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Ұлыбританияда 
жаңа заң

Қазіргі кезде Ұлыбританиядағы эпидемиология
лық ахуал көңіл көншітпейді. Сондықтан елде 
шектеу шаралары мейлінше қатаңдауда. Жақында 
Ұлыбритания үкіметі ахуалдың күрделенуіне байла
нысты жақын уақыттағы саяхаттарын жасырып 
қалғандарды 10 жылға бас бостандығынан айыру 
туралы заң қабылдаған еді. Алайда бұл заңға нара
зылық білдірушілер табылды. Мәселен, Жоғарғы 
соттың экс соты Лумпс «Зорлықзомбылық қылмыс 
жасаған адам бұдан аз жылға қамалады», – деп заңға 
қарсылығын білдірді. Бұл туралы «ВВС» арнасы 
«Covid19: Саяхат жайлы жалған ақпарат үшін 
тағайындалған 10 жыл түрмеге қамау заңы ақталды» 
атты арнайы бағдарлама дайындады.

Бағдарламада шектеулердің күшейтілуі, жаңа заңға 
қарсы болғандардың пікірі мен Ұлыбританиядағы 
ахуал туралы айтылған. Жақында Ұлыбританияның 
көлік министрі Грант Шаппс «халық бізден қатаң 
шараларды күтеді, ал жаңа заң сол шараны бұзудың 
ауыр қылмыс екенін дәлелдейді», – деді. 

Дүйсенбіден бастап Англияға «қызыл аймаққа» 
енген елден келгендер 1750 фунт стерлинг төлеп, 
10 күн қонақ үйде оқшаулануы тиіс. Сондайақ олар 
елге келгенде алынатын ПЦР тестің де ақшасын өз 
қалтасынан төлеуге міндеттелді. «BBC» арнасының 
пайымдауынша, мұндай шектеу шараларын қабыл
даудың басты себебі үкіметтің елде егіліп жатқан 
вакцинаның коронавирустың басқа штаммдарын 
тоқтата алмауы деген ойда.

Осы орайда министр Шаппс британдықтарға ел 
ішіне де, шетелге де саяхаттамауға және алдын ала 
билет сатып алмауға кеңес берді. Оның айтуынша, 
елдегі эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру 
қиынға түсуде және алдағы күндері не болатынын 
ешкім болжай алмайды.

Лорд Сампшн «Daily Telegraph» газетіне берген 
сұхбатында денсаулық сақтау министрі Мэтт 
Хэнкокты шынайы өмірден алыстап, ойға қонбайтын 
шаралар қабылдады деп айыптауда.

– Он жыл – өлімге дейін жеткізбеген қасақана улау, 
әдейі шабуыл жасау және өлім қаупіне жеткізетін 
қылмысқа берілетін максималды жаза. Хэнкок мырза 
расымен Португалияға барған сапарын жасырып 
қалғаны үшін осындай жаза қолданбақ па? Жалпы 
атыс қаруын қолданғаны, кәмелетке толмағандарға 
қатысты зорлықзомбылық үшін жазаға тартылғандар 
ең көбі 7 жылға түрмеге жабылатынын біле ме екен? 
– деді Сампшн өз сөзінде. 

Ал Парламенттің бұрынғы өкілі, экс бас прокурор 
Доминик Грив «10 жылдық» жаза тым әсіреленген 
қателік деп санайды. Ол «BBC Radio 4тің» «Бүгін» 
атты бағдарламасында: «Шынтуайтында, мұндай 
жазаны сот ешкімге қолданбайтындықтан, ешкім 
10 жылға қамалмайды. Десе де, үкімет жағдайды 
тұрақтандыру үшін мейлінше қатаң жазалар қолданып 
жатқанын түсіндім», – деді.

Арна дайындаған арнайы бағдарламада Ұлыбрита
ниядағы жаңа заңдар туралы да айтылады. Мысалы, 
арнайы белгіленген қонақ үйде 10 күндік карантинге 
жатпаған адам 5 мың фунт стерлингтен 10 мың фунт 
стерлингке дейінгі мөлшерде айыппұл төлейді. Ал 
өзінің сапары туралы ақпаратты шетелден келгенде 
толтырылатын анықтамаға бұрмалап жазған адам 10 
жылға сотталуы мүмкін. Шаппстың айтуынша, ең 
ауыр қылмыс жасағандар 10 жыл түрмеге қамалмақ. 

 Сондайақ министр британдық қоғам қонақ 
үйдегі карантиннен қашқандарға одан да ауыр жаза 
тағайындалуы мүмкін екенін айтты. Министр берген 
ақпарат бойынша, апта сайын Ұлыбританияға 33 
елден 1300ге жуық адам келеді екен. Олардың ішінде 
«қызыл аймақта» тұрған Португалия, Бразилия мен 
Оңтүстік Корея да бар.

Қазіргі кезде британдықтар үшін халықаралық 
қатынастардың барлық түріне тыйым салынған. Тек 
кейбір елдерге жұмыс бабымен, емделу, білім алу 
мақсатында баруға рұқсат етілген. Мерекелер тойлан
байды. Ұлыбритания шет мемлекеттермен бүгінде 
келіссөзге келіп, әр келушіден ПЦР тесті мен вакцина 
салынғаны туралы анықтама сұралатын болды. 

Ал денсаулық сақтау министрі Хэнкок: «Біз қойған 
талаптарды бұзғандар, біздің басымызды қауіпке 
тігеді», – деді. Ол «ВВСге» берген сұқбатында 
шетелге ұшатын адамдардың барлығына жаңа заң 
жүйесі ескертілетінін және келісімді білдіретін 
құжатқа қол қойылатынын айтты. 

Арнаның тілшілері мұндай шектеу шаралары 
қашан күшін жоятынын сұрағанда Хэнкок мырза: 
«Біз бұдан шығып, тезірек қауіпсіз халықаралық 
қатынасқа шығуды көздеп отырмыз», – деді.

Бұл орайда Швейцария үкіметі де тиісті шара 
қабылдап, Англиядан келгендерді 10 күндік ка
рантинге жатқызбақ. Арнайы бағдарларманы дайын
даған авторлар Швейцарияның мұндай шешім 
қабылдау себебін қауіпсіздік емес, бәсекелестік үшін 
деп түйген. Олардың пайымдауынша, Ұлыбританияға 
келгендер өздерімен ПЦР тестін ұстап жүру керек, 
болмаған жағдайда айыппұл төлеуге міндетті. Бұл 
орайда британдық шекарашылар келушілердің бәрін 
бірдей емес, таңдап тексеретіні айтуда.

Қайсыбіріміз болмасын, 
мемлекеттік қызмет көрсету 

саласындағы олқылықтарға мін 
тағып отыратынымыз жасырын 

емес. Алайда тәуелсіздік 
жылдарында жеткен жетістіктің 

бірі – мемлекеттік қызмет 
түрлерін цифрландыру 

екенін атап айтуымыз керек. 
Себебі электронды үкіметті 

оңтайландыру халықтың тек 
уақыт пен жүйкесін үнемдеуге 

ғана емес, қаптаған қағаздан 
арылуға мүмкіндік ашты. 

Цифрландыру: 
қағазбастылықтан құтылу жолы

жылдағы дәстүр бойынша қала әкімі нұрлыбек нәлібаев 
халық алдында жылдық есебін берді. Елдегі ахуалға 
байланысты есепті кездесу онлайн түрінде өтті. Есепті жиын 
бір уақытта қаланың үш бөлігінде ұйымдастырылды. Әр 
шағын ауданнан жиналған тұрғындар асқар тоқмағамбетов, 
Мәдина Ералива атындағы мәдениет үйлерінде, Әли Мүсілімов 
атындағы №101 мектеп лицейіне жиналды.   

Есепті кездесуге облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова, 
қалалық мәслихат депутаттары, бірқатар облыстық 
басқармалар мен қалаға қарасты мекеме басшылары, 
бұқаралық ақпарат құралдары және үкіметтік емес ұйым 
өкілдері  қатысты. 

Есепті кездесуді қаланың экономикалық көрсеткіштері нен 
бастаған шаһар басшысы сөзін жыл бойындағы жүзеге асқан 
жарқын жобалармен жалғады. Өткен жыл қорытындысын
да Сырдың бас шаһары қаланың әлеуметтікэкономикалық 
даму қарқынын сипаттайтын барлық негізгі көрсеткіштері 
бойынша оң нәтижелерге ие болған. 

– жыл басында қала бюджеті 69 млрд теңге болып 
бекітіліп, жыл қорытындысымен 94 млрд теңгеге жетті. бұл – 
жақсы жетістік. Өнеркәсіп өнімдерінің өндіріс көлемі 480 млрд 
теңгеге жетіп, негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 
артығымен орындалды. Облысқа салынған инвестицияның                 
52 проценті Қызылорда қаласының үлесінде. ауыл шаруа
шылығы жалпы өнімінің көлемі 9 млрд 400 млн теңгені 
құрады, – деді шаһар басшысы.

