі тоннадан астам ±н μндірілді.
Осыѓан байланысты жеке ±н μндірісін μрістете отырып, арзан єрі
шыѓынсыз, жоѓары сапалы нан-тоќаш μнімдерін μндіруге ќол жеткізе
аламыз», – дейді серіктестіктіњ бас директоры Мади Байгисиев.

Серіктестік аймаќтыќ ќаржыландыру шењберінде бірінші транш
несие желісініњ айналым ќаражатын толыќтыру бойынша жылдыќ 7
пайыз мμлшермен 50 000 000 тењге алды. Б±л оларѓа астыќ сатып
алуѓа жєне алдаѓы жылы μндірісті шикізатпен ќамтамасыз етуге
м‰мкіндік бермек. Сондай-аќ, компания инвестициялыќ жоба бойынша
жабдыќтар сатып алу ‰шін субсидияѓа ќол жеткізуге ¤њірлік
‰йлестіру кењесініњ маќ±лдауын алды. Несие сомасы 87 000 000
тењге, мемлекетпен 19%-дыњ 10%-ы μтелмек. ¤ндіріс ќуаттылыѓы
тєулігіне 25 тонна. Зауыт ењбеккерлері екі ауысымда ж±мыс істейді.

«

СЕЛЕКТОР

ПЕДИАТРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

АШЫЛАДЫ

ЌР Премьер-Министрі Баќытжан Саѓынтаев
2016 – 2019 жылдарѓа арналѓан «Денсаулыќ»
мемлекеттік баѓдарламасы аясында денсаулыќ
саќтау саласыныњ негізгі баѓыттары бойынша
селекторлыќ кењес μткізді.

Баспасμзге 2017 жылѓа жазылу ж‰ріп жатыр

АСЫЃЫЊЫЗ, АЃАЙЫН!Баспасμз – 2017 Баспасμз – 2017

Ал Талдыќорѓан ќаласы, Ж±махан Балапанов кμшесі, 28-‰й, 4-

ќабатта орналасќан «Жетісу» газеті редакциясына келіп, балама

жазылып, газетті осы мекенжайдан алып т±руды ќаласањыз, онда:

«Жетісу» электронды н±сќасына (форматына) Талдыќорѓан ќала-

сындаѓы газет редакциясына жєне Алматы ќаласы, Желтоќсан кμшесі,

112, 5-ќабаттаѓы редакция μкілдігіне келіп жазылуѓа болады.

ЭЛЕКТРОНДЫ ФОРМАТТАЃЫ ГАЗЕТКЕ ЖАЗЫЛУ БАЃАСЫ:

ЖАЗЫЛУ БАЃАСЫ:

№

1.

Индексі

Зањды т±лѓалар

‰шін

6 айѓа 12 айѓа

15469       4326,48            4636,08 8652,96          9272,16

¦ОС ардагерлері мен

зейнеткерлер ‰шін

35469        2849,76            3159,36 5699,52                6318,72

ќала               ауыл ќала               ауыл

Бюджеттік мекемелер

ќызметкерлері ‰шін

45469        2972,16             3281,76 5944,32                6563,52

Жалпы жеке

жазылу

65469         3096,00             3405,60         6192,00               6811,20

2.

3.

4.

№    6 айѓа             12 айѓа

1.   Зањды т±лѓалар ‰шін    3250 6500

2.   Зейнеткерлер ‰шін    1800 3600

3.   Бюджеттік мекемелер

      ќызметкерлері ‰шін    1900 3800

4.   Жалпы жеке жазылу    2100 4200

№  6 айѓа                               12 айѓа

1.    Зањды т±лѓалар ‰шін  3000 6000

2.    Зейнеткерлер ‰шін 1500 3000

3.    Бюджеттік мекемелер

       ќызметкерлері ‰шін 1600 3200

4.    Жалпы жеке жазылу 1700 3400

¦зынаѓаш ауылындаѓы
«Ањсар ауылы» ќымызхана-

сында сары ќымыз бен ќ±нары
мол ш±бат жыл он екі ай

‰зілмейді. М±нда ќонаќ к‰туге
арналѓан ‰лкенді-кішілі ‰йшіктер
мен жыл мезгіліне ќарай єрт‰рлі

ондаѓан шатыр шоѓырланѓан.
Бейнебір ќалашыќ дерсіз.

Жаздыќ орындары маусымныњ
жылы мезгілінде келушілерден

бір босамайды.

Серік САТЫБАЛДИЕВ

‡кімет басшысы кезекті

отырысты бастамас б±рын

ќатты дауылдан зардап

шеккен оњт‰стік μњірлер-

дегі, єсіресе, Жамбыл облы-

сындаѓы тμтенше жаѓдайѓа

тоќталды. Айтып келмеген

апат ж±ртты жарыќсыз, бас-

панасыз ќалдырды. ‡кімет

отырысы Жамбыл облысы-

ныњ єкімі Кєрім Кμкірек-

баевтыњ есебін тыњдаудан

басталды. Одан кейін к‰н

тєртібінде медициналыќ

ќызметтерді дамыту мєсе-

лесі ќаралды. Тєуелсіздік

ќазыѓын ќаќќалы Ќазаќ-

станда 1300-ден астам ден-

саулыќ саќтау нысандары

салынѓан. Премьер-Ми-

нистр жыл соњына дейін

350-ге жуыќ емхана мен

амбулаториялар бой кμте-

ретінін айтты.

– Елбасыныњ тапсырма-

сы бойынша, барлыќ об-

лыстарда кардиохирургия

орталыѓыныњ желілері ашыл-

ды. Астанада медициналыќ

кластер іске ќосылды. Еліміз-

де алѓаш ж‰рекке, миѓа  ота

жасалып отыр. Ширек ѓасыр

ішінде елімізде μмір с‰ру

±заќтыѓы 67-ден 72 жасќа

дейін ±лѓайѓан. Ана μлімі

бес, бала μлімі ‰ш есеге азай-

ѓан. Медициналыќ єлеуе-

тіміздіњ дамыѓанынан болар,

соњѓы 8 айдыњ ішінде 7,5

мыњнан астам шетел азаматы

Ќазаќстанда емделген, – деді

‡кімет басшысы.

– Денсаулыќ саќтау жєне

єлеуметтік даму министрі μз

баяндамасында єлеуметтік

медициналыќ саќтандыру

келер жылдыњ шілдесінде

енгізілуі м‰мкін екенін айт-

ты. «Єлеуметтік медицина-

лыќ саќтандыру ж‰йесі аза-

маттардыњ денсаулыѓын ќор-

ѓаудаѓы жауапкершілікті тек

мемлекетке ѓана емес, соны-

мен бірге ж±мыс берушілерге

жєне азаматтардыњ μзіне

ж‰ктейді. Сєйкесінше, сала-

даѓы медициналыќ кμмек,

мемлекет, ж±мыс беруші аза-

мат тарапынан ќаржыланды-

рылатын болады», – деді

Тамара Босымбекќызы.

Премьер-Министрдіњ

орынбасары Иманѓали Тас-

маѓамбетов елімізде пед-

иатрлардыњ жетіспейтінін,

оларды даярлау мєселесін

кμтерді. Ресми мєлімет бо-

йынша, 2012 жылы бес ме-

дициналыќ жоѓары оќу ор-

нын 742 педиатр бітірсе,

2013 жылы 423, ал 2014

жылы тек 7 т‰лек ќана пе-

диатр болып шыќќан. Осы-

дан 4 жыл б±рын 10 мыњ

адамѓа 4 педиатрдан келсе,

μткен жылѓы кμрсеткіш кμ-

њіл кμншітпейді. Атырау,

Батыс Ќазаќстан мен Пав-

лодар облыстарында ауыл

т±рѓындарына тек бір пе-

диатрдан ќызмет кμрсетеді.

‡кімет басшысы м‰ш-

кіл к‰йге т‰скен б±л т‰йт-

кілдіњ т‰йінін тарќату ‰шін

келер жылы ќырк‰йектен

педиатриялыќ факультет-

терді ќайта ќ±руды тапсыр-

ды. Селекторлыќ жиында

шешімін таппаѓан мєселе-

лерге байланысты Премьер-

Министр наќты тапсырма-

лар берді. Ал, облыс бас-

шысы Амандыќ БАТАЛОВ

селекторлыќ кењес соњында

μзініњ орынбасарлары мен

осы салаѓа жауапты басќар-

ма басшыларына жекелей

тапсырмалар ж‰ктеп, атал-

ѓан мемлекеттік баѓдарлама

аясында жан-жаќты ж‰йелі

ж±мыстар ж‰ргізуді талап

етті.

Ал киіз ‰й пішіндес етіп салынѓан екі
‰лкен зал саќылдаѓан сары аязда да ж±мыс
істейді. Єрќайсысы 80 орынѓа арналѓан
шањыраќ-залдыњ ішіне жылу ж‰йесі ж‰ргі-
зіліп, єсем безендірілген. М±нда ќымыз бен
ш±батќа ќоса ќазаќтыњ ет, ќуырдаќ сияќты
±лттыќ таѓамдары тартылады. Ќымызхана
ауласына неше т‰рлі ќылќанжапыраќты
аѓаштар отырѓызылып, алтыбаќан орна-
тылѓан. Тамаќтандыру орны ќыстыњ к‰ні де
жап-жасыл болып, кμркемдігімен кμз тар-
тады. Аѓаш арасындаѓы ањ-ќ±стыњ, жануар-
лардыњ м‰сіндері м±нда келушілерді бейне
бір табиѓат аясында ж‰ргендей к‰йге жете-
лейді. Елік, аќбμкен, арќар, б±ѓы, ќар барысы,
таутеке, ќырѓауыл бейнелері дєл бір шынайы
т±рпатындай.

Ќайрат Махановтыњ «Ањсар» шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізгеніне биыл бесінші жыл.
Аудан орталыѓына кіреберістегі ќымыз-
ханасында т±тынушыѓа ќымыз бен ш±бат
±сынып келеді. ¦лттыќ сусынды емге пайда-
ланушылар саумалды желі басынан да ішеді.
Жањадан сауылѓан бие с‰тініњ адамныњ ішкі
аѓзаларына аса пайдалы екені белгілі. «‡збей
ішіп, асќазан-ішек, μт жолы-бауыр аурулары
сияќты дертіне шипасы тигендер алѓыс-
тарын білдіріп жатады», – дейді Ќайраттыњ
зайыбы Мереке. Осында дайындалѓан дємі
тіл ‰йірер ќымыз бен ш±бат б‰гінде аудан
т±рѓындарына кењінен танымал.

Шаруа жайын с±раѓанымызда кєсіпкер
Ќайрат аѓынан жарылды. «Ќожалыќта 230

жылќы, 400-ге жуыќ т‰йе бар. Ќазіргі кезде
70-ке жуыќ бие, 120-дай інген сауылады.
Соныњ μзінде ќымыз бен ш±бат кейде
келушілерге жетпей ќалѓанда «єттеген-ай»
деймін. Олар арнайы іздеп келді ѓой.
Сондыќтан келесі жылы, б±йыртса, сауын
бие санын ж‰зге, інгенді 200-ге жеткізсем
деймін. Халыќќа керек екен, неге сол ‰шін
ењбек етпеске? Экологиялыќ жаѓынан таза,
денсаулыќќа пайдалы ас-су ішсе, олардыњ
кμњілдерінен шыѓып, алѓыс алѓанныњ μзі бір
мєртебе. Кєсіпкерлік ќызмет болѓаннан
кейін, єрине, табыс табу – басты маќсат.
Онсыз ќандай ізгі амал болса да ќол
жеткізе алмайсыњ. Ш‰кір, кμздегеніміз
бірден болмаса да бірте-бірте орындалып
келеді. Шаруашылыќты єлі де кењейту
ойда бар. Т‰йе Аќшиде болѓандыќтан 120

шаќырым жерден ш±бат тасымалдаймыз.
М±ныњ μзі шыѓынды арттыра т‰седі. Сон-
дыќтан інгенді ќымызханаѓа жаќын жерден
сауу ісін ±йымдастыруды ќолѓа алѓан едім.
Б±йыртса, ол да ж‰зеге асатын т‰рі бар. Ол
‰шін Ењбекші ауылы мањынан жер алдым»,
– дейді іскер жан.

Ќожалыќта 50-ден астам адам ж±мыс-
пен ќамтылыпты. М±нда ењ тμменгі жалаќы
60 мыњ тењге болса, істеген ењбегіне ќарай
250 мыњ тењгеге дейін табыс табатындар
бар. Жаздыњ к‰ндері малѓа ќарап, жемшμп
дайындау, ас єзірлеп, ќонаќ к‰ту сияќты
ж±мыстарѓа тартылатындар ќатары артады.
¦лттыќ таѓамымызды ±лыќтап, ауылды
кμркейтуге ‰лес ќосып отырѓан кєсіпкердіњ
ењбегі берекелі болѓай.

Жамбыл ауданы.

АУЫС-Т‡ЙІС

Актив отырысын Жетісуда-

ѓы жаѓымды жањалыќтармен

бастаѓан μњір басшысы Аман-

дыќ БАТАЛОВ идеология са-

ласына жетекшілік жасайтын

жања орынбасарын таныстыр-

ды. Б±ѓан дейін Шыѓыс Ќазаќ-

стан облысы єкімініњ орын-

басары ќызметін атќарѓан

Жаќсылыќ Омар мемлекеттік

басќару ісінде тєжірибелі ма-

ман. Ал осы уаќытќа дейін

облыс єкімініњ орынбасары

болѓан Баќтияр  ¤нербаев μз

кезегінде ауќымды ж±мыс-

тарды атќаруѓа кμмек кμрсет-

кен єріптестеріне ізгі ниетін

білдіріп, зор сенім артќаны

‰шін облыс басшысына алѓы-

сын жеткізді. Жаќсылыќ М±-

ќаш±лыныњ іскерлігін тілге

тиек етіп, ќызметіне сєттілік ті-

леді.