Ерсін ШаМШадин

Қызылорда қаласының әкімі Н.Нәлібаев: 

«Барлығы өз Бақылауымда Болады»
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– Сыр өңірі – қазақ тарихында 
ерекше маңызы бар киелі мекен. Сырда 
туған беделді ғалымзерттеушілер, 
шығармашылық өкілдері жиналып, 
«Сыр жұрты» атты бағдарлама әзірледі. 
Аймақтың тарихимәдени құнды
лықтарын зерттеуді мақсат еткен жоба 
көпшілікке рухани байлықты насихаттап, 
нығайтпақ. Жоба «Сыр саңлақтары», 
«Туған жер – тұнған шежіре», «Тал 
бесіктен – жер бесікке дейін», «Сыр 
елі – Жыр елі», «Сыр өңірі – ұлттық 
құндылықтардың темірқазығы» атты 
бағыт бойынша қызмет етеді, – деп облыс 
әкімінің орынбасары Серік Ахмет жаңа 
жобамен таныстырды.

Сонымен қатар Серік Әбжәліұлы биыл 
өңірде «Тәуелсіздіктің 30 жылдығы» 
ая сында түрлі форматта 260 жоба 
әзірленгенін айтты. 12 тақырып аясында 
ай сайын ұйымдастырылатын жобалардың 
басты мақсаты Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
мерейтойының маңызы мен Тұңғыш 
Президент – Елбасы Н.Назарбаевтың 
тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен 
дамуындағы рөлін насхаттауға бағыт
талған. Мәселен, наурыз айында қазақ 
ұлтының салтдәстүрі мен мәдениеті, 
сәуірде ғылым және технология тақырыбы 
аясында шаралар ұйымдастырылмақ. 
Жалпы бұл жоспардың барлығы «Жасам
паздыққа толы жылдар» идеясы аясында 
жүзеге асырылмақ.

Облыс әкімінің орынбасары бұл шара
ларды өткізуде еліміздің бас санитарының 
қаулы талаптарын сақтайтынын ескертті. 
Одан бөлек, бұл мәдени шараларды 
өткізуге арнайы қаражат жұмсалмайтынын 
да тілге тиек етті. Қорытындылай келе, 
аймақ басшысының орынбасары барша 
сырбойылықтарды аталған бастамаларды 
қолдап, мерейлі мерейтойды бірге 
тойлауға шақырды.

«ақмешітақпарат»

биыл Сыр өңірінде ел 
тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

орай бірқатар шаралар 
атқарылмақ. Сондайақ биыл 

үш жылға жоспарланған 
«Сыр жұрты» танымдық

пансионарлық жобасы әзірленді. 
бұл бастамалар туралы өңірлік 

коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте айтылды.

Тәуелсіздік құрметіне – 
жаңа жоба

Өзіміздің ӨНім

Бұл туралы облыс әкімі «Facebookтегі» парақшасында: 
«Өзім дайын өнім консервілерінің дәмін татып көрдім, ұнады. 
Жұмыста жүріп, тамақ пісіруге уақыты бола бермейтін 
адамдар үшін өте қолайлы. Бағасы да халыққа қолжетімді 
болмақ. Осы бағыттағы шағын және орта бизнесті дамыту 
жұмыстарын қолдау жалғаса береді», – деп жазды. 

Бұл сырбойылықтар үшін жаңалық болғаны рас. 
Өзіміздің өнімді алуға асыққандар аз болмады. Бұл жаңалық 
бізді де қызықтырды. Біз де жаңа өнім жайында 
жазу үшін арнайылап цехқа бардық. 

сырдағы өнімге 
сырттағылар 

қызығып отыр
Халықты азықтүлікпен қамту әлем  бойынша күн 

тәртібіндегі өзекті мәселенің бірі. жер бетіндегі халықтың 
саны өскен сайын күнделікті азықтүлікпен қамтамасыз 
ету де күрделене түсті. ал аграрлы ел болып саналатын 

біздің мемлекет өз тұрғындарын азықтүлікпен толығымен 
қамтамасыз етіп қана қоймай, түрлі өнімді экспортқа 

шығаруына мүмкіндік мол. бар мүмкіншілікті пайдаланудың 
жолын тапқандар қазіргі күні кәсібін дөңгелетіп, өзін де, 

жергілікті тұрғындарды да сапалы тағаммен қамтамасыз 
етуде. Соның бірі – «Sybaga» брендімен шығатын 

бұқтырылған ет өнімі.

4 беТТе



2 syr-media.kz
aqmeshit-aptalygy.kz

№12    13 ақпан, 2021 жыл

Ақмешіт АптАлығы

КӘСіпКЕрліК 
КӨКжиЕГі

Қалада кәсіпкерлік саласы да
мып келеді. Кәсіппен айналыс
қысы келгендер мемлекеттік 
бағдар ламалар бойынша несие 
алып, тірлік етуде. Алдағы 
уақытта да жарқын жобалар 
жалғасын таппақ. Мұны қала 
әкімі де мәлімдеді. 

– «Индустриялықинновация
лық дамытудың 20202025» бағ
дарламасы аясында қалада жалпы 
құны 67 млрд 600 млн теңгені 
құрайтын 8 жоба жүзеге асуда. 
Жобалар толық іске қосылғанда 
1000нан астам қызылордалық 
жұ мыспен қамтылатын болады. 
«Бизнестің жол картасы» бағдарла
ма сы негі зінде құны 6 млрд 500 млн 
тең гені құрайтын 161 жоба қар
жыландырылып, 30 адам 57 млн 
теңгеге мемлекеттік қайтарымсыз 
грант алды. Ал «Қарапайым зат
тар экономикасын дамыту» бағ
дарламасы бойынша  құны 968 
млн теңгені құрайтын 13 жоба 
қаржыландырылса, «Нәти желі 
жұ  мыспен қамтуды және жап
пай кәсіпкерлікті дамыту» бағ дар
ламасының бірінші бағытына об
лыстық бюджеттен бөлінген 114 
млн теңгеге кәсіптік оқуға  659 
аза мат жолданып, оның 425і жұ
мыспен қамтылды, – деді қала әкімі.

Сонымен бірге бағдарламаның 
екінші бағытымен 125 азаматқа  
кәсіпкерлік бастамасын қолдауға 
615 млн теңге несие берілген. 
«Жаңа бизнес идеяларды» іске 
асыруға 1 мың 355 азамат 750 
млн теңге көлемінде мемлекеттік 
грантқа ие болды. Бағдарламаның 
үшінші бағытына 598 млн теңге 
бөлініп, 2511 адам қоғамдық 
жұмысқа тартылған. Жастар 
тәжірибесіне республикалық, об
лыстық бюджет тен 461 млн теңге 
бө лініп, 575 мекемеге 1838 жас 
маман жұмысқа жолданды. 

ҚОныС тОй 
КӨбЕйСін

Жыл санап қала халқының саны 
артып, баспанаға деген сұраныс 
ұлғаюда. Бұл мәселені шешу 
бағытында қаладағы құрылыс қар
қынын, оның ішінде тұрғын үй 
құрылысын арттыруға ерекше назар 
аударылып келеді. Өткен жылы 
қаржыландырудың барлық көздері 
есебінен жалпы ауданы 371 мың 314 
шаршы метр тұрғын үй пайдалануға 
берілген.  

Жыл көлемінде 1342 қызыл
орда лық баспаналы болды. Қа
ла дағы құрылыс жұмысының 
көлемі 58 млрд теңгеге жетіп, 
2019 жыл мен салыстырғанда 
орындалу көр сеткіші 125 про
центті көрсетті. 

– Бүгінде 38 үйдің құрылысы 
жүргізілуде. Жыл аяғына дейін 
құ рылыс жұмыстары толық аяқ
талып, пайдалануға беріледі. 
Білім беру ұйымдарындағы орын 
тапшылығын шешу мақсатында 
өткен жылы Жаппасбай батыр 
көшесінің бойы нан 600 орындық 
білім ордасы ел игілігіне берілсе, 
жеке инвестор есебінен салынған 
500 орындық «Зерде» мектебі өз 

жұмысын бас тады. Бұдан бөлек 
«Бәйтерек» шағын ауданында 
«Жол картасы» аясында 600 
орындық, «Саяхат» мөлтек ау
данынан жеке инвестор есебінен 
300 орындық мектептің құрылысы 
жүргізілуде. СПМК70 шағын 
ауданынан 600 орындық жеке 
мектептің құрылысы жақын күн
дері басталады, – деді қала әкімі 
есепті кездесуде. 

Қаланың инфрақұрылымын 
да    мыту мақсатында «Нұрлы 
жер» бағдарламасы аясында бар
лық деңгейдегі бюджеттерден 
19 млрд 200 млн теңге бөлініп, 
тиісті жұмыстар орындалған. 
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
бойынша 2020 жылы 2 млрд 35 
млн теңгеге 37 көпқабатты тұр
ғын үй қайта жаңғыртудан өтті. 
Соңғы жылдары 5 млрд 848 млн 
теңгеге 171 көпқабатты тұрғын үй 
жөнделді. Оған қоса 2 млрд 563 
млн теңгеге қаладағы 23 кәріздік 
сорғы станциясына қайта құру мен 
жаңарту жұмысы жүргізілген.

КӨШЕ КЕлбЕті
Жолкөлік инфрақұрылымын 

дамытуда да жаңа жобалар жүзеге 
асты.

Республикалық және жергілікті 
бюджеттен бөлінген 9 млрд 112 
млн теңгеге 408 көшеге ағымдағы, 
орташа және күрделі жөндеу жұ
мысы жүргізілді. Соңғы жылдары 
жол құрылысын дамытуға 30 млрд
қа жуық қаржы тартылып, 840 
шақырымды құрайтын 1177 көше 
жөнделген.

Бұдан бөлек 2 млрд 529 млн 
теңгені құрайтын Ғ.Мұратбаев 
көшесіндегі көпір мен «Батыс 
ЕуропаБатыс Қытай» күре 
жолын жалғайтын ұзындығы 
5 шақырымға созылған жол 
құрылысы жүргізіліп, пайдалануға 
берілді. Аталған ма гистральды 
автодәлізбен қосуға 640 млн 
теңгеге «Шіркейлі» каналы 
арқылы өтетін көпір салынып, 
бүгінде ел игілігіне берілді. 

Кейінгі жылдары 159 шақы
рымды құрайтын 145 көше жарық
тандырылып, 184 шақырымға 
электр желісі тартылды. 23 млрд 
250 млн теңгеге 345 шақырым 
ауыз су желілері, 10 млрд 
770 млн теңгеге 33 шақырым 
жылу жүйелері ауыстырылды. 
Нәтижесінде қала дағы 93 процент 
ауыз су желілері, 80 процент 
кәріз жүйелері, 60 процент жылу 
жүйелері жаңартылды.

жарҚын жОбалар 
– Жылды жоғары көрсеткіш

термен қорытындылауға Ел Пре
зидентінің бастамасымен жүзеге 
асқан Жұмыспен қамту «Жол 
картасы» оң әсерін тигізді. Осы 
бағыт бойынша қала бюджетіне 18 
млрд 356 млн теңге бөлініп, 107 
жоба қаржыландырылды. Аталған 
жобалар аясында барлығы 5021 
адам жұмыспен қамтылды, – деді 
қала басшысы. 

Бұл қаражатқа бірнеше мәде
ниет, білім нысандары күрделі 
жөндеуден өтті. Қала күні мерекесі 
қарсаңында Денсаулық және де
малыс саябағы мен Дәрігерлер 
аллеясы пайдалануға беріліп, 
«Тағзым» мемориалы, «Сыр 
Ана» монументі, «Темір жол» 
паркі, Назарбаев даңғылы қайта 
жаңғыртудан өткені белгілі. Көп
пәтерлі тұрғын үй аулаларына 3 
стритбол және 45 ойын алаңы са лы
нып, 70 жаңа аялдама орна ты лып, 
68 көшеге тротуар салынды.

Қалаға қарасты Ақсуат ауылдық 
округіне «Ауыл – ел бесігі» жобасы 
аясында 375 млн теңге бөлініп, 
ауыл мектебі мен 16 көшеге күрделі 
жөндеу жүргізілді. Мәдениет, спорт 
саласында да бірқатар оң өзгерістер 
бар. Қала тұрғындарына рухани 
азық сыйлап, өзіндік бағытын қа
лыптастырған «Жастар» театры 
жұмыс жасауда. Өткен жылы Асқар 
Тоқмағамбетов атындағы мәдениет 

үйінің материалдықтехникалық 
базасын нығайтуға қалалық 
бюджеттен 135 млн теңге қаралып, 
музы калық құралжабдықтар мен 
дыбыс жазу студиясы алынды. 
Сондайақ Бірқазан елді мекені, 
Ақсуат, Ақжарма, Қосшыңырау 
ауылдық округтерінде дене шы
нықтыру алаңдарына бөлінген 
30 млн теңгеге спорттық алаңдар 

салынып, пайдалануға берілді. 
Жұмыспен қамту «Жол картасы» 
аясында төрт облыстық спорт 
мек тебі жөнделіп, «Локомотив» 
стадионының футбол алаңына 
қайта жаңғырту жұмысы мен 
байдарка есу базасының құрылысы 
жүргізілді. 

алдағы жОСпар 
Қандай?

Есепті кездесуде қала әкімі 
Н.Нәлібаев биыл атқарылатын жұ
мыстарды атап өтті.

– Қазіргі таңда «Нұрлы жер» 
бағдарламасы арқылы рес пуб
ликалық, облыстық бюджет

тен 5 млрд 500 млн теңге 
бөлінді. Бұл қаражат СПМК
70 және Сырдария өзенінің 
сол жағалауында 1290 пәтерлі 
тұрғын үй құрылысын жүргізуге, 
СПМК70, Шанхай, Ти тов, Әль
Фараби мөлтек аудан дарының 
инженерлік инфра құ рылымын 
дамытуға бағыттала  ды, – деді 
қала әкімі.

Аз қамтылған көпбалалы от
басыларға 192 тұрғын үй сатып 
алуға «Нұрлы жер» бағдарламасы 
арқылы  1 млрд 600 млн теңге 
бөлінді. Елді мекендерді ауыз сумен 
қамту, су бұру жүйелерін дамытуға 
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
бойынша 392 млн теңге қаралды. 
Жұмыспен қамту «Жол картасы» 
аясында қала бюджетіне 5 млрд 500 
млн теңге бөлінді. 

Бағдарлама аясында Қызыл
жарма ауылдық округінде 900 
орындық, «Бәйтерек» шағын ау
данында 600 орындық мектептер 
бой көтереді. Қалада көгалдағы 
хоккей алаңы, Тасбөгет кентінде 
денешынықтырусауықтыру ке
шендері салынады. Әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталығы, по
лиция бөлімшесінің әкімшілік 
ғимараты қайта жаңғыртудан 
өтеді.

Қосшыңырау, Талсуат ауыл
дық округтерінің инженерлік ин
фрақұрылымын дамытуға «Ауыл 
– ел бесігі» жобасы аясында 351 
млн теңге қаржы қаралды. Ұлттық 
қор есебінен 1 млрд 960 млн теңге 
бөлініп, Ғ.Мұратбаев, С.Бейбарыс 
көшелерінде орналасқан көпірлер 
аралығында 2 шақырымды құ рай
тын сол жағалаудағы магистраль 
жалғасының құрылысы басталып, 
жыл аяғына дейін пайдалануға 
беріледі.

С.Бейбарыс көшесіндегі көпір
ден Эдельвейс саяжайы арқылы 
Тұңғыш Президент саябағына 
дейінгі аралықты қамтитын 1,1 
шақырым жол салуға 395 млн 
теңге бөлініп, жуық арада жұмыс 
бастамақ. Тәуелсіздік даңғылының 
жалғасы саналатын «Қызылжарма» 
каналына дейінгі магистральді 
аяқтауға 294 млн теңге бөлінді. 
Бұл жол сәуір айында ел игілігіне 
пайдалануға беріледі. Оған қоса 
облыстық жастар орталығынан 
бастау алатын жалпы ұзындығы 
3,4 шақырымды құрайтын жолды 
Шіркейлі каналына баратын не
гізгі көшемен байланыстыруға 
облыстық бюджеттен 1,5 млрд 
теңге бөлініп, құрылысы аяқталады 
деп жоспарлануда.

Сол жағалаудағы бас көше 
мен «Батыс ЕуропаБатыс Қытай» 
автодәлізін байланыстыратын құны 
4 млрд 274 млн теңге болатын көлік 
айрығының құрылысын «Базис» 
корпорациясы бастады. Қалалық 
бюджетте қалыптасқан бос қалдық 
есебінен 51 шақырым болатын 
94 көшеге қиыршық тас төсеу 
жұмыстарын жүргізуге  1 млрд 700 
млн теңге қаралды. Сонымен қатар 
Сырдария өзенінің сол жағалауынан 
апаттық үйлерде тұратын отбасылар 
үшін 50 пәтерлік  тұрғын үй 
құрылысын жүргізуге тиісті қаржы 
бөлінді. 

Көпбалалы отбасыларды тұр
ғын үймен қамтамасыз ету мақ
сатында 60 пәтер сатып алуды 
қоса қаржыландыруға қалалық 
бюджеттен 276 млн теңге қаралған. 
Көпқабатты үйлердің аулаларына 
қосымша 10 ойын алаңын салуға 
175  млн теңге қаржы қаралғанын 
атап айтты.

Қызылорда қаласының әкімі Н.Нәлібаев: 

«Барлығы өз Бақылауымда Болады»

бір жылдық белесті бағамдап, алдағы жос
парларды айқын жеткізген қала әкімі есептік кез
десуді халықтың ұсыныспікірін, өтініштілегін 
тыңдаумен жалғастырды.