Жања лауазым иелерін ќ±т-

тыќтау ‰шін мінберге кμте-

рілген Ќазаќстан халќы Ассам-

блеясы ќоѓамдыќ келісім кење-

сініњ тμраѓасы Оралбек Жаќия-

нов пен «¤лке тынысы» ЖШС

директоры Мейрам Жанєділов

Баќтияр Єлтай±лыныњ μткен

уаќыт аралыѓында атќарѓан

ж±мысына ризашылыќтарын

жеткізіп, жауапты ќызметтіњ

жемісті болуын тіледі.

‡лкен ењбек жолынан μтіп,

білім мен біліктілік ќасиеттері-

мен танылѓан Жаќсылыќ М±-

ќаш±лы облыс єкімі артќан

сенімді аќтап, μњірдіњ μрлеуі

жолында аянбай ќызмет атќа-

ратынын айтты.

Актив жиынын ќорытын-

дылаѓан облыс єкімі Амандыќ

Баталов ќасиетті μлкеніњ жар-

ќын болашаѓы ‰шін атќары-

латын ж±мыстарѓа сєттілік

тіледі. Б±л жолда єр маманныњ

ел ‰шін, жер ‰шін аянбай тер

тμгуі керектігін тілге тиек етті.

***

ТЕКЕЛІ ЌАЛАСЫНЫЊ єкі-

мі Талѓат Ќайнарбеков басќа

ж±мысќа ауысуына байланысты

ќызметінен босатылды.

Кенді ќаланыњ тізгінін ‰ш

жылдан аса уаќыт ±стап, μзініњ

ж±мысын ќаланыњ т±раќты

єлеуметтік-экономикалыќ да-

муына баѓыттап, мемлекеттік

«Моноќалаларды дамыту» баѓ-

дарламасы аясында индустриал-

дыќ-инновациялыќ жобаларды,

басќа да мемлекеттік баѓдар-

ламаларды ж‰зеге асыру, халыќ-

ты т±раќты ж±мыспен ќамту,

μнеркєсіп μнімі кμлемін ±лѓайту

мєселелеріне ерекше кμњіл бμл-

ген Талѓат Ќанат±лы ќаланы

абаттандыру, кμркейту баѓы-

тындаѓы ж±мыстарды да ж‰йелі

атќарды. Б±л туралы облыс єкі-

мі Амандыќ Баталов μзі ж‰р-

гізген сессияда айтып μтті.

«Ќазаќстан Республикасын-

даѓы жергілікті мемлекеттік бас-

ќару жєне μзін-μзі басќару тура-

лы» ЌР Зањыныњ 23-1-бабына

жєне «Мемлекеттік билік орган-

дары ж‰йесіндегі кадр саясаты-

ныњ кейбір мєселелері туралы»

ЌР Президентініњ № 828 Жар-

лыѓына сєйкес ЌР Президенті

Єкімшілігініњ жєне ќалалыќ

мєслихат депутаттарыныњ келі-

сімімен Текелі ќаласыныњ єкімі

ќызметіне Баќтияр  ¤нербаев

таѓайындалды.

Текелі ќаласыныњ б±рынѓы

єкімі Талѓат Ќайнарбеков мін-

берге кμтеріліп, облыс єкімі

Амандыќ Баталовќа жєне μзі-

мен ќызметтес болѓан Текелі

ќаласы єкімініњ аппаратына

алѓыс айтып, ќаланыњ жања

єкімі Баќтияр ¤нербаевтыњ ал-

даѓы ж±мысына сєттілік тіледі.

Облыс басшысы тєжірибелі

жања єкімніњ ењбекќорлыѓы мен

жоѓары жауапкершілік сезімі

Облыс3єкімдігінде жања кадрлыќ μзгеріс-
терге байланысты3актив жиыны3μтті. Прези-
дент Єкімшілігініњ келісімімен Жаќсылыќ
М±ќаш±лы Омар облыс єкімініњ орынбасары
болып таѓайындалды.

Дєл осындай жиындар Текелі мен Ќап-
шаѓай ќалаларында да болды.

Ењлік КЕНЕБАЕВА

КЄСІБІ – НЄСІБІ

Суретті т‰сірген Д. ЕРОФЕЕВ.

Талѓат Ќанат±лы ЌАЙНАРБЕКОВ

1969 жылы туѓан. Абай атындаѓы Алматы мемлекеттік

университетін, І. Жанс‰гіров атындаѓы Жетісу мемлекеттік

университетін, Ќазаќстан Республикасы Президенті жанындаѓы

Мемлекеттік басќару акаде-

миясын бітірген. Мамандыѓы –

тарих жєне ќосымша мемле-

кеттік ќ±ќыќ пєнініњ оќыту-

шысы, экономист, мемлекеттік

жєне жергілікті басќару ма-

гистрі.

Ењбек жолын Талдыќорѓан

ауданы Кμкμзек ауылындаѓы

орта мектепте м±ѓалім болып

бастады. Кейін «Эльдорадо»

ЖШС менеджері, Талдыќорѓан

ќаласы єкімі аппаратыныњ

μнеркєсіп, кμлік жєне бай-

ланыс бμлімініњ бастыѓы, Кμк-

су ауданы жєне Талдыќорѓан

ќаласы єкімдерініњ орынбаса-

ры ќызметтерін атќарды.

2013 жылдыњ маусымынан

– Текелі ќаласыныњ єкімі.

Баќтияр Єлтай±лы ¤НЕРБАЕВ

1967 жылы туѓан. С. Киров атындаѓы Ќазаќ мемлекеттік уни-

верситетін жєне Ќырѓыз ±лттыќ мемлекеттік университетін бітір-

ген, мамандыѓы – инженер-химик, оќытушы, ќ±ќыќтанушы, сая-

сат ѓылымдарыныњ кандидаты.

Ењбек жолын С. Киров атындаѓы Ќазаќ мемлекеттік универ-

ситетініњ бейорганикалыќ хи-

мия кафедрасыныњ лаборанты

болып бастады. Кейін С. Ки-

ров атындаѓы университеттіњ

кафедрасында инженер, ЌР

Коммуналдыќ меншікті мем-

лекет иелігінен алу жєне жеке-

шелендіру комитетініњ мама-

ны, бас маманы, Алматы ќала-

сы Жетісу ауданы єкімініњ

орынбасары, ЌР Президенті Іс

басќармасыныњ  ±йымдастыру

бμлімініњ, сыртќы байланыс

жєне іс-шараларѓа ќызмет кμр-

сету бμлімініњ мењгерушісі,

Алматы ќаласыныњ сот єкім-

шісі, Ќазаќстан Республикасы

Жоѓарѓы Соты жанындаѓы

Сот єкімшілігі комитеті тμр-

аѓасыныњ бірінші орынбасары,

Соттардыњ ќызметін ќамтамасыз ету департаменті басшысыныњ

бірінші орынбасары, ЌР Парламенті Сенатыныњ бμлім мењ-

герушісі болып ќызмет істеді.

2014 жылѓы ќарашадан – Алматы облысы єкімініњ орын-

басары.

Жаќсылыќ М±ќаш±лы ОМАР

1980 жылы туѓан. Абай атындаѓы Алматы мемлекеттік

университетін, Ќазаќ инновациялыќ гуманитарлыќ-зањ уни-

верситетін бітірген. Мамандыѓы – география пєнініњ оќытушы-

сы, мемлекеттік жєне жергілікті басќару бакалавры.

Ењбек жолын Ќазаќстан

Республикасы Мєдениет, аќпа-

рат жєне ќоѓамдыќ келісім ми-

нистрлігі Республикалыќ ха-

лыќаралыќ мєдени баѓдарлама-

лар комитеті дирекциясыныњ

жетекші маманы болып бас-

тады.

Єр жылдарда Мєдениет ми-

нистрлігінде жетекші маман,

бас маман, Ќаржы министрлігі

Кедендік баќылау комитетініњ

маманы, «Ќазаќстан» РТРК»

АЌ «Астана» ТРК дирекциясы

директорыныњ орынбасары,

ќоѓамдыќ-саяси бμлімініњ

продюсері, «Арнамедиа» ¦АХ»

АЌ бас менеджері, Парламент

Мєжілісі аппараты баспасμз

ќызметініњ сарапшысы, Шыѓыс

Ќазаќстан облысы єкімініњ кμмекшісі, Шыѓыс Ќазаќстан

облыстыќ ішкі саясат басќармасы басшысыныњ орынбасары,

басшысы, Шыѓыс Ќазаќстан облыстыќ мєдениет басќармасыныњ

басшысы лауазымдарын атќарды.

2013 жылдыњ мамыр айынан – Шыѓыс Ќазаќстан облысы

єкімініњ орынбасары.

Текелі ќаласын єлеуметтік-эко-

номикалыќ т±рѓыда биік жетіс-

тіктерге жеткізеді деген сенімін

білдірді.

***

ЌАПШАЃАЙ ЌАЛАСЫНА

ресми сапармен барѓан облыс

єкімі Амандыќ Баталов шаћар

активіне жања таѓайындалѓан

єкімді таныстырды. Алдымен

ќалалыќ мєслихат депутаттары-

мен кездескен μњір басшысы ха-

лыќ ќалаулыларына Ќапшаѓай

ќаласы єкімініњ лауазымына

±сынылып отырѓан  Талѓат

Ќайнарбековті таныстырып,

ќолдау кμрсетулерін с±рады. Со-

ѓан сай мєслихатпен, активпен,

халыќпен бірлесе, кењесе оты-

рып ж±мыс істегенде ѓана же-

тістікке жетуге болатынын Тал-

ѓат Ќанат±лыныњ есіне салды.

– «Мемлекеттік билік ж‰йе-

сіндегі кадр саясатыныњ кейбір

мєселелері туралы» Ќазаќстан

Республикасы Президентініњ

№828 Жарлыѓына сєйкес Ќазаќ-

стан Республикасы Президенті

Єкімшілігініњ жєне ќалалыќ

мєслихат депутаттарыныњ келі-

сімімен мен сіздерге Ќапшаѓай

ќаласыныњ єкімі ретінде Талѓат

Ќанат±лы Ќайнарбековті ±сы-

нып отырмын, – деген облыс

єкімі Амандыќ Баталов жања

єкімніњ μмір жолын танысты-

рып μтті.

Облыс єкімініњ айтуынша,

Текелі ќаласыныњ ж±мысын

жандандырып, моноќаладаѓы

кєсіпорындардыњ ісін μрге ж‰р-

гізген Талѓат Ќанат±лы ж‰ктел-

ген жауапкершілік салмаѓын

сезініп, еліміз ‰шін туризмніњ

орталыѓына айналатын Ќапша-

ѓайдыњ дамуына лайыќты ‰лес

ќосады. Соѓан байланысты жер-

гілікті халыќ тарапынан ќолдау

кμрсетуді ±сынѓан Амандыќ

Ѓаббас±лы Ќапшаѓай ќаласы-

ныњ мањында ж‰зеге асыры-

латын жобаларды таныстырып

μтті.

Б±ѓан дейін Сарќан, Кμксу

аудандарында ќызмет етіп, Тал-

дыќорѓан ќаласы єкімініњ орын-

басары, Текелі ќаласыныњ єкімі

сынды жауапты ќызметтер ат-

ќарѓан Талѓат Ќайнарбеков тап-

сырылѓан жауапкершіліктіњ сал-

маѓы ауыр екендігін атап μтіп,

ж‰ктелген сенім ‰десінен шыѓа-

тындыѓына уєде берді.

Жања таѓайындалѓан єкімніњ

ж±мысына сєттілік тілеген ќала-

лыќ ардагерлер кењесініњ м‰ше-

сі, Ќапшаѓай ќаласыныњ Ќ±р-

метті азаматы Владимир Бар-

винов, «Ќапшаѓай фарфор»

ЖШС директоры, ќалалыќ

мєслихат депутаты Съезбек

Аќылтаев, «Аќμзек» ауылшар-

уашылыќ μндірістік коопе-

ративініњ басшысы Думан

Майлыханов, Ќазаќстанныњ

ќ±рметті ќ±рылысшысы

М±хтар Айсауытов кезекпен

сμз алып, μњір басшысына ри-

зашылыќ білдірді.

Б±дан соњ облыс єкімі

Амандыќ Баталов жања єкімді

кабинетіне апарып, орнына

отырѓызды.

Ќ±ралбек СЄБИТОВ,

Ењлік КЕНЕБАЕВА,

Мєди АЛЖАНБАЙ,

«Жетісу».
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¤ЛІММЕН АЯЌТАЛЃАН ФУТБОЛ

Доп ќуалаѓан жасыл
алањда жант‰ршігерлік
жаѓдай орын алды. Мек-
сикадаѓы матч кезінде
ќызыл ќаѓаз кμрсеткен
тμрешіні футболшы баспен
±рып μлтірді. Егде тартќан
тμреші тіл тартпай кетті.

Туласинго ќаласында
єдеттегідей футбол ойыны μтіп жатќан. Кенет Рубен Риверу
Васкес ойын ережесін б±зып, тμрешініњ назарына ілігеді.
Футболѓа єділет орнататын тμреші ойыншыны бірден алањнан
ќуады. Виктор Трехо Васкеске ќызыл ќаѓаз кμрсетеді. Алањ
шетіне шыѓа берген футболшы шешімге келіспей, аќыры ашуы
басына шауып, тμрешіге т±ра ±мтылады. Доп ±рып даѓды-
ланѓан басымен тμрешіні ќаќ мањдайдан с‰зіп ќ±латады. Жасы
биыл 59-ѓа келген егде тμреші оќиѓа орнында жер жастана
ќ±лап, тілге келмей жан тапсырады. Оќыс оќиѓадан шошынѓан
ел жедел жєрдем шаќырып, ќ±ќыќ ќорѓау ќызметкерлері
келгенше футболшы ізін суытып ‰лгереді. Ќазіргі тањда єйгілі
аяќдоп шебері іздестіріліп жатыр.