айгүл Өмірзақова, Мәншүк Мәметова көшесінің 
тұрғыны: 

– Есебіңізді тыңдадық. Алғысымыз зор. Тұрғындар 
атынан өтінішімізді білдіргіміз келіп тұр. Көшемізге 
түнгі жарық орнатылса деген ниетіміз бар.

Қала әкімі н.нәлібаев: 
– Жиыннан кейін өтінішті қараймыз. Мүмкіндік 

болса қаражатына қарай қолға аламыз. Міндетті түрде 
көңіл бөлінеді. 

титов қыстағының тұрғыны: 
– Біздегі мәселе жарық бағаналарына қатысты. 

Жаңақұрылыс көшесіне бағаналар дұрыс орнатылмаған. 
Қазіргі кезде жарық сымдары төмен түсіп, адам 
өміріне қауіп төндіруі мүмкін деп алаңдаймыз.

Қала әкімі:
– Қаланың шет жағынан жаңа шағын аудандар бой 

көтеріп келеді. Ұсынысыңызды қолдаймыз. Былтыр да 
біраз жұмыстар жасалды. Биыл да жалғасын табады. 
Осы кезде Титов қыстағынан оннан аса көшені 
жарықтандыру қолға алынады. Тізімде Жаңақұрылыс 
көшесінің болуын бақылауға аламын.

айткүл Кенжебаева, қала тұрғыны: 
– Ғарышкер көшесіне тас жол төселді. Енді 

асфальт қашан төселеді? 
Қала әкімі: 
– Қиыршық тас төселген көшені асфальттауға 

тырысамыз. Мүмкіндіктерін қарастырамыз.
Гүлсанем аукенова, «Сабалақ» саяжайының 

тұрғыны: 
– Біздің саяжай жақта қордаланған мәселе көп. 

2019 жылы ауыз су желілерін жүргізу жұмысы 
басталған еді. Осы ауыз суға қатысты жұмыс 
толығымен қашан аяқталады? 

Қала әкімі: 
– Қаланың аумағында бірнеше саяжайлар бар. Қазір 

көптеген жерлестеріміз сол жақта тұрып жатыр. Негізі 
саяжайларға күрделі құрылыс жұмысын жүргізуге 
болмайды. Бірақ біз де халықтың жайын түсінеміз. 
Саяжайға орналасып, жеке үйлер салып қойған. Соның 
бәрін ескере келіп, қаламыздың бас жоспарына өзгеріс 
енгіздік. Нәтижесінде саяжайлардың 90 проценті 
қаланың аумағына кірді. Сол себептен ол жерге күрделі 
жөндеу жұмысын жүргізуге болады. 

Қазіргі күні «Сабалақ» саяжайы қала меншігінде. 
Мұндағы ең үлкен мәселе – ауыз су. Бүгінде қаражаты 
бөлініп, саяжайға ауыз су желісі тартылды. Енді 
әр үйге кіргізу жұмысы жалғасады. Алдағы мамыр 
айында үйлеріңізге су барып, су есептегіш құралдары 
орнатылады деген жоспар бар. 

Гүлзира Сүлейменова, «бәйтерек» шағын 
ауданының тұрғыны: 

– Менің мүмкіндігі шектеулі балам бар. Сондай 
балаларға арналған балабақша немесе мектеп ашылса 
деген аналық өтінішіммен келдім.

Қала әкімі: 
– Балабақша салуға жеке кәсіпкерлерді тартып 

жатырмыз. Ол алдағы жоспарда бар. Мүмкіндігі шектеулі 
балаларға арналған балабақшаны салу керектігін біз 
ойластырып көрейік. Аяқсыз қалдырмаймыз.

жұмакүл тұрымтаева, Кби шағын ауданының 
тұрғыны: 

– 2017 жылы «Бәйтерек» шағын ауданынан жер 
алған болатынмын. Жалға берілген жердің мерзімі үш 
жыл. Үйдің іргетасын құйып, қабырғасын қаладық. 
Әрмен қарай қаражаттың тапшылығына байланысты 
тоқтап тұр. Енді үйді аяқтау үшін уақыт керек. Соған 
сіздерден уақытты ұзарту жөнінен қандай көмек 
болады? 

Қала әкімі: 
– Жер – өзекті мәселенің бірі. Бүгінгі таңда қалада 

61 мың адам жер кезегінде тұр. Бұл кезек 2005 жылдан 
бері келе жатыр. «Бәйтеректен» жер берілгені белгілі. 
Ол аумақ инфрақұрылыммен толық қамтылған. Бірақ 
жерді игере алмай келеміз. Бұрын жерді алған адам 
келесі адамға сата беретін. Қазір ешкім жерді алып, 
сата алмайды. Берілген жерге құрылыс салуға үш жыл 
уақыт беріледі. Сол уақытта үй салынбаса мемлекет 
қайта меншігіне алады. Сондықтан жерді алған соң оны 
игеру керек. Сіздің ұсынысыңызды пай даланып, барлық 
тұрғындарға осыны айтар едім. Ал мәселеңізді қарап 
көреміз. Онда да заң талабы көтерсе... Сол себептен 
түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. 

Ибадулла Құттықожаев, қалалық мәс-
лихат хатшысы: 

«ХалыҚ жаҚСы Қабылдады»
– Әкім есебі қалай өтті? 
– Осы уақытқа дейін әкім есебі қаланың 

бірнеше бөлігінде өткені белгілі. Бәріне қатысып 
жүрміз. Қаланың экономикалық қарқынды 
дамуы, орта және кіші бизнесті жандандыру, 
агроөнеркәсіп кешенін қолға алу, жергілікті 
өнімдерді шығару барысында жақсы бастамалар 
баршылық. Енді алда да үлкен жоспарлар бар. 
Аймақ басшысы да біраз міндеттерді жеткізді. 
Міне, соның бәрі алдағы уақытта атқарылатын 
іс. Қала әкімінің есебінде тұрғындар өз 
ұсыныстарын айтты. Онлайн түрінде өтсе де 
халық жақсы қабылдады. 

Тұрғындарды не Толғандырды?

Халық пен әкім:

Бақберген Досманбетов, «Болашақ» уни-
верситетінің ғылыми жетекшісі: 

«ҮлКЕн ЕңбЕК СЕзілЕді»
– бұрынғы әкім ретінде бүгінгі әкімге 

айтарыңыз... 
– Мен осыдан жиырма жыл бұрынғы қала әкімі 

ретінде айтар болсам, біздің жылдық бюджетіміз 
67 млрд теңге болатын. Қазіргі қала бюджеті 94 
млрдты құрайды. Мұның өзі үлкен еңбек. Сонда 
да болса экономиканы дамытуымыз керек. Кіші 
және орта бизнесті жандандыру қажет. 

Қаладағы атқарылған жұмыс көз алдымызда. 
Көңілден шығуда. Жиырма жылдағы айырма
шылық жер мен көктей. Қала әкімі Н.Нәлібаевтың 
тәжірибесі жылданжылға шыңдалып келе жатыр. 
Іскер басшы екені белгілі. 

Серік Дүйсенбаев, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы: 

«жарҚын жОбалар 
жалғаССа»

– Әкім есебіне берер бағаңыз? 
– Қала әкімінің есебін тыңдадық. Былтыр 

елімізде қиын жағдай болса да қалада көптеген 
жұмыс атқарылғаны байқалады. Өзім ардагерлер 
атынан оң бағамды беремін. Менің айтарым, 
халық үшін жасалып жатқан осындай игі іс әрі 
қарай да жалғасын таба беру керек. Есептік 
жиында айтылғандай, биылдың өзінде қалада 
және қалаға қарасты елді мекендерде жарқын 
жобалар жыл соңына дейін жүзеге асырылмақ. 
Қаламыз қай жағынан болса да өркендеп, алда 
келеді. Бұл – қуантарлық жағдай. 

тілші түйіні:
Тұрғындардың тілегін мұқият тыңдаған қала әкімі әр мәселенің назардан тыс қалмай 

уақытылы шешімін табатындығын айтып, «Барлығы өз бақылауымда болады» – деп 
түйіндеді. Жиынға қатысқандар негізінен жарық, жол, жер, ауыз су мәселелерін көтерді. 
Кездесу онлайн өтсе де халық көкейдегі мәселесін еркін жеткізді. Шаһар басшысы да әр 
сұраққа нақты жауап берді. Бір сөзбен айтқанда есептік кездесуден тұрғындар алғыс айтып 
тарқасты.

ақтолқын нҰрлыбай
Суретті түсірген нұрболат нҰржаубай

ОблыС ӘКіМінің 
бағаСы

Есептік кездесу қорытындысында аймақ 
басшысы Гүлшара Әбдіқалықова қалада атқа
рылған жұмысқа өз бағасын берді. 

– Атқарылған жұмыс халықтың көз 
алдында. Біз облыс орталығының даму 
үдерісінен оң динамика байқап отырмыз. 

Қазір қаланың 98 проценті газбен қамтылған, 
86 процент жолдары қанағаттанарлық деген 
бағаға лайық. Бұл жоғары көрсеткіш», – 
деп қала әкімінің жұмысына оң бағасын 
беріп, алдағы бастамаларына сәттілік тіледі. 
Сонымен қатар барша қызылордалықтарды 
өңірді дамыту жолында бірлесіп жұмыс 
істеуге үндеп, «Туған жерді түлетуде бар күш
жігерімізді аямайық»  – деді.
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Ақмешіт АптАлығы

Қабылдау бӨліМіндЕГі 
ҚарбалаС

Күнделікті уақытта қарбаласқа толы бұл 
бөлімнің жұмысы бір сәтке толастамайды. 
Қазіргідей бүйірден вирус қысқан тұста да мұнда 
келушілер азайған емес. Жедел жеткізілгені, 
жоспарлы жолдамамен жіберілгені, өз денсаулығына 
алаңдаушылық таны тып келгені бар, барлығы 
орталыққа осы бөлім арқылы орналасады. 

Облыстағы ана мен балаға көмек көрсететін 
жалғыз мекемеге күніне орта есеппен 50 шақты 
жүкті келіншек жеткізіледі екен. Олардың шағы
мына, денсаулық жағдайына сәйкес тиісті бөлім
дерге жіберіледі. Кейде өзін жайсыз сезінген 
ана лар да осында бас сұғып, көмек сұрайды. Жағ
дайы белгісіз болған жағдайда олар арнайы диаг
ностикалық бөлмеге жатқызылып, тәулік бойы 
бақылауға алынады. Егер алаңдауға себеп болмаса 
үйіне қайтарылады, қажет жағдайда бейімді бөлім
шеге жіберіледі. Жоспарлы түрде жолдамамен 
келгендер тиісті бөлімге жатқызылады. Ал 
толғақпен, түрлі асқынулармен, не оқыс оқиға 
орнынан жедел жеткізілген жүкті  науқастарға 
шұғыл көмек көрсетіледі. Орталықта жедел көмек 
көрсету жағдайы жиі кездеседі. 

Қазір бұл бөлім індет жағдайында лас аймақ 
(грязная зона) қатарына енгізілген. Жедел көмекке 
жүгінгендерден, шағымданып келгендерден сол 
ме зетте тексеруге анализ (полимеразды тізбекті 
реакция) алынып, қажет болған жағдайда тиісті ем
шара қолданылады. Осындай қауырт тірлік орта
лықтағы қабылдау бөлімінің күндегі көрінісіне 
айналған. 

анаға КҮтіМ КЕрЕК
Демографиялық өсім қуантады. Тек болашақтың 

кілтін ұстар ұрпақтың он екі мүшесі сау болғаны 
жақсы. Өмір есігін ашатын нәрестенің денсаулығы 
тікелей анасына байланысты. Сондықтан ана ден
саулығына бейжай қарауға болмайды. 

Өкінішке орай, өңірде мұның толғандырар тұсы 
көп. Мамандардың айтуынша, өзге облыстарға 
қарағанда біздегі әйелдердің денсаулық индексі 
1213 процент екен. Яғни, ұрпақ өрбіте алатын 100 
әйелді алсақ, оның тек 12 13ін ғана аурушаңдық 
белгісі жоқ деген сөз. Қаназдық, қан қысымы, 
бүйрек, жүрекқан тамырлары, эндокриндік аурулар 
әйелдер арасында жиі кездеседі. Ал жүктілікке дейін 
мұны емдеп, болашақ ананың қорғаныш қызметін  
қалыптастыру көптеген патологиялық дерттің 
алдын алуға сеп болады. Дәрігерлердің жүктілікті 
жоспарлау дейтіні де осыдан. Шындығында 
дүниеге келер сәбидің денсаулығы алдымен анасын 
ойландыруы қажет. 

– Жүктілік кезіндегі асқынулар ана денсау
лығымен тікелей байланысты. Болашақ ананың 
күтінбеуі, денсаулығына салғырт қарауы салда
рынан баланың шала тууы, туа бітті ақаумен 
өмір ге келуі ғажап емес. Бүгінгі күннің өзекті 
мәселесі осы. Сол себепті алдын ала қажетті 
емдомын алып, жүктілікті әйел ағзасы дайын 
болған уақытта жоспарлаған жөн. Сондайақ қазір 
инфекциялық аурулар кең тараған. Бұл да ана мен 

бала денсаулығына кері әсерін тигізеді. Сондықтан 
әрбір ана өзінің, болашақ ұрпағының денсаулығына 
әуелден жауапкершілікпен қарауы керек. Мұны 
жетіліп келе жатқан қыз баласынан бастау қажет
ақ. Анасы қызымен ашық әңгімелесіп, болашақ ана 
болуға алдын ала дайындаса өкінішті жағдайлар 
орын алмас еді. Ұрпақ саулығына қоғам болып мән 
бергеніміз дұрыс, – дейді облыстық перинаталдық 
орталық директорының орынбасары Сәуле 
Жақанова. 

бала нЕГЕ Шала туады?
Әйелдің ай, күні жетпей ерте босануы қай 

кезең де де болған жағдай. Бірақ соңғы уақытта 
бұл белең алып барады. Шалабайлардың өмірге 
қабі леттілігі әртүрлі келеді. Мұндай жағдай қа
лыпты көрінгенімен мамандар алаңдауға негіз 
барын айтады. Себебі мұның астарында ана мен 
сәбиінің денсаулығы, өмірі маңызды рөл ойнайды. 
Расымен, бала неге шала туады? – Қазір жүкті 
әйелдер арасында қан қысымы, бүйрек ауруы көп. 
Жүкті келіншектер орталыққа кейде жедел түрде 
жеткізіліп, оны жан сақтау бөліміне жатқызуға 
тура келеді. Неге десеңіз, ол ананың қан қысымы 
жоғары, бүйрек қызметі нашарлаған, кіші дәреттегі 
белок көрсеткіші артып кеткен. Тіпті қан қысымы 
200ге көтеріліп келетін келіншектер бар. Яғни, 
оның миы ісініп, миға қан құйылу, жатырдан қан 
кету қаупі басым болады деген сөз. Ондай сәтте 
ананың өмірін сақтау үшін жүктілігін мерзіміне 

қарамастан үзуге тура келеді. Осыны анасы түсінуі 
қажет. Осындай аурудың салдарынан жүктілік 
кезіндегі асқынулар пайда болады. Бөпесі шала 
туады. Шала туғандарға қажетті медициналық 
жабдықтар бар дегенмен, баланың өмірге қабі
леті төмен болуы мүмкін. Ағзасы әлі толық 
дамымаған, баржоғы 500900 грамм шамасындағы 
(экстремалды аз салмақты) шалабайлар қажетті 

салмақты қосқанша 23 ай уақыт керек. Шала 
туған нәрестелер күтімнің арқасында өмірге 
қабілеттігі жылдан жылға артып келеді. Бұдан 
бөлек жүктілік кезінде құрсақтағы баланың дұрыс 
дамымауы, туабітті кемістіктің пайда болуы да 
ана денсаулығымен, сыртқы ортаның  зиянды 
факторларға байланысты, – дейді білікті 
дәрігер. 

Орталықта іштегі баланың дұрыс 
жетілуін жүктілік кезеңінде 3 рет 
эксперт классты ультра дыбысты зерт
теу аппараты арқылы бақылайды. 
Жүктіліктің 22 аптасына дейін қан
дай да бір өмір сүруге қабілетсіз құр
сақішілік ақауы анықталса, әйелдің 
келісімімен жүктілік тоқтатылады. 
Десе де ақауы бар баланың туғаннан 
кейін де өмір сүруіне жағдайы келсе 
оны дүниеге әкелуге болады. Мұндай 
туабітті ақаумен туған сәби көрсеткіш 
бойынша төртінші деңгейлі медицина 
мекемесіне тиісті ем жасауға жіберіледі. 

ВируСтың Салдары 
Бұрынсоңды естіп, білмеген індеттің 

залалын вирус жұқтырып, ауырғандар жақ
сы біледі. Жас талғамайтын бұл дерт жүкті 
келіншектерді де айналып өтпеді. Пандемия 
кезінде олар үшін бөлек 2 ғимарат жасақталып
ты. Тоқсан төсектік провизорлық стационарда 

ковидқа күдікті және оны жұқтырған 152 әйел емде
ліп шыққан. Соның 72сінен коронавирус анықтал
са, 3еуі ауыр жағдайда болған екен. Стационарды 
қажетті құралдармен жабдықтауда демеушілердің де 
көмегі тиген. Оттегі конденсаторы, пульсоксиметр, 
жасанды тыныс беру аппаратымен қамтылған. То
сыннан келген тажал мен ақ халаттылар да жан бе
ріспей күресті. Со ның нәтижесі болар про  визорлық 

с т а 

ц и о н а р д а ғ ы 
әйел  дердің тоқсанға 
жуығы аманесен босанып, 
сәбиін бауырына басқан. Күн делікті жай тұмау 
емес, дендесе дертке айналған вирусты жұқтырған 
аналарды сәбиінен оқшаулау бұл жағдайда дұрыс 
шешім. Дегенмен оның өзі анасының келісімімен 
жүзеге асады. Осылайша 14 күн бақылауда бол ған 
ана мен балалар жақсы нәтижемен үйіне шыққан. 