М±хиттыњ арѓы бетін-
дегі атышулы сайлау
аяќталды. Тіпті, тарихи
тањдауда бір адам ќаза
тапты. Сонымен, Прези-
дент сайлауыныњ нєти-
жесі белгілі. Республика-
лыќ партия атынан кан-
дидат болѓан Дональд
Трамп сайлаушылардан 276 дауыс жинады.

АЌШ-тыњ сайлау ж‰йесі к‰рделі. Америкалыќтар μз
дауыстарын ќаѓаз ж‰зінде наќты кандидатќа емес, сайлау-
шыларѓа берген болатын. Жалпы сайлаушылар алќасында 538
сайлаушы бар, АЌШ президенті атануы ‰шін кандидаттарѓа
сайлаушылардыњ кемінде 270 дауысын жинауы ќажет еді.
Штаттар нєтижесі бойынша Д.Трамп 276 дауыс жинады. Бір
ай μткен соњ Дональд Трамп салтанатты ант ќабылдайды
жєне таяудаѓы тμрт жылда ел басќарады. Бизнесмен-
миллиардер Дональд Трамп отыз кандидаттыњ алдын орап,
2016 жылы 19 шілдеде Республикалыќ партия атынан
сайлауѓа т‰суге ќ±ќыќ алѓан. Д.Трамп АЌШ-та сайланѓан ењ
алѓашќы егде жастаѓы президент. Ол биыл 70 жасќа толды.

АЌШ ПРЕЗИДЕНТІ САЙЛАНДЫ

Ќытайда алѓаш рет
заманауи «¦лы жорыќ –
5» ірі зымыран-тасыѓыш
±шырылды. Мєлім бол-
ѓандай, зымыран 2016
жылдыњ ќырк‰йек айында
Хайнань провинциясын-
даѓы Вэнчан айлаѓына
жеткізілген. Оны ќ±рас-
тыруѓа 200-ден астам жања технология ќолданылѓан.

¦лттыќ ќорѓанысќа арналѓан ЌХР ѓылым, технологиялар
жєне μнеркєсіп єкімшілігі зымыран-тасыѓыштыњ экологиялыќ
таза отынмен ж‰ретінін жєне жоѓары т±раќты басќару
ж‰йесіне ие екенін хабарлады. Ќытай аэроѓарыш ѓылымы жєне
техникасы корпорациясыныњ ќызметкері Чжао Чанцзянніњ
айтуынша, отын ретінде с±йыќ сутегі жєне с±йыќ оттегі
ќолданылѓан. «Егер ±шыру сєтті ж‰зеге асса, Ќытай
экологиялыќ таза зымырандар дєуіріне енеді», – деді ол. «¦лы
жорыќ – 5» жања замандаѓы Ќытайдыњ ењ к‰шті зымыран-
тасыѓышы болып саналады. 2020 жылы ѓалымдар зымыран
кμмегімен Жер жєне Марстыњ μтпелі орбитасына зонд
шыѓаруды кμздеп отыр.

ЌЫТАЙ ЗЫМЫРАН ¦ШЫРДЫ

К¤З ЖАСЫН АТАТЫН ТАПАНША

Т‡РКИЯ ЃАЛАМТОРСЫЗ ЌАЛДЫ

Т‰ркиядаѓы саяси ќу-
ѓын-с‰ргін толастаѓан
жоќ. Мемлекеттік билік
аќпаратпен ќаруланѓан
халыќтыњ ѓаламторына,
єсіресе, єлеуметтік желі-
сіне шектеу ќойды. Нєти-
жесінде, Т‰ркияда 6 мил-
лион адам ѓаламторсыз
ќалды.

Танымал онлайн-сервистері, атап айтќанда, «Twitter»,
«Facebook» жєне «WhatsApp» желілеріне кіру м‰мкіндігі
шектеліп, Халыќтар демократиялыќ партиясыныњ к‰рдтері
ќамауѓа алынѓаннан кейін т‰бегейлі б±ѓатталды. Т‰ркия
ѓаламтор ресурстарыныњ жазуынша, б±ѓаттау алдымен
мобильдік ќосымшаларѓа ќойылѓан. «Turkey Blocks» мони-
торингі Т‰ркиядаѓы сайттардыњ барлыѓы жєне ќосымшалар
бєсењдету єдісімен б±ѓатталѓанын мєлім етті. Б±л кезде веб-
параќтар ж±мысыныњ баяулайтыны соншалыќты оларды
пайдалану м‰мкін болмай ќалады. «Turkey Blocks» деректері
бойынша республика т±рѓындары біршама уаќыт ѓаламторсыз
ќалатын сыњайлы.

¤ткен жылдыњ кμрсеткіші

бойынша, балыѓы тайдай тулап

жататын Балќаш пен Алакμл,

Ќапшаѓай су ќоймасы жєне та-

ѓы басќа ‰лкенді-кішілі кμлдер

мен арналы μзендерден аулан-

ѓан балыќ мμлшері μте тμмен-

деп кеткен. Сонымен бірге ба-

лыќ т‰рлері м‰лде азайды. Ау-

ланѓан балыќтыњ тењ жарымын

табан балыќ ќ±райды жєне

оныњ μзі бір кездегідей ірі емес,

тым ±саќ. Ќысќасы, бірнеше

жыл ќатарынан жетісулыќ ба-

лыќшылар облыс т±рѓындары-

ныњ балыќќа деген с±ранысы-

ныњ жартысын да ќанаѓаттан-

дыра алмай келеді. Кењес одаѓы

кезінде Алакμлден жылына 5

мыњ тоннаѓа дейiн балыќ аула-

нып, оныњ 90 пайыздан астамы

сазанныњ ‰лесiне тиген деседі.

Міне, осы μњірдіњ атаѓын шар-

тарапќа паш еткен єйгілі сазан

ќоры б±л к‰нде μте азайып кет-

ті. Ал кейінгі кезде Балќаштан

єкелінген кμксерке (судак) кμл-

де тіршілік ететін басќа балыќ-

тарды азайтып жіберген.�

Мамандардыњ айтуынша,

балыќ шаруашылыѓын дамыту-

дыњ єлем таныѓан екi жолы

бар. Бiрiншiсi, балыќ шаруашы-

лыѓына табиѓи су кμздерiн

тиiмдi пайдаланып, балыќтар-

дыњ μздiгiнен μсiп-μнуiне жаѓ-

дай жасау, екiншiсі, б‰гiнгi за-

манауи отандыќ, шетелдiк озыќ

технология мен ѓылым жетiс-

тiктерiн пайдалана отырып,

индустриялды-инновациялыќ

баѓытта аса ќ±нды балыќ т‰р-

лерiн ќолдан μсiру. Сол ќ±нды-

лыќты ел игілігіне айналдыру

жолында жоѓарыда аталѓан

инкубациялыќ цехтіњ арќалай-

тын ж‰гі аз болмайтын сыњай-

лы. Б‰гінде аумаѓы 290 шаршы

метр жерге салынѓан инкуба-

циялыќ цех, тоѓандыќ шаруа-

шылыќ жєне жања т±йыќталѓан

сумен жабдыќтау ќондырѓысы

ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА

¤ткен жылдан бастап елімізде «Жасыл экономика» т±жырымдамасын ж‰зеге асыру маќ-

сатында Біріккен ¦лттар ¦йымыныњ Даму баѓдарламасы аясында «Жасыл экономика мо-

деліне μту бойынша Ќазаќстанды ќолдау» атты жобасы бастау алды. Б±л жобаѓа алты ж‰з

мыњ еуроны ќ±раѓан грант бμлініп, ол еліміздегі бизнес жоспары су ресурстарыныњ тиімді-

лігін арттыруѓа баѓытталѓан 14 мемлекеттік емес ±йымѓа берілді. Сол ќатарѓа Ерлан Ќа-

жынов басшылыќ ететін «Алакμл табиѓаты» ќоѓамдыќ бірлестігініњ «Инкубациялыќ цех ќ±-

рып, Алакμлдіњ сазанын μсіру» жобасы кірген еді. Міне, содан бері бір жыл μтті. ¤ткен аптада

аталѓан гранттыњ Ќазаќстанда атќарылу барысын баќылауѓа жауапты «Жасыл экономи-

каны» ќолдау жєне G-Global-ды дамыту Коалициясы» ЗТБ-ніњ баспасμз хатшысы Меруерт

Абдалиева бастаѓан мамандар мен республикалыќ жєне μњірлік БАЌ μкілдері аталѓан ќо-

ѓамдыќ бірлестіктіњ ж±мыс барысымен танысып, инкубациялыќ цехта μсірілген сазан ба-

лыќтыњ шабаќтарын Алакμлге жіберді.

Ќажет АНДАС

жер‰сті жєне жерасты суларын

тиімді пайдаланып, сазан ба-

лыќтыњ т‰р-т‰рін ќолдан μсі-

руде. Тіпті шабаќ балыќты одан

ары кμлге бейімдеу маќсатында-

ѓы кењдігі 3 метр, терењдігі 2

метр болатын 6 бассейн де саќа-

дай сай. Оларѓа балыќтардыњ

тіршілігін ќамтамасыз ететін

т‰рлі жабдыќ пен аппаратура

орнатылѓан. Ќазірдіњ μзінде бас-

сейнніњ біреуінде кμксерке, ќал-

ѓанында сазан мен мμњке балыќ

μсірілуде. Сонымен ќатар, жоба-

ныњ жергілікті ж±рттыњ єлеу-

меттік жаѓдайын жаќсартудаѓы

пайдасыныњ мол екенін де біл-

дік. Айталыќ, цехта 6 адам т±-

раќты ж±мыспен ќамтылса,

мерзімдік ж±мыстарѓа тартыла-

тын адам саны да арта т‰седі.

Тіпті, ж±мыс жиілігі артќан кез-

де адам к‰ші жетіспей жататын

кездер жиі ±шырайды.

Балыќшылар ауылындаѓы

тіршілік ќайта жанданѓалы

ќиын жылдары баспанасын тас-

тап, ќалаѓа кμшкендер ќайта

оралып, туѓан мекендерініњ т‰-

тінін т‰тете бастапты. Бір ќызы-

ѓы, адам ќарасы кμбейген ауыл-

да балалар оќитын мектеп пен

балабаќшаѓа деген с±раныстыњ

туындаѓанын байќадыќ. Демек,

игілікті жоба аз уаќыттыњ ішін-

де єлеуметтіњ єлеуетін кμтеру-

мен ќатар шалѓай ауылдыњ тір-

шілігіне ќан ж‰гірткенін кμрдік.

Ќысќасы 69 мыњ доллар ќар-

жымен ќолѓа алынѓан жоспар

2018 жылѓа барѓанда 69 мил-

лион тењге пайда береді деп к‰-

тілуде. Олар алдаѓы уаќытта ба-

лыќ шаруашылыѓымен ќатар

басќа да ж±мыс кμздерін ашуды

жоспарлауда. Тіпті, балыќ μнім-

дерін μњдейтін цех салып, жер-

гілікті халыќтыњ материалдыќ-

экономикалыќ єлеуетін кμтеруге

серпін бермек.

«Алакμл табиѓаты» ќоѓам-

дыќ бірлестігініњ мамандары ба-

лыќ ќоры азаюыныњ басты екі

себебін айтады. Бірінші, табиѓат

ќ±былыстары, екіншісі, адами

факторлар. Б±л мєселе μткен

жылдары Парламент Мєжі-

лісініњ ќабырѓасында да кμте-

рілген. Сонда бір топ депутат

‡кіметке: «Алакμлдіњ б‰гінгі

бай флорасы мен фаунасын

болашаќ ±рпаќќа саќтау ‰шін

оны мемлекеттік ќорыќ етіп

жариялау керек» деген сауал

жолдап, ауызсу, электр энергия-

сы, абаттандыру, санитарлыќ

жабдыќтаудыњ ерекше жоба-

сын жасау сияќты бірќатар ша-

ра ±сынѓан еді. Сол шаралар іс-

ке асса ќ±ба-ќ±п болар еді.

Браконьерлік жолмен балыќ ау-

лаудыњ салдарынан да баѓалы

байлыќќа барынша ќауіп тμну-

де. Сондыќтан ќоѓамдыќ бір-

лестік μкілдері: «Алакμлдіњ

жазѓы шомылу маусымында

пайдаланатын аумаѓынан басќа

бμлігін тым болмаѓанда 3 жыл-

ѓа жапса, балыѓын молайтуѓа

м‰мкіндік туар еді», – деген пі-

кірде. Осы ретте ауылдастар-

дыњ: «М‰мкін, б±л ±сынысты

жоѓарѓы жаќ ескеретін шыѓар»,

– деген μтінішін жеткізе кеткі-

міз келді.

Алакμл ауданы.

«Н±р Отан» партиясы облыстыќ
филиалыныњ ѓимаратында μткен
жиынды ашып, ж‰ргізіп отырѓан об-
лыс єкімініњ орынбасары Серік Т±р-
далиев кіріспе сμзінде облыстаѓы
шаѓын жєне орта кєсіпкерлікке ба-
са кμњіл аударылып отырѓанын єњ-
гімеледі. Оныњ айтуынша, облыс
єкімініњ кешенді ќолдауыныњ арќа-
сында жыл сайын кєсіпкерлердіњ
ќатары μсіп келе жатыр. Осыныњ
нєтижесінде б±л саланыњ ж±мысы
жанданып, несие алушыларѓа ±сы-
нылатын тμменгі пайыздыќ ‰стеме-
лер, субсидия істі жањадан бастау-
ѓа жєне ж±мысы жанданѓан кєсіп-
керлікті кењейтуге мол м‰мкіндік
беріп отыр. Облыстыќ єкімдіктіњ
бастамалары ¦лттыќ кєсіпкерлік па-
латасы жєне «Даму» ќоры тарапы-
нан толыќ ќолдауѓа ие болып, ша-
ѓын жєне орта кєсіпкерлік нысан-
дарына зор м‰мкіндіктер ±сынуда.
Мысалы, облыс єкімдігі 300 мил-
лион тењге бμлсе, «Атамекен» ¦лт-
тыќ кєсіпкерлік палатасы дєл осын-
ша ќаржыны шаѓын жєне орта кє-
сіпкерлікті дамытуѓа ±сынып отыр.