Вирус әлі де бәсеңдеген жоқ. Қазір де одан 
келер қауіп көп. Вирус жұқтырғанмен байланыста 
болған, жұқтырған немесе күдікті науқастар  
фильтр бөлімінде оқшауланады. Жыл басынан 
бері орталықта босанған әйелден коронавирустың  
симптомсыз белгісі анықталып, қажетті тек
серулер жүргізіп, үй жағдайында сәбиімен 
оқшаулауланған.

ОрталыҚтың 
МҮМКіндіГі Қандай?

Орталық 350 орынға арналған. Жүкті, 
босанушы әйелдер мен жаңа туған нәрестелерге 
арнаулы жоғары мамандандырылған 3 дең гей
дегі перинаталдық көмек көрсететін ден саулық 
мекемесі боп саналады. Он алты құ рылымдық 
бөлімшесі бар. Медициналық құралжабдықтармен 
қамтылуы 92 процент. Заманауи соңғы 
үлгідегі технологияны пайдалану мүмкіндігіне 
ие. Облыс көлемінде жүктілік регистрі 
мониторингісі, УДЗ скринингі (құрсақішілік 

ақауларды анықтау), генетикалық ауруды 
анықтау скринингі, жүктіліктің Ітриместріндегі 
биохимиялық скрининг, неонатал ды скрининг, 
офтальмодиагностика, ретинопатияны анықтау, 
аудандарға санавиациялық көмек көрсету сынды 
қызмет атқарады. 

Соңғы жылдары «Ана мен бала» перинаталды 
орталығының қызмет аясы кеңейген. Бұған әрине, 
маман біліктілігінің артуы, орталықтың соңғы 
үлгіде заманауи техникамен жабдықталуы үлкен 
септігін тигізуде. Әсіресе, шала туған бала
лардың өмірге бейімделіп кетуіне барынша жағдай 
жасалған. Оларды жетілдіруде қажетті құралдар 
түгел. Мәселен, шала туған баланың көру қабілетін 
анықтайтын ретиналды камера, Тсистема 
аппараты ауыр асфиксия жағдайындағы нәрестеге 
көмекті реттейтін, мұздатып емдеу аппараты 
(гипотермия), санавиациялық көмек кезінде керек 
кувез  ӨЖЖ құралдарымен қамтылған. Бұған 
қоса заман талабына, бүкіләлемдік стандартқа 
сай енгізілген перинатологиялық технологияның 
қолданылуы баланың жақсы дамуына оң әсерін 
тигізеді екен. Атап айтқанда серіктеспен босану, 
баланы бірден ана кеудесіне жатқызу, алғашқы 
сағатта омырауына жатқызып, тек ана сүтімен 
қоректендіру, бос құндақтау сынды алғашқы 
кезеңде орындалатын әрекеттер. Мамандар  анасы 
мен сәбиінің байланысы  аурушаңдық, шетінеу 
жағдайын азайтады  дейді.

СЕніМ тЕлЕфОны
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын 
және мінезқұлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 
№153 Жарлығы талаптарының орындалуы және Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 18 қарашадағы №410V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл туралы» Заңына сәйкес, Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда 
қаласының жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде азаматтарды 
жеке мәселелермен қабылдау күнделікті сағат 9.00ден 19.00ге дейін, үзіліс 
уақыты 13.00ден 15.00ге дейін және 8(7242) 270259 сенім телефоны жұмыс 
істейтінін хабарлайды.

деНсаулыҚ

СәБИ Үні еСТілеТін орТалық 

Президент ҚасымЖомарт Кемелұлының «Егемен Қа зақстан»  
газетінде жарияланған «Тәуелсіз дік бәрінен қымбат» тақыры бындағы 
мақаласы жарық көрген дігі белгілі. 

«Қазақтың жері ешбір шетел діктің меншігіне берілмейді, ешқашан 
сатылмайды» деп нық сеніммен айтылған сөздер көптің көкейін 
мазалаған сан сауалға нүкте қойғандай. Мемлекет басшысының әрбір 
айтқан сөзі, әрқайсымыздың Отан алдындағы жауапкершілігімізді 
тағы бір мойындатқаны шындық.

«Бәріміздің илегеніміз бір терінің пұшпағы» деген қасиетті 
қазақтың қадірлі сөзіне жүгінер болсақ, онда біз бас мақаланың 
өн бойынан өзімізге керектінің бәрін тапқандаймыз. Президент 
сөзіндегі кино мен деректі фильм дердің жалғастығы, оның ұрпақ 
дамуындағы үлесі, Алаш қайраткерлері, олар дың рухқа толы 
еңбектері, оны зерттеушілер, міне, осы ның барлығы дерлік әлі де 
толыққанды іздену мен зерттеуді, ол үшін қажет сүйіспеншілік, 
терең пайымпарасатты керек етеді. Олай болса біз, алдыңғы буын 
кейінгі ұрпақпен сабақтаса отырып, осылардың барлығын дәл 
қазір дер кезінде қолға алумыз шарт. Атап айтқанда, балабақша 
мен мектептерде, жоғары оқу орындары мен қызмет орындарында 
ұлттық құндылықтарымызды насихаттауды ең бірінші кезеккке 
қоюмыз – парыз. 

Президент қазақ тарихына терең үңіле отырып, халықтың 
ұмытылмас күндеріндегі ащы запыран – ашаршылық пен Желтоқсан 
оқиғасының да маңызын атап көрсетті. Тілдік байлығымызды 
құрметтеп қана қоймай, оны қанға сіңіру де әрбіріміздің мойнымыздағы 
аманат екендігін еске салады. Осы орайда ол «тарихи зерттеулерді 
ұраншылдық пен даңғазасыз, таза ғылыми ұстаныммен жүргізген 
дұрыс» екендігін алға тартады. 

Міне, біздің айтқымыз келгені де осы кезге дейін жалғасып келе 
жатқан бос даңғаза, ұраншылдық ешкімге опа әкелмегені – көздің 
ағы мен қарасындай шындық. Олай болса жас өркеннің бойында 
Отансүйгіштік пен адамгершілік қалыптастыру аға буынның қолында. 
Оның барлығынан кеш қалмауымыз үшін бәріміз бірігуіміз керек. 

Сонымен қатар мақалада айтылғандай, «Мұның бәрі тәлім
тәрбиеден басталады. Атаанасымен бірге ауласына ағаш екпеген, 
үлкендердің жанжануарға мейірімін көрмеген, кішкентайынан 
табиғатты аялауға дағдыланбаған бала өскенде туған жеріне жаны 
ашымайды. Мәселе экологияда емес – отаншылдықта, заңда емес – 
санада» екендігін мойындасақ, мойындап қана қоймай, әуелі балаға 
емес, өзіміздің пайымымызға жақсылап сіңірсек, бізді көрген жәудір 
көздер мен ертеңгі батыр ұлдарымыздан жамандық шықпасы анық.

айгүл МҰСабаЕВа,
абылай хан атындағы 

№140 қазақ орта мектебінің директоры, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Иә, бұл орталыққа әйелдер қауымы қайта келуге асық. Қыз 
баласы үшін әу бастағы мақсат – ана атану болса, сәбиіңді аман-
есен бауырыңа басу да шексіз қуаныш. Мұнда күніге қаншама нәзік 
жан ана атанады. Іңгәлаған сәби үнінің естілуіне, бақытты сәтті 
сезінуге орталық мамандарының еңбегі зор. 

Былтыр елімізде демографиялық көрсеткіштің 1987 жылғы 
рекорды жаңарды. Әр жыл сайын бала туу көрсеткіші артып келеді 
десек те, 34 жыл бұрынғы деңгейге жетпеген екенбіз. Ал облыста 
мұндай көрсеткіш соңғы он жылдан бері артқан. Бұл ретте өткен 
жылы облыста 20310 сәби дүниеге келсе, оның 11565-і облыстық 
«Ана мен бала» перинаталдық орталығында туған. Сыр өңірі туу 
көрсеткіші бойынша республикада алдыңғы қатарда. 

жауапКЕрШіліК 
тЕК дӘріГЕрГЕ 

жҮКтЕлМЕуі КЕрЕК
 – Сәуле Сәменқызы, бүгінгі күннің өзекті мәселесі маман 

тапшылығы. перинаталдық орталықта мұндай мәселе бар ма?
– Бұл республика көлемінде өзекті жағдай ғой. Маман тапшылығы бізде де бар. 

Әсіресе, анестезиологреаниматолог, неонатолог мамандары жетіспейді. 
– Өмір болған соң небір жайттар кездеседі. тәжірибеңізде күрделі ахуалдан оң шешім 

тапқан сәттер кездескен шығар...
– Бала кезден акушер болуды армандадым. 8 сынып бітірген соң медицина колледжіне түсіп, 

кейін осы мамандық бойынша институтты тәмамдадым. Еңбек жолымды Шаған ауылындағы 
перзентханадан бастадым. Әлі тәжірибем толыспаған жас акушер маманымын. Кезекшілігімде 

құрсақтағы баласы теріс келген әйелді босандыру керек болды. Бұл жағдай патологиялық босану болып 
саналады, қазіргі кезеңде тек дәрігер қабылдау керек. Қиын болса да тәуекел етіп, келіншекті аманесен 
босандырдым. Сәбиі де аманесен. Ол кезде қазіргідей медициналық көмек көрсету жүйесі жоқ. Салдары 
қалай болары беймәлім, жастықпен тәуекел еткен екенмін деймін. Кейін тағы да шалғай елдімекендегі 
келіншекті босандыруға бардым. Оның жағдайы қиын еді,орталыққа жеткізуге мүмкіндік болмады. 
Десе де ол кісі де дүниеге дені сау бала әкелді, өзі де аманесен. Қазіргі кезде мұндай жағдай болса 
санавиациямен облыс орталығына жеткізіледі. Осындай тәуекел еткен оқиғалар есімде қалыпты. 

– дені сау баланы дүниеге әкелу үшін ана денсаулығына мән беру керек дейміз. Осы орайда 
болашақ аналарға, жүкті келіншектерге қандай кеңес бересіз?

– Бүгінгі қыз бала – ертеңгі ана. Сондықтан денсаулық түзеуді, оған мән беруді жасөспірім 
кезден қолға алған жөн. Отбасы құрған жұп жүктілікті жоспарласа екен. Мысалы, еуропа 

елдерінде жүктілікті жоспарлайды, дәрігерге қаралады, дені сау ұрпақ әкелу үшін алдын 
ала дайындалады. Ал бізде осы жағынан  ақсайтын тұсымыз көп. Дұрысында босанған 

соң келесі жүктілікке дейін 3 жыл уақыт өту керек. Ол аралықта оның денсаулығы 
қалыпқа келуі тиіс. Жұмыс барысында небір жайттар кездеседі. Былтыр 

босанған келіншек, биыл тағы келеді. Кесар тілігімен босанса да, келер 
жылы дүниеге сәби әкелетіндер бар. Тіпті бір жылда екі рет босану 

жағдайы да кездеседі. Бұл қалыпты жағдай. Жауапкершілікті 
тек дәрігерге жүктемей, оны әрбір ана да сезініп, өз 

денсаулығын  түзеуі тиіс. 

Айдана СЕЙІЛ

ЕҢ ҚЫМБАТЫ – ТӘУЕЛСІЗДІК

«Ақынмын деп мен қалай айта аламын,
Халқымның өз айтқанын қайталадым,
Күпі киген қазақтың қара өлеңін,
Шекпен жауып өзіне қайтарамын», – 

деп жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл 
жырларымен қалың көпшіліктің махаббатына 
бөленді. 

«Айтылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді деуі мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы». 

Иә, ақын туралы бүгінгі таңда естеліктер 
де, лебіздер жазылып та, айтылып та келеді. 
айтыла да бермек. Өйткені ол мәңгіліктің 
музасы.  

Қ.Мұхамеджанов атындағы №1 мектеп-
гимназиясы кітапханасында кітапханашылар 
А.Ноғайбаева мен Г.Тұрғанбекованың ұйым-
дастыруымен 9 «Ә» сынып оқушыларының 
қатысуымен «Аманат, түсінгенге мәні 
терең» тақырыбында әдеби-сазды кеш 
өткізілді. 

Шара барысында қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Ш.Бакирова ақын өміріне 
шолу жасап, оқушыларды жан-жақты 
таныстырды. Ақын өлеңдерін дәріптеу, 
поэзияны сүюге тәрбиелеу мақсатына 
бағытталған мәдени сазды кеш осылайша 
жоғары деңгейде өтті.

А.НОҒАЙБАЕВА,
№1 мектеп- гимназияның 

кітапхана меңгерушісі

мҰқағали мҰрасы – 
мӘҢгіліКтіҢ музасы

Өмір – өлшеулі, өнер – өміршең. Талай тың туындыларды дүниеге әкелген 
тума талант иесі – Мұқағали Мақатаев. Алатау баурайында өмірге келіп, артында 
таудай биік шығармалары қалған ақынның есімі әлі күнге әспеттеліп келеді. Оның 
сыры жазған жырларының шынайылығында жатыр. Ақиық ақынның 90 жылдық 
мерейтойына орай мектебімізде ақын шығармашылығының күндері өтуде.



Бұқтырылған етті шығаруды қолған алған Қуат Шәкизадаев 
тәжірибелі технолог. Осы салада отыз жылдай еңбек еткен ол мол 
тәжірибені пайдаланып, өнім шығаруды қолға алады. Шағын цехта 5 
адам жұмыспен қамтылған. Жалақысы көңілге қонымды. Ұйымшыл 
ұжым бүгінде ортақ іске жұмылған. Өндіріс көлемін арттыру мақсатында 
жаңа құрылғылар алуды жоспарлауда. Сапасы мен бағасы үйлесімді. 

– Бүгінде «Sybaga» бұқтырылған ет өнімі қаладағы дүкендердің 
сөресінен табылады. Өнім халыққа ұнап жатыр. Бір ерекшелігі, өнім 
қалбырда емес, шыны ыдысқа салынған. Ең бірінші дүкен нен қандай 
зат алатын болсақ та жазуына, құрамына, түріне қарап таң дап аламыз. 
Сол секілді шыны ыдыста ет бұқтырмасының ішінде не бар екеніне 
халық көз жеткізіп алсын, үйге барғанда 
өкініп қалмайтын болсын деп әдейі шыны 
ыдысқа салдық. Екінші, қалбырдағы 
тағам бұзылып кетуі мүмкін. Өнімге 
тапсырыс күн санап көбеюде. 
Жасау процесі бірнеше кезеңнен 
өтеді. Сүйектен ажыратылған мал 
еті сұрыптау түріне байланысты 
құтыларға салынады. Өнімнің 

салмағы өлшеніп, құтысы жабылған соң арнайы қазандықта 120 градус 
ыстықта қайнатылады. Банкының сыр тында өнім құрамы, шығатын орны 
мен байланыс нөмірлері көрсетілген. Бұған су немесе басқа сұйықтық 
қосылмайды. Еттің өз майы мен шырыны бар, – дейді технолог Қуат 
Шәкизадаев. 

Айта кетейік, бұқтырылған ет өнімі өңірде 1974 жылы шығарылған 
екен. Кейіннен бұл цехтың ізі де қалмай, ұмыт болған. Араға 50 жылдай 
уақыт салып, бұл өндірісті қолға алу кәсіпкер үшін оңай болған жоқ. 
Тәжірибелі мамандар жоқтың қасы. Құрылғы, тіпті ыдысты да сырттан 
әкелу керек. Мұнан өзге де қиындықтардың бәрін жеңіп, өзімізде өнім 
өндіруге болатынын дәлелдеген кәсіпкер еңбегі өлшеусіз. Әңгіме 
барысында білгені міздей, шыны ыдыстарды Ресейден тапсырыспен алса, 
цехтағы барлық құралжабдықтар Беларусь елінен әкелінген. Ал шикізат 
өзімізден. «АруАна» шаруа қожалығы шикізатпен қамтамасыз етуде.

«Sybaga» бұқтырылған етінің дүкендегі бағасы қалтаға қонымды екен. 
Айтпақшы, Сырдан шыққан өнімге ресейліктер қатты қызығушылық 
танытуда. Кәсіпкер жақында Ресейден келетін қонақтардың цех 
жұмысымен танысып, өнімге тапсырыс беру жоспарында бар екендігін 
жасырмады. Осылайша Сыр өнімін экспортқа шығару жүзеге аспақ.

Бүгінде цех үздіксіз жұмыс істеп тұр. Тәулігіне 100 данадан аса 
өнім шығаруда. Цех жұмысымен таныса жүріп байқағанымыз, мұндағы 
талаптың қаталдығы. Кәсіпкер тазалықты бірінші орынға қоятынын 
жасырмады. «Тазалық бар жерде береке бар» деген кәсіпкер өнімнің 
сапалы болуы таза еңбектің нәтижесі екенін айтты.