– Єрине, ж‰ргізілген ж±мыс-
тарѓа ќарамастан кєсіпкерлік сала-
сында кμптеген т‰йткілді мєселе-
лер баршылыќ. Біз сондыќтан да
жиналып, ондай мєселелерді ше-
шудіњ жолын депутаттармен бір-
лесе отырып табуды ойластырдыќ.
С±раќтарыњыз болса ќойыњыздар,
– деген Серік Меліс±лы алќалы
жиынѓа ќатысушыларды ашыќ
єњгімеге шаќырды.

Одан кейін сμз кезегін алѓан
сенатор Ќуаныш Айтаханов ќатысу-
шыларѓа биылѓы жылдыњ ерек-
шелігі – Тєуелсіздіктіњ 25 жылды-
ѓын тойлаумен байланысты екенді-
гін атап μтті. Жоѓарѓы жетістіктерге
жеткен еліміз ‰шін б±л ењ елеулі
кезењ. Оныњ ішінде шаѓын жєне
орта кєсіпкерлік саласыныњ жетіс-
тігі де бар. Онда ењ алдымен еліміз
тєуелсіздік алѓан к‰ннен бастап

Жалпы, б±л елді мекенніњ

аты 2000 гектарѓа дейін бал

тамыр егумен шыќќан. Ќазір-

де б±л баѓыттаѓы ќ±лшыныс

кμњіл кμншітуде. Бір округтіњ

μзі биыл 600 гектардан аса

аумаќта ќызылша μсіріп отыр.

Б±л аймаќ т‰сім жаѓынан да

басќа елді мекендердіњ алдын-

да. ¤ткен жылы облыс єкімі

Амандыќ Баталовтыњ тікелей

ќолдауымен ауданда «Алѓа»

сервистік дайындау орталыѓы

ќ±рылып, «Жетісу» ЄКК»

¦К» АЌ арќылы 107 миллион

тењгеге 25 бірлік техника са-

тып алынѓан. Осы техниканыњ

арќасында егістік алќабында-

ѓы ж±мыстар μз дењгейінде

ж‰ріп жатыр. Б±ѓан ќоса биыл

аймаќта облыс єкімініњ ќол-

дауымен таѓы да 2 сервистік

дайындау орталыѓы ашылмаќ.

«Молжігітов» шаруа ќожа-

лыѓыныњ басшысы Исатай

Тμлеубек±лы ќызылша аралы-

ѓыныњ тыѓыздыѓын, желегі-

мен киіздей т±тасып μсіп, мол

μнім беруі жања технология-

ныњ жетістігі деп т‰сіндірді.

Б±рындары т±ќым сепкенде

ќатар арасы 60 сантиметрлік

μлшеммен егіліп келсе, ќазір

б±л 50 сантиметрге μзгеріпті.

Біріншіден, себілген т±ќым

ќатарыныњ жиілігі артып, μнім

кμбірек алынса, екіншіден, б±л

ќазу ж±мыстарында жања тех-

никаларѓа да ќиындыќ тудыр-

майды. Осы тєсілдіњ арќасын-

да тєтті т‰бір ќатары арасында-

ѓы бос жер азайып, егін т‰біне

кμлењке кμптеп т‰седі. Соныњ

есебінен топыраќтаѓы ылѓал

кμбірек саќталып, ќызылша-

ныњ ірі болуына септігін тигіз-

ген. Науќан басталѓалы бері 72

гектар жерден 4250 тонна μнім

жиналып, єр гектарынан 500

центнерден айналѓан. Шаруа

ќожалыѓы иесініњ айтуынша,

лизингке алынѓан техникалар-

дыњ кμмегімен б±рынѓыдай

ж±мысшы к‰шін тартпай-аќ

μнімді уаќытылы жинап алуѓа

болады. Заманауи технология,

сондай-аќ, тєтті т‰бірдіњ сабаќ-

тарын μзі тазалап, ж‰к кμлік-

теріне де μзі тиеп береді. Яѓни,

б±л артыќ шыѓынсыз-аќ ќара-

жат ‰немдеуге септігін тигіз-

бек. Б±дан μзге єкімдік тара-

пынан науќан барысында єр

гектарѓа 30 мыњ тењге субси-

дия алынѓан, науќан аяќталѓан

К‡З СЫЙЫ

Ауданымыз ерен ењбектіњ

арќасында ырысы еселен-

ген μњірге айналды. ¤ткен

жылѓы тєтті т‰бір алањы

560 гектардан 940 гектарѓа

дейін артып, Елбасы

тапсырмасыныњ, μњір

басшысы бастамасыныњ

аудандарда тыњѓылыќты

орындалып жатќаныныњ

айќын кμрінісіне айналды.

Осы ретте Жолбарыс

ауылдыќ округініњ «Мол-

жігітов» шаруа ќожалыѓы

ќарамаѓындаѓы егістік

алќаптарыныњ б‰гінгі

жай-к‰йімен танысып

ќайттыќ.

– «Ж±мыспен ќамту жол

картасы – 2020» баѓдарла-

масы шењберінде ќала бойын-

ша 2016 жылѓа нысаналы

топтаѓыларды ќамту жоспары

1645 адамды  ќ±рап отыр.

Соныњ ішінде, μзін-μзі ж±-

мыспен ќамтыѓандар 825

адам болса,  ж±мыссыздар са-

ны – 820. Табысы аз отбасы-

лар – 157. Алдаѓы уаќытта

баѓдарлама баѓыттары бойын-

ша ж‰йелі ж±мыс атќарып,

ж±мыссыздар санын азайту

жолында нєтижелі ењбек ете-

тін боламыз, – дейді Раушан

Ж±мабайќызы.

Ќалалыќ ж±мыспен ќамту

орталыѓыныњ басшысы бер-

ген мєліметке с‰йенер болсаќ,

мемлекеттік баѓдарламаныњ

‰ш баѓыты да ќамтылѓан.

Бірінші баѓыт «Инфраќ±ры-

лымды жєне т±рѓын ‰й-ком-

муналдыќ шаруашылыќты

дамыту есебінен ж±мыспен

ќамтуды ќамтамасыз ету»

бойынша  2016 жылѓа жалпы

республикалыќ бюджеттен

184 миллион 598 мыњ тењге

бμлінген. Ќапшаѓай ќаласы-

ныњ Абай, Жамбыл, Ќойшы-

манов кμшелеріне к‰рделі

жμндеу ж±мысы барысында

мемлекеттік баѓдарлама ая-

сында 31 адам ж±мыспен

ќамтылѓан. Екінші баѓыт

«Кєсіпкерлік бастаманы ын-

таландыру жєне тірек ауыл-

дарды кешенді дамыту»

бойынша 36 адамѓа шаѓын

несие беру жоспарланѓан

болса, жыл басынан бері

олардыњ 16-сы ќаржыѓа ќол

жеткізген. ‡ш адам  мал бор-

даќылауѓа, бір адам ќ±с μсі-

руге шаѓын несие алды. Баѓ-

дарламаныњ «Ж±мыс беру-

шініњ ќажеттілігі шењберінде

оќыту жєне ќоныс аудару

арќылы ж±мысќа орналасуѓа

жєрдемдесу» баѓыты бой-

ынша республикалыќ бюд-

жеттен  21882,0 мыњ тењге

бμлінді. 2016 жылѓа нысана-

лы топќа кіретін адамдарды

ќайта даярлау жєне біліктілі-

гін арттыру курстарын μткізу

маќсатында 80 адамѓа рес-

публикалыќ бюджеттен ќо-

маќты ќаржы ќарастырылѓан.

Шора БАТЫРБАЕВ.

Ќапшаѓай ќаласы.

Б‰гінде республикамызда «Ж±-
мыспен ќамту жол картасы –
2020»  баѓдарламасы жаппай
ж‰зеге асырылуда. Б±л игілікті істі
Раушан Ахметова басќаратын
Ќапшаѓай ќалалыќ ж±мыспен ќамту
орталыѓыныњ ±жымы да ±тымды

±йымдастыруда. Нєтижесінде Ќапшаѓай ќаласында жыл
санап ж±мыссыздыќтыњ дењгейі ќысќара т‰суде.

КЄСІПКЕ

ынталылар кμп

2016 жылѓы 2-ші тоќсанда халыќтыњ

жан басына шаќќандаѓы орташа аќшалай

табысы 57681 тењгені ќ±рады, б±л 2015

жылѓы 2-ші тоќсанмен салыстырѓанда

4,5% жоѓары. Т±тыну баѓаларыныњ ин-

дексі 2016 жылѓы ќырк‰йекте 2015 жылѓы

ДЕПУТАТТАР ЕЛ ІШІНДЕ

Астанадан келген ќонаќтар – ЌР Парламенті Сенаты-
ныњ депутаты Ќуаныш Айтаханов жєне Парламент Мєжі-
лісініњ депутаты Василий Олейник Жетісу жерінде μз ж±-
мысын дμњгелентіп отырѓан кєсіпкерлермен кездесіп, шаѓын
жєне орта кєсіпкерлікке ќатысты мєселелерді ќаузады.

Мєди АЛЖАНБАЙ кєсіпкерлік саласыныњ дамуына
ќолдау кμрсетуді назарда ±стаѓан
Елбасыныњ сарабдал саясаты бар-
лыѓын ±мытпау керек. Оѓан осыдан
он жыл б±рынѓы жаѓдай мен ќазіргі
ахуалды салыстыру дєлел болады.
Содан бері кμптеген зањнамалар
жетілдіріліп, кєсіпкерлікті ж‰ргізуге
зиянын тигізетін єкімшілік кедер-
гілер алынды. Єрине, ж±мыс орын-
дарын ашып, салыќты мерзімінде
тμлей ж‰ріп, ќайырымдылыќты да
±мытпаѓан єрбір кєсіпкердіњ ќыз-
меті мен атќарѓан ењбегін баѓалау
ќажет.

– Сіздердіњ єрќайсыњыз жал-
пы кєсіпкерлікпен бірге мемлекеттіњ
дамуына ‰лкен ‰лес ќосып келесіз-
дер. Єрбір аймаќта кμптеген т‰йт-
кілді мєселелердіњ бар екендігін
жаќсы білеміз.

¤здерін толѓандырѓан мєсе-
лелерді толыќ ќамтуѓа тырысќан
кєсіпкерлер негізінен кєсіпкерлікті
ж‰ргізуге кедергі келтіретін зањна-
малыќ толыќтырулар мен μзгерту-
лерді атап, єкімшілік зањнаманы
ж±мсартуды, салыќ ж‰йесіне μз-
гертулер енгізуді, демпингке ќарсы
іс-шаралар ж‰ргізу ќажеттілігін
баса айтты. Сондай-аќ, кєсіпкерлік
‰шін м‰лде тиімсіз, кейде тіпті
аќылѓа сыйымсыз жаѓдайларды
тудыратын кейбір зањдарѓа, атап
айтќанда, «Мемлекеттік сатып
алулар туралы» жєне «Азаматтыќ
ќорѓау туралы» Зањдар жайында
сμз ќозѓалды. ¤з кезегінде облыс-
тыќ кєсіпкерлік жєне индустриял-
ды-инновациялыќ даму басќар-
масыныњ басшысы Маржан М±рат-
ќызы кєсіпкердіњ несие тарихын ќа-
лыптастыру мєселесін кμтеріп, нор-
мативтік-ќ±ќыќтыќ актілерді рет-
теудіњ ќажеттілігін атап μтті.

Осы жєне басќа да мєселелер-
ді жазып алѓан депутаттар кμ-
терілген таќырыптарды министрлік-
термен ведомстволарѓа жеткізе-
тіндерін айтып, μздеріне ќатысты
мєселелерді зерттеп, наќты жауап
беруге уєде етті.

желтоќсанмен салыстырѓанда 104,9%-ды

ќ±рады. Азыќ-т‰лік тауарларына баѓалар

3,7%, аќылы ќызметтер кμрсетуге 5,2%,

азыќ-т‰ліктік емес тауарларѓа 6,0%-ѓа

артты. ¤неркєсіп μнімдерін μндіретін

кєсіпорындардыњ баѓалары 2016 жылѓы

ќырк‰йекте 2015 жылѓы желтоќсанмен

салыстырѓанда 7,3%-ѓа жоѓарылады. Не-

гізгі капиталѓа салынѓан инвестициялар

кμлемі 366,2 млрд. тењге (ќайта есеп-

теулермен), 2015 жылѓы тиісті кезењге

0,8% жоѓарылады. Бμлшек сауда тауарай-

налымы (ќоѓамдыќ тамаќтандыру айна-

лымынсыз) 239,6 млрд. тењге, 2015 жыл-

ѓы дењгейден 1,1% жоѓары, кμтерме тауа-

райналымы  246,2 млрд. тењгені ќ±рап,

б±л былтырѓы сєйкес кезењмен салыстыр-

ѓанда 4,7%-ѓа азайѓан.

– Ж±мыссыздар саны халыќтыњ ж±-

мыспен ќамтылуын зерттеу бойынша 49,4

мыњ адамды ќ±рады. Ж±мыссыздыќ

дењгейі экономикалыќ белсенді халыќ са-

нына 4,9% ќ±рады. Ж±мыспен ќамту ор-

гандарында ж±мыссыздар ретінде тіркел-

гендер саны 2016 жылѓы тамыз – ќыр-

к‰йек айыныњ соњына 7,4 мыњ адамды

ќ±рады немесе экономикалыќ белсенді

халыќ санына 0,7%, – деді Марат Боран-

бек±лы.

БРИФИНГ

Облыс аумаѓында Мемлекеттік баѓдарламалар ж‰йелі орын-
далуда. Єсіресе «Н±рлы Жол» баѓдарламасыныњ ауќымы кењ. М±ны
халыќ ќалаулыларыныњ Текелі ќаласына барѓан ж±мыс сапарынан-
аќ баѓамдауѓа болады.

¤њірімізге арнайы іссапармен келген Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламенті Сенатыныњ депутаты Ќуаныш Айтаханов, «Н±р Отан» партиясыныњ
орталыќ аппараты партиялыќ баќылау департаментініњ басшысы Н±рлан
Баймырзаев, ЌР ¦лттыќ Экономика министрлігініњ бас сарапшысы Жалѓас
Борасбаев, «Н±р Отан» партиясы Алматы облыстыќ филиалы тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Ѓалиасќар Сарыбаев б‰гінгі тањда моноќалаларды
дамыту жμніндегі арнаулы мемлекеттік баѓдарлама бойынша μркендеу
жолына т‰скен Текелі ќаласына ат басын б±рып, шаћардыњ б‰гінгі тыныс-
тіршілігімен танысты. Мєртебелі меймандар орталыќ алањѓа орнатылѓан
арнайы стендтер арќылы ќаланыњ кейінгі жылдардаѓы даму динамикасын
кμздерімен кμріп, кμњілдеріне тоќыды. Ќала єкімі Талѓат Ќайнарбеков єрбір
жоба, атќарылѓан істер мен алѓа ќойылѓан міндеттер жайын ќысќаша
сипаттап μтіп, наќты деректермен маѓл±маттарды толыќтыра т‰сті.
Ќонаќтар, єсіресе, «Н±рлы Жол» баѓдарламасы бойынша ж‰зеге асырылып
жатќан жобаларѓа баса назар аударды. Ќала басшысыныњ айтуынша,
«Н±рлы Жол» баѓдарламасыныњ аясында ‰стіміздегі жылы жалпы сметалыќ
ќ±ны 439,1 млн. тењге мμлшеріндегі екі жоба шілде айынан бастап ќолѓа
алынып жатыр. Жалпы ±зындыѓы 24,4 шаќырымды  ќ±райтын 29 кμшедегі
су ќ±бырлары жањартылмаќ. Бірінші жобаныњ ж‰зеге асырылу мерзімі сегіз
ай болса, екіншісі алты ай уаќытќа жоспарланѓан. Ќазірдіњ μзінде 216 жања
абонентке ќ±бырлар арќылы су жалѓаныпты. Нєтижесінде, ќала бойынша
тозыѓы жеткен су ќ±бырларыныњ ‰лес салмаѓы едєуір азайѓан.

¤з кезегінде Ќуаныш Айтахан±лы текеліліктерге μздерініњ ж±мыс
сапарыныњ мєн-маќсаты, еліміздіњ экономикасын т±раќты дамыту, халыќтыњ
єл-ауќатын арттыру жолындаѓы Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтыњ
атќарып жатќан ауќымды істері жайлы айтып μтті.

Ш. ХАМИТ¦ЛЫ.
Текелі ќаласы.

Ж¦МЫС ЖАЙЫМЕН ТАНЫСТЫ

¤њірлік коммуникациялар ќызметінде облыстыќ статистика департаменті

басшысыныњ орынбасары Марат Бμкеновтіњ ќатысуымен баспасμз отырысы μтті.

«Облыстыњ 2016 жылдыњ ќањтар-ќырк‰йек айлары аралыѓындаѓы негізгі

єлеуметтік-экономикалыќ кμрсеткіштерініњ серпіні» таќырыбымен μрбіген

басќосуда халыќтыњ т±рмыс дењгейі жайлы єњгіме μрбіді.

Мєулен ЄНЕРБАЙ

соњ гектарына 1500 тењге

демеуќаржы берілмек. Келесі

жылы егістік алќабын 120 гек-

тарѓа дейін ±лѓайтуды жос-

парлап отыр. Исатай Тμлеу-

бек±лы тек бір мєселені –

«Кμксу» ќант зауытыныњ

μнімдерді уаќытылы ќабыл-

дап ‰лгермей жатќандыѓын

тілге тиек етті. Сол себепті 25

гектар ќызылшаны жинау

кейінге ќалдырылѓан. Ќазіргі

уаќытта лизингке алынѓан

техникамен кμрші шаруалар-

дыњ жинау ж±мысына кμмек

ќолын созуда.

Р‰стем АСЌАР¦ЛЫ.

Ќаратал ауданы.

¤нертапќыштардыњ
ізденісі ќашанда нєти-
желі. Осы жолы студент
ѓалым Чен И Фей м±з
болып ќататын кμз жасын
ататын тапанша ќ±рас-
тырып шыѓарды. Студент
ќыз оны дипломдыќ ж±-
мысыныњ таќырыбы етіп
алѓан.

Жас бойжеткен Нидерландыдаѓы Дизайн академиясында
оќиды. Ќ±рылѓы тапанша мен бетке киілетін арнайы бетпер-
деден т±рады. Кμз жасы кремнийден жасалѓан ќуыс
т‰тікшеніњ ішіне аѓып т‰сіп, ќатып ќалады да, м±з бірден оќќа
айналады. Бойжеткенніњ ерекше μнертабысы туралы
бейнебаян «YouTube» желісінде жарияланѓан. Болашаќта б±л
ќ±рылѓы єскери салада да ќолданылуы м‰мкін. Кμз жасына
тез ерік беретін єйелдер ќауымы дєл осы тапаншамен
ќаруланса, сын саѓатта оларѓа ешќандай ќауіп тμнбек емес.
Ќазіргі тањда дипломдыќ ж±мыс сєтті ќорѓалды.
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«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыз дағы №413-IV 
Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 25-тармағына сәйкес 
Алматы облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Аукциондық сауда-саттық арқылы жекешелендіруге жататын  
коммуналдық меншіктегі нысандардың  тізбесі осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Алматы облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесі белгіленген тәртіпте аукциондық сауда-саттық арқылы 
жекешелендіру жұмыстарын жүргізсін.

3. «Алматы облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің басшысына осы қаулыны әділет органдарында мемлекеттік 
тіркелгеннен  кейін ресми және мерзімді баспа басылымдарында, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген 
интернет-ресурста және облыс әкімдігінің интернет-ресурсында  
жариялау жүктелсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші 
орынбасары Л. Тұрлашовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы әділет органдарында  мемлекеттік  тіркелген күннен 
бастап күшіне  енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Облыс әкімі                     А. БАТАЛОВ.
 

Облыс әкімдігінің 2016 жылғы « ___» __________
№ ____ қаулысына қосымша

Аукциондық сауда-саттық арқылы жекешелендіруге жата-
тын коммуналдық меншіктегі нысандардың  тізбесі

Жекешелендірудің кейбір 
мәселелері туралы 

Жоба

 – Қазір ұжымның тапқан қаржысын 
есептеп, екшеп жұмсайтын қаржыгер-
лер аз емес. Алайда болашақты болжап, 
сараптап саралап, ұжым басшысы-
на сенімді көмекші болатын сұңғыла 
есепшілер саусақпен санарлық, – дейді 
«Қазсушаруашылығы» республикалық 
мемлекеттік кәсіпорнының Панфилов ау-
дандық өндірістік учаскесінің директоры 
Тоқтарбай Керімқұлов. – Осы тұрғыдан 
қарағанда біздің кәсіпорынның бас 
есепшісі Бақытжан Әуелханұлы өңірдегі 
білікті есепшілердің бірі.

 Бақытжан жоғары білім алған соң 
Панфилов аудандық ауылшаруашылық 
басқармасында қаржы қадағалаушы 
(ревизор) болып еңбек жолын бастапты. 
Өз ісіне тиянақты, білікті есепшіні сол 
кездегі «Қазанның 40 жылдығы» агроқа-
уымдастығы басқармасының төрағасы, 
екі мәрте Еңбек Ері атанған Николай 
Головацкий байқап, жақсы маман көрсе 
жанына тартатын әдетімен 1981 жылдың 
маусым айында шаруашылығына аға 
экономист етіп қызметке алыпты. Ол 
осы ұжымның білікті мамандарынан 
жеті жыл тәлім алды. Бір жылдан астам 

Сол кездегі Бақытжанның тапқырлығын 
аңғартатын бір мысал айтсақ, таң атқан 
сайын тауқыметтер жағадан алатын бір 
шақта ет комбинатының директоры шар-

уашылық өткізген мал, құс өнімдеріне 
тиесілі қомақты қарызын қайтаруға қау-
қары жетпей, амалсыздың кейпін киіп 
алақан жаяды. Шаруашылық еңбеккер-
лерінің жалақысын беруге қажет қаржы-
ның қайтпағанына амалы таусылып 
кейіген Николай қарт бас қаржыгеріне 

ақыл салды. Сонда Бақытжан тапқырлық 
танытып, қарияның беделімен респуб-
ликалық агробанктен ет комбинатына 
қомақты несие алып беруді ұсынды. Бе-
делінің өзі үлкен береке беретін даланың 
данагөйі бас бухгалтердің ақылымен 
ет комбинатына миллиондаған несие 
әперіп, қарызын қайтарды. Осындай іс 
тетігін таба қоятын тапқырлығы үшін 
Николай қария Бақытжан Жұмағұловты 
ерекше құрмет тұтатын.

Кейін атағы жарты әлемге жа- 
йылған бұл шаруашылық та таратылып, 
әркім өз күнін күйттеген заман орнады. 
Сол кезде Бақытжан шаруашылықтан өз 
отбасына тиесілі жерін, мал-мүлкін алып 
жеке шаруа қожалығын құрған. Жеке 

Бақытжан Жұмағұловты жұмысқа 
шақырып, базардағы есеп-қисапты 
жөнге келтіруге көмек сұрайды. Таныс 
азаматтардың көңілін жыға алмаған 
Бақытжан сөйтіп базардың бас есепшісі 
болып шыға келді. Сенім көп ұзамай 
ақталып, орталық базар жұмысы ретке 
келді. Бұрын бір шаруашылықта бірге 
жауапты қызмет істеген марқұм Нәби 
Сарпеков өзі құрған «Жаркент агро БМ» 
ЖШС-нен бас есепші қызметін ұсынды. 
Бұл шаруашылықта бес жыл абыроймен 
еңбек еткен Бақытжан Жұмағұлов 2006 
жылдан бері «Қазсушаруашылығы» рес-
публикалық мемлекеттік кәсіпорнының 
Панфилов өндірістік учаскесінде бас 
бухгалтер болып қызмет етіп келеді.

 Бүгінде Бақытжан үлкен әулеттің 
отағасы. Өмірлік жары Кәмиләхан еке-
уі отбасында 5 баланы өмірге әкеліп, 
қоғамға лайық жоғары білімді, білікті 
азаматтар етіп тәрбиелеп өсірді. Бала-
ларының тұңғышы Шолпан «Қазпоч та» 
мекемесінде бухгалтер, екінші қызы 
Әсел Алматы қаласында тұрады, ағыл-
шын тілінің маманы. Ұлы Жасұлан 
Панфилов ауданындағы Жаскент ауыл-
дық округінің малдәрігерлік пунктінің 
меңгерушісі. Қыздары Жанат – «Каспий 
банкінің» менеджері, әкесімен бірге 
еңбек ететін Нұрсұлтан – инженер-
гид ролог. Бұл жағынан алғанда ауыл-
дастар құрметіне бөленген білікті маман, 
қарым ды қаржыгерді мәуелі бәйтерекке 
теңеу ге болады.

Жаркент қаласы.

Қазір кәсіпкерлердің көпшілігі өз табысын өзі есептеп, ықтият
тап жұмсайтын жайы бар. Қаржысы қомақты ірі кәсіпорын
дар мен мекемелер есепқисапқа жүйрік қаржыгерлерге зәру. 

Еске алып, електен өткізгенде бір өңірде саусақпен санарлық білікті 
есепшілердің аты аталады. Солардың бірі Жаркент өңірінде ұзақ жылдар 
бойы ұжымдарда қаржыгерлік қызметін қарымды атқарып келе жатқан 
Бақытжан ЖҰМАҒҰЛОВ екен.

БІЛІКТІ МАМАН, 
ҚАРЫМДЫ ҚАРЖЫГЕР

бас экономист қызметін атқарып, 1988 
жылы дала өндірісінің данагөйі атанған 
Николай Никитичтің қалауымен шар-
уашылықтың бас есепшісі қызметіне 
ауыстырылды.

 Бұл нарық қатынасы дендеп ене 
бастаған, қаржы құнсыздануға бой ал-
дырған қиындығы көп кезең болатын. 

Мырзаѓали Н¦РСЕЙІТ табысы да жаман емес еді. Алайда тір-
шілікке жаңа бойлаған нарық нақышына 
ілесе алмаған Жаркент қаласындағы 
орталық базар әкімшілігі салыққа, басқа-
дай жайттарға қарызға белшеден батып, 
қиындықтан құтылудың жолын іздепті. 
Содан кейін де олар білікті есепші 

ЗАМАНДАС

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Сапар барысында тілшілерді күтіп алған 
аудан әкімінің орынбасары Дәурен Жүнісов ай-
мақтың бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстыр-
ды. Өңірдің экономикалық дамуының іргетасы 
– өнеркәсіп. Аудандағы алғашқы қадамымыз  
Байсерке ауылдық округінен басталды. Ол 
жерде аудан ғана емес, республикаға үлкен 
үлес қосатын  зауыт салынуда. Ауылдың шеткі 
бөлігінде «Лукойл Лубриканте Централ Азия» 
ЖШС жағармай материалдарын шығаратын 
зауыттың жоспары бекітіліп, құрылысы баста-
лып кеткен. Аталмыш кешеннің алға қойған 
мақсаты да ауқымды. Іргесі қаланып болы-
сымен мұнда орта есеппен 100 адам жұмыспен 
қамтылмақ. Зауыт директоры Андрей Матю-
ковтың сөзіне жүгінсек, сапалы өнім шығара-
тын бірден-бір зауыт осы болмақ. Иә, мұнда 
жылына 130 мың тоннаға дейін өнім өндіру 
көзделген. Көлікке арналған майдың 700-ден 
астам түрі жоғары технология бойынша осын-
да дайындалмақ. Зауыт директоры жобаның 
картасын көрсетіп, ғимараттың ішкі-сыртқы 
сызбасымен таныстырды. Сондай-ақ, өнімнің 
сапасын қадағалайтын зертхана жұмысын да 
түсіндірді. Болашақта отандық өнім елімізге 
және Орталық Азия мен Қытай Халық Респуб-
ликасына таратылмақ. 

Іле өңірінде дәрілік заттар мен медицина-
лық бұйымдар шығаратын зауыт та өз биігінде. 
«DOLCE» ЖШС – бір реттік медициналық 
заттарды шығаратын кешен. Мұнда арнайы 
дәрігерлік киімдермен ақ жаймалар және ішкі 
емханалық инфекциялардың алдын алуға, ме-
дицина қызметкерлерін түрлі аурудан қорғауға 
арналған бірқатар дәрілік заттар өндіріледі. 
Атап айтарлығы, зауыт тек өңірімізді емес, 
алыс-жақын шетелді де қамтып отыр. Мекеме 
басшысы Рауль Ялымовтың айтуынша, өнімдер 
Орта Азия және ТМД елдеріне экспортталады. 
Сапасы жоғары тауарға сұраныс көп. Осыған 
орай, болашақта өндіріс көлемі ұлғайып, 
жұмыс қуаты арта түспек.  Ағымдағы жылы 
«Самұрық – Қазына» компаниясымен өзара 
келісімге отырған зауыт 300-ден аса адамды 
жұмыспен қамтуда. Бүгінгі таңда медициналық 
жабдықтардың 200-ге жуық түрі шығарылады. 
Ал бұл санды болашақта екі есеге арттыру да 
көзделіп отыр. Мекемеге түскен тапсырма-
лардың бас-аяғын қоссақ, былтырғы жылдың 
өзінде 16 млн. теңгенің тауары сыртқа шыққан. 

Өңірде дәрі-дәрмек таратып, ел денсау-
лығының жақсаруын тілек еткен «Абди Ибра-
хим Глобал Фарм» ЖШС – GMP стандартта-
рына сәйкес дәрілік заттарды өндіретін толық 
циклді фармацевтикалық зауыт. Өңіріміздің 
көптеген дәріханасымен келісім жасасып, 
дәрі-дәрмекпен қамтып отырған кешен жауап-
кершілігі жоғары. Кәсіпорын негізі импортты 
алмастыру аясында 2000 жылы құрылған. 
Әзірбайжан, Өзбекстан және Украина ел-
дерімен тығыз қарым-қатынас орнатылған. 
2003 – 2011 жылдар аралығында өнім порт-
феліндегі дәрілік заттар 20-дан 100-ге дейін 
артқан. Түркияның инвестициясымен салынған 
зауыт еліміздің пәрменді көмегімен көтеріліп, 
қос тарап күшімен өндіріс арта түскен. Озық 
техника, мұнтаздай тазалық, жоғары жауапкер-
шілік таңдандырмай қоймайды. Барлығы заман 
талабына сай. Дәлдігі жоғары өлшеу прибор-
лары, сынақ жүргізу жабдықтары, дәрі дайын-
дау құрылғылары, жоғары есеппен салынған 
зертханалар ең жоғары сапада. Компания 
алдағы уақытта 200-ден астам құрал-жабдық  
шығаруды және Таяу Шығыс елдеріне өнім 
экспорттауды жоспарлап отыр. Мекеменің 

бас директоры Зиятхан Гасановтың сөзіне 
сүйенсек, жобаның жалпы құны 3,7 млрд. 
теңгені құрайды. Қазір мұнда қант диабеті, 
туберкулез сынды ауру түрлеріне тосқауыл 
болатын дәрілер шығарылса, болашақта вия-
ны, иммунды тапшылықты емдейтін препарат 
өндіру көзделуде. 

 Өңір келбетіне  қан жүгірткен жобаның бірі 
– аудандағы газоблок пен жылу кірпіштерін 
шығаратын зауыт.  Төле би ауылынан орын 
тапқан өндіріс ошағы 1997 жылы құрылып, 
қызыл кірпіш шығарумен жұмысын бастаған. 
Кейіннен ісі ілгерілеген кешен өнімін көбей-
тіп кеңінен таныды. Былтырдан бері газоблок 
шығаруды қолға алған.  Өндіріс басшысы  
Тоқан Ботабековтың айтуынша, зауытты 
іске қосу үшін «Даму» кәсіпкерлікті қолдау 
қорынан 200 млн. теңге көлемінде қаражат 
алынған. Алған қаржы ақталды. Қазір жұмыс 
жүйелі, тапсырыс мол. Оған мысал, соңғы 
он айдың ішінде мұнда 20 мың текше метр 
жылыту блогы шығарылып отыр. Сондай-ақ, 
кірпіш өңдейтін құрылғылардың бәрі жаңа 
технология тетігімен басқарылады. Құрамы 
құм, цемент, гипс, әктас (извест) және алюми-
нийдің ұнтағынан тұратын кірпіш негізінен 
үй құрылысына дайындалады. Айта кетерлігі, 
өнім шығаратын шикізаттың барлығы дерлік 
отандық. Яғни, сыртқа алақан жаймай, жер 
байлығын жүзеге асыруда зауыт жұмысы жарап 
тұр. Қазірше еліміздің біраз өңірін кірпішпен 
қамтитын кешен болашақта жұмыс қуа тын 
арттырып, тауар экспорттауды көздеуде.  

Ауданда дамудың жарқын үлгісін көрсетіп 
тұрған «Айсберг Алматы» қойма кешенінің 
жұмысы жақсы жаңалыққа толы. Азық-түлік-
тен бастап түрлі тауар түрін сақтайтын мекеме 
жылы және суық кабиналардан тұрады. Суыту 
бөлмелері – 25 градустағы температураға де- 
йін салқындатылады. Кешен заманауи тұрғыда 
салынып, нанотехнологиямен жабдықталған. 
Атап айтарлығы, Орта Азия елдерінің ішінде 
«А» санаттағы мұздатқыш бірден-бір кабина-
лар осы қоймада. 

Аймақтағы алюминий профильдерін шыға-
ратын зауыттың ел экономикасына тигізіп 
отырған үлесі үлкен. Өткен жылы іске қо-
сылған зауыттың аз уақытта бітірген шаруасы 
шаш етектен. Кешен «Бизнестің жол картасы 
– 2020» мемлекеттік бағдарламасы негізінде 
ашылған. Негізгі жұмыс металды балқытып, 
одан түрлі фигураларды, сондай-ақ, тұрмысқа 
керек құрылғыларды шығарудан тұрады. Жас 
болса да бас болып, үлкен істі мойнына алған 
өндіріс басшысы Нұрсұлтан Жұмабектің сөзіне 
сүйенсек, зауыт айына 1200 тонна, ал жылына 
16 мың тонна өнім шығарады. Балқытылған 
темір дайын болғанша нығыздау, бояу, анодтау 
сынды бірнеше процестен өтеді. Негізінде бұл 
саланың дүниежүзі бойынша даму қарқыны 
жоғары. Осыған орай шетелмен тәжірибе ал-
масып, біліктілік жинаған мамандар өнім са-
пасын жоғары қылып шығару жолында барын 
салуда. Мекеме 180 адамды жұмыспен қамтып 
отыр. Ал олардың айлығы орта есеппен 160 
мың теңге төңірегінде. Ұлтым деп қызмет 
еткенге жұртым деп жауап қайырар қазақтың 
қағидасы бар. Өтеген батыр кентінде орна-
ласқан екі 50 пәтерлік жаңадан жалға берілген 

қызмет атқаратынын жеткізді. Жас ұрпақ 
санасына тәрбие, білім құндылықтарын қа-
лыптастыру жолында балабақшаның рөлі зор. 
Артылар жауапкершілік те жоғары. 

Ауданда «Балапан» бағдарламасы аясын-
дағы ауқымды істер көп. Иә, аталмыш аймақ 
үш ауысымды мектептің алдын алу үшін 
жүйелі жұмыстар атқаруда. Ағымдағы жыл-
дың өзінде 9 мектепке құрылыс жұмыс тары 
жүргізілсе, оның 7-уі «Нұрлы Жол» бағдарла-
масы аясында бой көтеруде. Аталмыш шаруа-
ның іске асуын көзбен көру үшін Түймебаев 
ауылындағы 600 орынға арналып салынып 
жатқан орта мектепке бас сұқтық. «Аламан – 
Құрылыс» ЖШС-і мердігер компаниясының 
жауапкершілігімен жүзеге асып жатқан білім 
ордасына  1,6 млрд. теңге бөлінген. Мекеме 
келесі жылдың басында пайдалануға берілмек. 

Кәсіпорындарды аралап, өңірдің тір-
шілігімен танысқан соң Іле ауданының 
әкімі Қыдыркелді Медеуов журналистермен 
кездесті. Даму көрсеткіштері бойынша көш 
бастаған өңір өсіп, өркендеуде. Әсіресе, өң-
деу өнеркәсібі саласындағы көрсеткіштер 
көңіл қуантады.  Аудан әкімі Елбасының Ұлт 
жоспары аясында өңірде атқарылған жұмыс-
тарды рет-ретімен айтып, аймақта жүзеге 
асқан жұмыстарға тоқталып өтті. Тілшілер 
тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді.  
Ол өз сөзінде ағымдағы жылы өңірде 15 жаңа 
өнеркәсіп нысаны іске қосылып, нәтижесінде 
500-ге жуық адам жұмыспен қамтылғанын 
жеткізді. Ауылшаруашылығында жалпы өнім 
былтырғы жылмен салыстырғанда біршама 
жоғары. Мемлекеттік қолдаудан дәнді дақыл-
дардың егістік және өнім  көлемі ұлғайған. 
Кәріз жүйелері мен құбырлар жөнделіп, 
ауызсумен қамту көрсеткіші 97 пайызға жет-
кен. Сондай-ақ, жол көгілдір отын, табиғи 
газ мәселелері де түбегейлі шешім тапқан. 
Ауданда жетістіктер жетерлік. Атап өтейік, 
облыстың өнеркәсіп өндірісінде ауданның 
үлесі 32,4 пайызды құрап отыр.

Іле ауданы.

КӨШПЕЛІ БРИФИНГ

ӨНЕРКӘСІБІ 
ӨРГЕ БАСҚАН ӨЛКЕ

тұрғын үй құрылысы аяқталып, қолданысқа 
берілген. Сырты сәнді, іші мәнді биік талғам-
мен салынған пәтерлерге 796,9 млн. теңге 
көлемінде қаржы жұмсалған. Аумағы 9,3 мың 
шаршы метрді қамтитын баспана  тұрғында-
рының Елбасыға, облыс әкіміне және аудан 
басшылығына айтар алғысы  шексіз.

Ауданда жыл санап адам санының ар-
туына байланысты мектеп пен балабақша 
құрылысы қарқынды. Өтеген батыр кентін-
дегі «Қуат» ықшам ауданынан бой көтерген 
«Сұңқар» балабақшасы былтыр пайдалануға 
берілген. Мекеме 500 орынға арналған. Онда  
11 қазақ тобы тәрбиеленуде. Балабақша 
материалдық-техникалық жағдаймен то-
лық қамтылған. Мекеме меңгерушісі Болат 
Әубәкір өз сөзінде балабақшада 38 жоғары 
және арнаулы орта білімді мамандардың 

Қ±ралбек СЄБИТОВ

Іргесі татулық пен бірліктен, босағасы берекеден құрылған Іле ауданын-
да ілкімді істер көп. Өңірлік коммуникациялар қызметінің бастамасымен 
аталған ауданға барғанымызда жұмысы қызып тұрған кешендерге куә 
болдық. Мұнда жалпы саны 200 мыңға жуықтайтын жұртшылық жарасым-
дылық тауып, 34 ұлт өкілі татулықты тірек етіп, ынтымақты тілек етіп күн 
кешуде. 

Суреттерді  түсірген  А. ҚАЖЕКЕ.
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15 жас аралыѓындаѓы μнерпаздар ќа-
тысты. Олар эстрадалыќ жєне дєст‰р-
лі єн, хореография бойынша μз μнер-
лерін ортаѓа салып, талантын таныта
білді. Кμрермен ќошеметі барлыќ ќа-
тысушыныњ мерейін тасытты. Жанды
дауыста єн шырќап, сахналанѓан бей-
нелер арќылы би кμрсеткендерге
деген ќ±рмет толастамады.  Барлыѓы
да жоѓары дайындыќпен келген.

Биылѓы байќау талаптары ерекше.
¤йткені, балалар жанды дауыста ќиын
композицияларды орындады. Баѓыты
белгілі, баѓдары биік балалар б±л
жолда м‰дірмеді. Мєселен, Отан,
туѓан жер таќырыбындаѓы вокалдыќ
шеберлік пен ерекше дауыс ќажет
ететін патриоттыќ єндерді айна-ќате-
сіз орындап шыќты. ¤зініњ ќолтањба-
сын ќалдырып ‰лгерген байќау ќаты-
сушыларыныњ ынта-жігері, ќабілет-ќа-
рымы сайыста аныќ кμрінді. Ќазылар
алќасы балалар шыѓармашылыѓыныњ
шыњдалып, μнерге деген ќызыѓу-
шылыќтарыныњ ерек екенін тілге тиек
етті.  Жас μнерпаздардыњ арасында,
домбырамен к‰й тμгіп, дєст‰рлі єнді
дєріптегендер де болды. Ѓаламтор
сананы жаулап, шетелдіњ єуені бау-

раѓан заманда жас та болса ж±ртына
деген с‰йіспеншілік танытып, дєст‰р-
лі єн шырќап, к‰мбірлете к‰й тμккен
μрендер тєнті етті.

Аудан, ќалалардан келген жас
μнерпаздар єнді шебер шырќап, мыњ
б±рала билеп аќтыќ сынѓа 24 ‰міткер
жолдама алѓан болатын. Дегенмен,
μнер сайысы болѓандыќтан, жењімпаз-
дыњ шыѓуы зањдылыќ. Бєйге алѓан-
дардыњ басым кμпшілігі кішкентай
μрендер. ‡лкен μнерді жанына серік
етіп, ‰лкен сахнаѓа шыќќандары да ал-
ѓашќы рет. Ќазылар алќасыныњ шеші-
мімен олардыњ ішінен єн номинациясы
бойынша бас ж‰лдені Текелі ќаласы-
нан келген Шєрбєт Сыдыќ алса, Ењ-
бекшіќазаќ ауданынан келген «Ясмин»
би тобы мыњ б±ралѓан биімен мєреге
жетіп, жењімпаз атанды. Жењімпаздар
ендігі кезекте республикалыќ жєне
халыќаралыќ байќауларѓа ќатыспаќ.
Атадан ќалѓан асыл μнерді жалѓасты-
рып, єн єуелетіп, к‰й ќалќытып, «Б±лаќ
кμрсењ – кμзін аш»,  демекші жас да-
рындарды шыњдаѓан шараныњ берері
мол  екеніне ш‰бє жоќ. Кішкентай ж‰-
ректерімен ‰лкен μнерге ‰њіле білген
балаќайлар осы ‰рдістерін ‰збесе ‰л-
кен додада топ жаратындары сμзсіз.

БАЙЌАУ

Жетісу ж±ртшы-

лыѓы μнер десе ішкен

асын жерге ќояды.

Баѓзыдан бабала-

рымыз єн-к‰йге жа-

ќын. Соныњ сарќыты

іспеттес болѓан б‰гін-

гініњ балалары да

μнер жолында ќ±р

алаќан емес. Оны біз

облыс єкімініњ ж‰лдесі

‰шін μтетін XIV об-

лыстыќ «Жетісу ж±л-

дыздары – 2016» бала-

лар байќауынан біл-

дік. Ел егемендігініњ

25 жылдыѓына орай

±йымдастырылѓан єн-

би кеші кμњіл кμк-

жиегін кењейтіп, бала-

лар шыѓармашылы-

ѓын шыњдай т‰сті.

Талдыќорѓан ќаласындаѓы  «Дарынды балаларѓа арналѓан ‰ш тілде оќытатын  №20

арнаулы лицейініњ» ±жымы єріптесіміз, ±лаѓатты ±стаз

Т‰ндебаева К‰лімхан Ќасенќызыныњ

мезгілсіз ќайтыс болуына орай отбасы мен туѓан-туыстарына ќайѓысына ортаќтасып,

кμњіл айтады.

Аса абыройлы, беделді, ж‰регінен мейірім н±ры тμгіліп т±ратын жанашыр

єріптесіміз Т‰ндебаева К‰лімхан Ќасенќызыныњ мезгілсіз д‰ниеден μтуі бар-

лыѓымыздыњ ќабырѓамызды ќайыстырып, ж‰регімізге м±њ ±ялатты.

Алѓашќы ењбек жолын 1986 жылы Алакμл ауданы, Аќши ауылындаѓы С. Сейфуллин

атындаѓы орта мектебінде ќазаќ тілі мен єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі болып бастаѓан К‰-

лімхан Ќасенќызы ќамшыныњ сабындай ќысќа ѓ±мырында μз шыѓармашылыќ жєне

ењбек жолындаѓы μрлеуде артына μшпестей м±ра ќалдырды.

1993 – 1998 жылдар аралыѓында Алакμл ауданы, Кμк-

т±ма ауылындаѓы Г. Безродных атындаѓы орта мек-

тебінде, 1998 – 2001 жылдарда Талдыќорѓан ќала-

сындаѓы Ломоносов атындаѓы №5 мектеп-лицейінде,

2010 жылдан бастап Талдыќорѓан ќаласындаѓы «Дарын-

ды балаларѓа арналѓан ‰ш тілде оќытатын №20 арнаулы

лицейінде» ќазаќ тілі мен єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі

болып, ±стаздыќ ќызметін абыройлы да адал атќарды.

¤зініњ жемісті ењбегініњ нєтижесінде К‰лімхан Ќасенќы-

зыныњ жеткен жетістіктері мен алѓан асулары мен баѓын-

дырѓан биіктері де аз болѓан жоќ. Ол облыс єкімініњ, ќа-

лалыќ білім бμлімініњ Ќ±рмет грамотасымен марапат-

талып, республикалыќ «Шєкєрім оќулары» «Ењ ‰здік

оќу-єдістемелік кешен», «‡здік авторлыќ баѓдарлама»

байќауларында жењімпаз атанды. «Білім берудіњ иннова-

циялыќ єлеуеті» І республикалыќ жањашыл педагогтар

слетіне ќатысты. 12 жылдыќ білім беру бойынша экспе-

риментті іске асыруѓа μз ‰лесін ќосты.

Д‰ниеде не μлмейді? «Жаќсыныњ аты, ѓалымныњ

хаты μлмейді» деп дана халќымыз айтќандай, К‰лімхан

Ќасенќызыныњ аты да, жазѓан шыѓармашылыѓы да, баѓындырѓан асулары да μз

єріптестері мен μскелењ ±рпаќ шєкірттерініњ, аѓайын-туыс, жора-жолдастарыныњ

ж‰регінде мєњгі саќталады. Єріптесіміздіњ ќазасына ортаќтасып, отбасына, аѓайын-

туыстарына «Иманы жолдас, жатќан жері жайлы болсын» деп кμњіл айтамыз.

Ажалдыњ жебесі К‰лімхан Ќасенќызына тигені жанымызѓа м±њ ±ялатты. ¤зі μмірден

μтсе де артында μшпес із ќалдырды. ¤зініњ саналы ѓ±мырын шєкірт тєрбиелеуге арнаѓан

білікті де білгір, сыйлы да беделді, μз мамандыѓын жете мењгерген К‰лімхан Ќасенќызы

єріптестері, ата-аналар арасында зор беделге ие болѓан жан.  ¦лаѓатты ±стазѓа деген

ќимастыќ кμњілімізді, ж‰рек т‰кпіріндегі сμзімізді μлењ жолдарымен жеткіземіз.

Шоќтыѓыњ биік ±стаз едіњ, асылым,

Шєкіртіне берген барлыќ асылын.

Суыќ хабар естігенде кенеттен,

Жабырќадыќ, ќ±лазып кμњіл жасыды.

Талдыќорѓан ќаласындаѓы

«Дарынды балаларѓа арналѓан ‰ш тілде оќытатын

 № 20 арнаулы лицейініњ» ±жымы.

Б±л мерейлі мерекеніњ жалѓасы облыс орталыѓында орна-

ласќан Достыќ ‰йінде μтті. Аталмыш шараѓа Дєнеш Раќышев-

тіњ шєкірттері, ќазаќ халќына танымал бірќатар єнші ќатысты.

Атап айтсаќ, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген єртісі Мырзахмет

М±ќаманов, ЌР Мєдениет ќайраткері Абылай Ќармысов,

Баќберген Асќарбеков жєне Кμксудан келген Ќадылжан Ќайсар

мен ескелділік Маќпал Ахмет кештіњ ќадірлі ќонаѓы болып,

Дєнеш жайлы жылы естеліктер мен єн μнеріндегі елеулі

ењбегіне тоќталып μтті.

Жарќын ж‰здесуді ±йымдастырып, ж‰ргізіп отырѓан

Достыќ ‰йініњ ќызметкері, Ќазаќ мєдениеті мен салт-дєст‰р ор-

талыѓыныњ тμраѓасы Серікбол Шыныбаев б±л игі шара со-

нымен ќатар ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына арналып отыр-

ѓанын атап μтті. Ол μз кезегінде кешке ќатысушылардан ќонаќ-

кєде с±рап, Дєнештіњ єнін шырќап беруін μтінді. Осындай жай-

дарлы кешті тамашалауѓа келген Д. Раќышев атындаѓы мектеп-

интернатыныњ оќушылары, Талдыќорѓан μнер мектебініњ

шєкірттері жєне І. Жанс‰гіров атындаѓы Жетісу мемлекеттік

университетініњ студенттері єсем єнніњ єуезімен тербеліп, дара

т±лѓа жайлы жылы естеліктерге ќаныќты. Сонымен ќатар,

кμњілді кешті ±йымдастырѓан жандарѓа деген алѓыстарын жет-

кізуден де ќалыс ќалмады.

Асыл С¦ЛТАНЃАЗЫ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Верховным Судом Республики Казахстан да-
но объявление на 2 вакантных мест для прохож-
дения стажировки кандидатами в судьи. Для
прохождения стажировки подано 3 заявлении.

1. Ташимбаев Саят Куатбекович, 07.11. 1980
г., главный специалист Алматинского областного
суда;

2. Джолдасова Гульнур Сарсембаевна,
27.01.1990 г., главный специалист-секретарь су-
дебного заседания Алматинского областного
суда;

3. Мейрбекова Акмарал Бакбергеновна
19.04.1977 г.,  главный специалист Алматинского
областного суда.

2016 жылдыњ ќараша айыныњ 30-ы

к‰ні саѓат 11.00-де Алматы облысы, Ала-

кμл ауданы, Ырѓайты ауылдыќ округі,

Аќши ауылы мекенжайында «13 разъезде

теміржол вокзалыныњ ќ±рылысы» ныса-

ныныњ ќ±рылысы жєне пайдалану кезін-

дегі «Ќоршаѓан ортаѓа єсерді баѓалау»

жобасы бойынша ќоѓамдыќ тыњдау μткі-

зіледі.

Жоба ќ±жатымен Алматы ќаласы, Ма-

санчи кμшесі, 97-‰й, 2609 кењсе мекен-

жайында танысуѓа болады, тел.: 292-27-

09, электрондыќ мекенжай oknid@mail.ru
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2008 жылѓы  29 ќарашада Мыр-

забаева Назым Келисовнаныњ аты-

на жер теліміне берілген №1036893

мемлекеттік акт, кадастрлыќ нμмірі

03-255-056-975, жоѓалуына байла-

нысты жарамсыз деп танылсын.

ВНИМАНИЕ!

СКОТ  НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ПУТИ

Филиал АО «НК «ЌТЖ» – «Алтынкольская дистанция пути» сообщает о том, что

несмотря на проводимую профилактическую работу с населением по недопущению

случаев выпаса и прогона скота вблизи ж.д. полотна, положение по участку остается

крайне неблагополучным.

Только за 10 месяцев 2016 г. по участку применено 113 экстренных торможений, в

том числе 3 случая человек на пути, 1 автотранспорт на пути, 109 скот на пути.

Убедительно просим Вас, во избежание нарушений безопасности движения поездов,

соблюдать правила прогона и выпаса скота вблизи ж.д. полотна, правила проезда

автотранспорта через ж.д. переезд, правила нахождения вблизи ж.д. пути.

АЛТЫНКОЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ  ПУТИ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В  связи с завершением  работ по электрификации на участке Казыбек бек – Жин-

гельды (вкл) 12-ноября 2016 года будет подаваться рабочее напряжение на вновь

построенных электрифицированных вторых путях.

Жителям близлежащих районов к железным дорогам просим соблюдать правила

нахождения на электрифицированном ж.д. путях.

Помнить: железная дорога – зона повышенной опасности.

АЛМАТИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Т‡НДЕБАЕВА К‰лімхан Ќасенќызы

Негізінен, Берел ќорымы ежелгі
жєдігерлер ќатарына жатады. Яѓни,
саќ дєуірінен бері ќалыбы б±зылмай
саќталып келе жатќан ескерткіш. Ол
Шыѓыс Ќазаќстан облысыCЌатонќа-
раѓай ауданындаѓы Б±ќтырма μзені-
ніњ оњ жаѓалауындаѓы Берел ауы-
лынан оњт‰стік-батысќа ќарай 7-8
шаќырым ќашыќтыќтаѓы жерде ор-
наласќан. Жалпы, Берел ќорымын-
даѓыCобаларCмен ѓ±рыптыќ ескерт-
кіштер оњт‰стік-шыѓыстан солт‰стік-
батысќа созылып жатќан бірнеше
тізбекке жєне жеке топтарѓа шоѓыр-
ланѓан. Тарихи деректерге с‰йенсек,
єрбір тізбекте б±л μњірдіCб.з.б. 1 мыњ-
жылдыќтыњ екінші жартысында
мекендеген тайпалыќ одаќтардыњ

μкілдері жерленген болуы м‰мкін деген
жорамалдар кездеседі. Не де болса,
тізбектердегі ‰лкен, орташа жєне
кішігірім обалар сол замандаѓы єлеу-
меттік жіктіњ кμрінісі болып табылатыны
аныќ.

Б±л ќорымды алѓашCВ. Радлов пен
С. Сорокин зерттеді. Сонымен ќатар,
C1998 жылыCХалыќаралыќ ќазаќ-
француз экспедиция ќорымныњ жања
жобасын болжап, бірнеше ќорѓанды
зерттеген еді. Зерттеу ењбектерін алѓа
тартсаќ, ќорым 3 ќорѓандар тобынан
т±рады. Бірінші топтаѓылары таудаѓы
кертпеш ортасына орналасќан. Ол
солт‰стік-батыстан оњт‰стік-шыѓысќа
созылѓан 6 ќорѓаннан, ал екінші топ
солт‰стік-батыстан оњт‰стік-шыѓысќа
ќарай тізбектеліп созылѓан 12 ќорѓан-
нан т±рады. Ол кертпештіњ батыс
жаѓында орналасќан-ды. ‡шінші топты
9 ќорѓан ќ±райды. Ол кертпештіњ
шыѓысында орналасќан. Б±л топтаѓы
ењ ‰лкен ќорѓан ѓылымѓа «‡лкен
Берел» ќорѓаны деген атпен белгілі.
Осы бір дєйектемелердіњ μзінен-аќ
мєњгілік м±ралардыњ ењ ќ±ндыларына
жататын Берел ќорымыныњ ауќымды,
кμлемді екенін ±ѓынып, тарихмызды

тыњ жањалыќтармен байыта т‰скенін
ањѓаруымызѓа болатындай.

Таѓы бір сєтте зерттеу ењбектері
мен  тарихи деректерге назар аудар-
саќ, обалар таудыњ жаќпар тастары-
мен араласќан μзенніњ ±саќ малта тас-
тарынан ‰йіліп, аѓаш ќимасы, оныњ сыр-
тында єлеуметтік мєртебесі зор адам-
дардыњ ќабіріне бірге ќосып кμметін
жылќы ќањќаларыныњ жатуы, ќараѓай-
дыњ жуан діњгегінен ќаќ жарып ќашап

Жас μнерпаздардыњ басын ќосќан
байќаудыњ басты маќсаты – балалар
шыѓармашылыѓын дамыту, музыка-
лыќ-эстетикалыќ танымдарын артты-
рып, жер жаннаты Жетісу μрендерініњ
μнерлерін кμпшілікке насихаттау.
Шаттыќты шараѓа аймаќтан алдыѓа
шыѓып, аудандыќ сыннан с‰рінбей
μткен  жас μнерпаздар жолдама ал-
ды.  Аталмыш  байќау осымен 14-рет
μткізіліп отыр. Дєст‰рлі μнер бєсеке-
сіне ќатысуѓа ниет білдіргендер саны
жыл санап артып келеді. Ќорытынды
концертке ќырк‰йек айынан бастал-
ѓан бєйгеден іріктеліп, топ жарѓан та-
ланттар ќатысты.  Ќазылар алќасы –
республикалыќ байќаулардыњ лау-
реаты  Серікбол  Шыныбаев, ЌР  мє-
дениет  саласыныњ  ‰здігі  Баќытг‰л
Єбенова, С‰йінбай атындаѓы облыс-
тыќ филармониясыныњ «Алтынай»
МБА бас балетмейстері Анар Жабыќ-
баева, облыстыќ халыќ шыѓармашы-
лыѓы орталыѓыныњ бμлім мењгерушісі
Асќар Ќали±лы жєне жеке дауыстаѓы
єнші Медет Ќызбаев. Сайысќа 5 пен

Ќ±ралбек СЄБИТОВ

Келісімге ќол ќою рєсіміне облыс єкімініњ кењесшісі – Єдеп

жμніндегі уєкіл  Талѓат ¤мірєлиев пен облыстыќ мєслихат хат-

шысы  Серік М±ќанов жєне денсаулыќ саќтау саласыныњ ма-

мандары ќатысты.

Меморандумѓа ќолды Ќазаќстан Республикасыныњ Мемле-

кеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-

ќимыл агенттігі Алматы облысы бойынша департаментініњ

басшысы Серікбай Н±рѓисаев пен облыстыќ денсаулыќ саќтау

басќармасыныњ басшысы Асхан Байдувалиев ќойды.

– Мемлекеттік ќызметкер т±рѓындарѓа сапалы мемлекет-

тік ќызмет кμрсетуі  ‰шін білімді єрі денсаулыѓы мыќты болуы

тиіс. Б‰гінгі тањда ќызметкерлердіњ денсаулыѓына баса назар

аударылуда, осындай ж±мыстардыњ ж‰ргізілуі арќылы біз аз

болса да мемлекеттік ќызметшілерді єлеуметтік т±рѓыдан

ќолдаймыз деген сенімдемін. Уаќытында ж‰ргізілген медици-

налыќ тексеру ж±мысы кез келген аурудыњ алдын алмаќ. Сон-

дыќтан біз ќашанда басты байлыќ денсаулыќ екенін  ±мыт-

пауымыз керек, – деді шараныњ мањыздылыѓына тоќталѓан

департамент басшысы Серікбай Н±рѓисаев.

Шараныњ негізгі маќсаты – облыстаѓы мемлекеттік ќызмет-

шілерді медициналыќ тексеруден уаќытылы μткізу. Б±л ж±мыс-

ты Талдыќорѓан ќалалыќ ауруханасыныњ ±жымы  ж‰ргізбек.

Меруерт СЕРІКЌЫЗЫ.

Жетісу топыраѓынан
жаралып, к‰ллі елдіњ єн

ќоржынына талай жаућар
д‰ниелерді тоѓытты. Ќытайда
ж‰рген кезінде де к‰міскμмей

єншілердіњ туындыларын
жинап, бекзат μнерге
μлшеусіз ‰лес ќосты.

Шабытты кезењдерінде
дарќан даланы сазымен

тербеген ±л аќыры халыќ
перзентіне айналып, дарыны
дара т±лѓалар сапынан орын

алды. Ал биыл Дєнеш
Раќышевтіњ туѓанына 90 жыл
толѓан мерейтойы ел, облыс

кμлемінде тойлануда.

ЕКІЖАЌТЫ КЕЛІСІМ

Талдыќорѓан ќала-
сындаѓы кμпсалалы

аурухана ѓимаратында
ЌР Мемлекеттік ќызмет

істері жєне сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл агенттігі Алматы

облысы бойынша де-
партаменті мен

облыстыќ денсаулыќ
саќтау басќармасы

арасында жыл сайын
μњірдіњ мемлекеттік

ќызметкерлерін медици-
налыќ тексеруден μткізу
жμнінде екіжаќты келі-

сімге ќол ќойылды.

Бар ѓ±мырын тек білімге арнаѓан,

Жаныњ таза, шаттыќќа толы еді  айналањ.

Біздер ‰шін орныњ бμлек, ќымбатсыњ,

Орныњды толтыратын бар ма адам?!

Баѓынамыз ќатал μмір зањына,

Жол ашылсын мєњгі жаннат баѓына.

Ќимастыќпен ќош бол дейміз, єріптес!

Жаныњ ізгі,  еске аламыз саѓына!

РУХАНИЯТ

Апайтμс алып даланыњ
ќ±тты кеудесін єлі толыќтай

зерттеп ‰лгермедік. Єр жылда
бір жайдарман жањалыќ

б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары
арќылы елді с‰йіншілеп

жататыны бар. Яѓни, мєњгілік
м±рамыздыњ ќазыналы ќорына

ќосылар ескерткіштер, сан
мыњжылдыќ жєдігерлер

аршылып, баѓалылыѓы арќылы
тањдандырып, єлем назарын
μзіне аударып т±ратын. Міне,

сондай ќ±ндылыќтарымыздыњ
бірі де бірегейі – Берел ќорымы.

Саќ дєуірінен

саќталѓан

МЄЊГІЛІК М¦РА

жасаѓан астау-табыт ертедегіC АлтайC
кμшпелілерініњ ескерткіштеріне тєн
екен. Ал ќазба кезінде ќорѓандардыњ
ішінен 2-3 метр терењдікте аѓаштан
жасалѓан ќима, оныњ бет жаѓынан
бірнеше жылќыныњ ќањќасы мен єб-
зелдерімен тоњда саќталѓан жыл-
ќыCмумиясы, сыртына алтын жалатыл-
ѓан аѓаш єшекейлер, адамныњ ќањќа-
сы мен адам мумиясы алынѓаны кμзі
ќарыќты жандарѓа тањсыќ емес. Айта
берсек, осындай жаућар жєдігерлер
мен баѓалы ескерткіштерден топтас-
тырылѓан ќорымныњ ќ±ндылыѓы тари-
хымыз ‰шін таптырмас байлыќ, алты
Алаштыњ мєњгілік м±расы екені де
даусыз. Сонымен ќатар, саќ дєуірінен
саќталѓан ескерткіштіњ біз біле бер-
мейтін сырлары жетерлік екенін айта
кеткен жμн.

¤З ТІЛШІМІЗ.

ЕСКЕ АЛУ

Ќазаќстан Республикасы Ауылшаруашылыќ министрлігініњ Орман шаруашылыѓы

жєне жануарлар д‰ниесі комитетініњ ±жымы  Отарбаев Болат Абикен±лына

                                                 анасыныњ

ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып кμњіл айтады.

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства

Республики Казахстан скорбит по поводу  кончины

                                                  матери

Отарбаева Болата Абикеновича  и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Маздатып жаѓып саѓыныш отын,

Еске алам сені жаныма жаќын.

Жастыќ к‰німніњ куєсі едіњ,

¤зегімді μртеп барады жасым.

АЌЫНЫН
АРДАЌТАЃАН ¦РПАЌ

ЕСКЕЛДІ - БАЌТЫБАЙ ОЌУЛАРЫ

Ескелді ауданында мектеп оќушылары арасында аудан аты-
мен аталатын Ескелді би-шешенніњ жєне айтыс аќыны Баќтыбай
Жолбарыс±лыныњ оќулары μтті.

Жыр жампоздарыныњ шыѓарма-
ларын насихаттап, аудан оќушыларыныњ
шыѓармашылыќ ќабілеттерін, эстетика-
лыќ талѓамдарын  аныќтап, поэзияѓа
деген ќ±штарлыѓын арттыру, μлењ сμзі-
ніњ ќ±діретін жанымен сезініп, ж‰регімен
т‰сіне білуге ‰йрету маќсатында ±йым-
дастырылѓан шараѓа аудан мектеп-
терініњ оќушылары бірауыздан ќатысты.

Сайыстыњ алѓашќы кезењінде ќаты-
сушылар жазушы ¦заќбай Доспамбеттіњ
«Ќызыл жолбарыс»  романынан  алынѓан
‰зінділерден Ескелді би  айтќан  шешен-
дік  сμздерді жатќа айтып сынѓа т‰сті.
Асќан дайындыќпен келген оќушылар
бірінен бірі ќалыспай, жаттаѓан шешендік
сμздерін мєнерлеп айтып шыќты. Ал
екінші кезењде «Арќалап домбырамды
саѓым ќудым» таќырыбында Баќтыбай
Жолбарыс±лы шыѓармаларын жатќа оќу
бойынша баќ сынасты. Аќын μлењдерініњ
кез келгенін жеребе бойынша жатќа
оќыды. Соњѓы кезењ «Ескелді би – Баќ-

тыбай есімі аќындар жырында» деп
аталды.  М±нда ќос аќынныњ μлењдері-
ніњ ішінен μздері ќалаѓан бір μлењді жат-
ќа, мєнерлеп жырдан шашу шашты.

Байќаудыњ бас ж‰лдесі Ќоњыр орта
мектебініњ 5-сынып оќушысы Санжар
Смаѓ±лѓа б±йырды. Ќараб±лаќ орта мек-
тебініњ 6-сынып оќушысы Адина Т‰йме-
бай мен Жетісу орта мектебінен келген
8-сынып оќушысы Талѓар Т±рсын І орын-
ды иеленді. ІІ орынды М. Мєметова атын-
даѓы орта  мектептіњ 7-сынып оќушысы
Мμлдір Т±рсынѓалиева, Ш. Уєлиханов
атындаѓы орта мектептіњ 8-сынып
оќушысы Айгерім Жаќай жєне Титов
атындаѓы орта мектебініњ 8-сынып оќу-
шысы Аќбота Бегімжанова  ќанаѓат  т±т-
ты. Оќушылар Маќтау ќаѓазы мен баѓа-
лы сыйлыќтарѓа ие болып, кμпшіліктіњ
ыстыќ ыќыласына бμленді.

А. ЌАЛИОЛДАНОВА,
  Ќараб±лаќ орта мектебініњ

ќазаќ тілі мен єдебиеті пєні м±ѓалімі.

¦йѓыр ауданы,  Кетпен ауылыныњ тумасы,  жалындаѓан жас ша-

ѓында μмірден озѓан ќ±рбым Аќпарова Рысалдыѓа

Саѓынып жеткен хаттарыњ ќайда,

Ќол созып ж‰ріп аспандаѓы айѓа.

Риясыз к‰нді ќатар кешіп ек,

К‰лімкμз сол бір кезіміз ќайда?..

Тіршілік сенсіз с‰рењсіз тіпті.

Саѓынып ж‰рмін сєулелі ж‰зді.

Сандуѓаш болып есіме т‰стіњ,

Саѓым белдерде сырласќан к‰нім.

Б±л μлењді ќ±рбым д‰ниеден озѓан соњ саѓынып ж‰рген уаќыттарда

жазѓан екенмін, суреттерді аќтарып отырып тауып алдым. Жања μмірге

ќадам басып, аќ босаѓа аттап, єне-міне, той болады деген уаќытта ќапияда

жол апатынан ќаза болѓан ќ±рбыма деген саѓыныш бір сєт те толастаѓан

емес. Жастыќ к‰ндерімніњ, риясыз кμњілімніњ куєсі, жанымныњ жарќын

сєулесіндей болѓан Рысалдыныњ меніњ μмірімдегі орны бμлек еді. Амал бар

ма?.. Уаќытќа ємірім ж‰рмейді. Жаныњ жаннатта, топыраѓыњ торќа болсын!

Біз сені μмір-баќи ±мытпаймыз...

ЕСКЕ АЛУШЫ:  кластастардыњ атынан –  Лєззат   Саймасайќызы.
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