... Жұмыстан шыққан соң дүкеннен «Sybaga» өнімін сатып алдым. 
Дәмі тіл үйіреді екен. Қанша дегенмен өзіміздің өнім ғой»...
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МЕКСиКадағы ОттЕГі 
дағдарыСы

Емханада орын болмағандықтан үйінде емделіп 
жатқан мексикандықтар өмірлік маңызды проблемаға тап 
болды. Оларға оттегі жетіспеуде. «The New York Times» 
газетінің тілшілері Натали Китрофф пен Оскар Лопес 
оттегі баллондарын сату арқылы ақша тауып жүрген 
мексикандықтың бүгінгі өмірінен «Өлім базары»: оттегі 
жетіспеушілігінен мексикандықтар үйде көз жұмуда» 
атты репортаж дайындады.

«Кішкентай балалар оны үйіне шақырып, атаана
ларына оттегі баллонын алып келуін өтініп сұрайды. 
Түнгі уақытта егде жастағы тыныстауы қиындаған 
қария лар қоңырау шалады. Тіпті бір баллон үшін өзінің 
көлігін беруге дайын жандар бар», – деп газет тілшілері 
Мексикадағы эпидахуалды ашына жазады. 

Өзі коронавирусты жеңіп шығып, кейін жұмысынан 
айырылған Хуан Карлос Эрнандес қазір оттегі баллонын 
сатуды бастады. Кейін Мексикаға коронавирустың екінші 
толқыны келіп, «ауаға» деген сұраныс артқан. 

Тілшілердің айтуынша, Мексикада оттегі баллондары
ның бағасы күрт көтерілген. Тіпті ел ішінде ұйымдасқан 
қылмыстық топтар құрылып, оттегі баллондарын тасы
малдайтын жүк көліктерін тонауға көшкен. «Сон
дықтан көп мексикандықтың өмірі Эрнандес секілді 
саудагерлердің қолында», – дейді тілшілер.

«Біз «өлім базарындамыз». Егер сізде ақша болмаса, 
өзіңіз көз жұмасыз немесе отбасыңыздағы біреуден 
айырыласыз» – дейді Эрнандес.

Қаңтарда Мексикада коронавирустан 30 мың өлім 
тіркеліп, бұған дейінгі эпидмаусымнан гөрі жоғары 
көрсеткіш көрсеткен. Мемлекет басшысы Андрес 
Мануэль Лопес Обрадор да Covid19 жұқтырып, халық 
елдегі денсаулық сақтау жүйесінен үмітін үзген.

Елде өлім көрсеткішінің өсу себебін сұраған тілші
лерге дәрігерлер мен шенеуніктер «Жетіспеушілік. Оттегі 
баллондары жетіспейді», – деп жауап берген. Мексиканың 
мемлекеттік емханасында қызмет ететін дәрігер 
Алехандро Кастильо оттегіні суға теңеп, өмірлік маңызды 
екенін айтқан. Қазіргі кезде елдегі 10 емхананың 8і 
науқастарға толып тұр, ал төтенше жағдайлар басқармасы 
көмек беруден бас тартуға мәжбүр. Шет аймақта тұратын 
пациент тер дәрігерге жүгінуден қорқып отыр. Тілшілер 
үйде жатқан науқастар 24 сағат бойы тазар тылған 
оттегіге, ал отбасы мүшелері сол баллондарды күні не 34 
рет толтыру үшін кезекте тұруға мәжбүр екенін көрген. 

Дэвид Менендес Мартинес коронавирусқа дейін 
оттегі терапиясы қалай жұмыс істейтінін білмеген. Енді 
ол Мексикада алты сағатқа жететін бір баллонның өзі 
800 доллар тұратынын біледі. Бірнеше бос баллонмен 
кезекте тұрған Мартинес: «Адамдардың баллондарымен 
кезекке тұрып, алдыңғы қатарға өтуін жылап сұрайтынын 
көріп тұрсыздар. Менің әкем 60 процент, анам 50 процент 
оттегіге тәуелді. Әйелім енді тыныс алмайды, оның ерні 
көгерген. Ал мен қазір тек анамды, оның қалай тұншығып 
жатқанын ғана ойлап тұрмын», – деп тілшілерге жағдайын 
баяндайды.

Тілшілер мұндағы ахуалдың күрделенуі көрсеткішке 
қарамастан, үкіметтің шектеу шараларын қабылдамауы  
салдарынан деген пікірге келген. Кешіктіріп енгізілген 
шектеу кезінде мексикандықтар жаппай жыл соңындағы 
мере келерді атап өткен. Ал қаңтар айының алғашқы үш 
аптасында оттегіге деген сұраныс 700 %ке өскен.

Осы сәтте елдегі қиын жағдайды өз пайдасына 
қолданып, алаяқтық іспен айналысып жүргендер пайда 
болған. Мәселен, Мальдонадо Эрнандес әжесіне 1600 
доллар тұратын лицензиясы жоқ оттегі тазартқыш 
құрылғы сатып алу үшін достарынан қарызға 800 доллар 
алады. Алайда сатып алған аппарат жарамсыз болып 
шыққан. Кейін Facebookтегі жарнамадан 100 долларға 
концентратор көріп, тапсырыс береді. Бірақ концентратор 
келмеген, ақшасы да қайтарылмаған.

«Вирустың кесірінен барлығы күйзеліске түскен, 
жұрт не істерін білмей сеңделіп жүр. Басқа таңдау қал
ма ғандықтан, осындай адамдарға жүгінуге мәжбүр бола
сыз», – дейді әжесінен айрылған Мальдонадо Эрнандес.

Бүгінде Мексика үкіметі оттегі тасымалдаушы көлік
тер ді қорғау үшін арнайы күш құрылымдарын жібер
ген. Сондайақ сатушыларға тек тазартылған, адамға 
қолдануға болатын оттегі сатуды тапсырған. Сонымен 
қатар үкімет басындағылар оттегі жетіспеушілігін жою
ды қолға алды. Алайда Шеффилд мұндай проблеманы 
шешу оңайға түспейтінін алға тартады. «Мексика оттегі 
шығармайды. АҚШта да оттегіге сұраныс жоғары, ол 
жақтан алып келу мүмкін емес. Қытайдан тасымалдауға 
бірнеше ай уақыт кетеді», – дейді ол. Сол себептен бүгінде 
мексикандықтар Эрнандес секілді саудагерлерге тікелей 
тәуелді болып отыр.

Хуан Карлос Эрнандес өз жұмысының дұрыс емес 
екендігін, арнайы лицензиясы жоқ екенін мойындайды. 
«Алайда, бұл жұрттың өмірін сақтап қалуда», – дейді 
ол. Соңғы уақытта Эрнандеске келіп түсетін қоңыраулар 
саны төрт есе артқан. «Сіз олардың өмірден күдер үзген 
дауыстарын естідіңіз бе? Олар, тіпті менің телефонды 
көтергенім үшін де алғыс айтады», – дейді ол. 

«Мен бұл жұмыс арқылы жұрттың қайғысынан ақша 
тауып жүргенімді түсінемін. Бірақ менің де тамақтануым 
керек», – дейді оттегі баллондарын сатушы. Хаосқа толы 
«базарда» кезекте тұрғандар үшін оттегі баллоны бар 
біреуді табу – үлкен бақыт. Сондай жан ның бірі Менендес 
ұзынсонар кезектің алдына жетіп, тол тырылған баллон 
құшақтап кеткен сәтті ең бақытты күні санайды.

«Ол кезде маған тамақ ішкенішпегенім, шаршағаным, 
уақыттың түнгі 3 болғаны маңызды болмады. Мен, тіпті 
өзімнің тоңғанымды, ұйқым келгенін де сезбедім. Себебі 
ол кезде ең маңыздысы: анамның тыныс алғаны, бұл 
өмірде аман қалғаны», – дейді Менендес. Ол аптасына 
100 долларға оттегі баллонын жалға беретін адамды 
тапқанда қуанғаннан төбесі көкке жеткендей сезінген. 
Құрылғы анасының өмірін сақтап қалған. Бірақ Рождество 
қарсаңында өкпесі тыныс алмауынан анасы көз жұмды...

Түпнұсқадан аударып, шолу жасаған:
аслан нҰразғали

Әбігер

ӘлемӨз кезегінде аталған әрекет жемісін 
берді. Мысалы, өткен жылы Қазақстан БҰҰ 
рейтингісінде электрондық үкіметті дамыту 
деңгейі бойынша 193 елдің ішінде 29орынға 
тұрақтаған. Бір қарағанға қарапайым құрылым 
көрінгенімен, бұл – үлкен жетістік. Дәлі осы, 
Қазақстанның мемлекеттік қызмет көрсету 
саласындағы цифрландыру моделі әлемдік 
аренада теңдессіз тәжірибе саналады. Жалған 
мақтан, құр сөз емес, нақты дерек. Тіпті 
дамыған Италия, Испания, Франция елдерінің 
өзі мемлекеттік және әлеуметтік қызмет 
көрсету саласында қағазбастылықтан құтыла 
алмай отыр. 

Электронды үкімет жаңалығы құжат
тарды сандық нұсқаға көшірумен шектелмей, 
қашықтан электронды цифрлық қолтаңбаны 
(ЭЦҚ) саусақ ізін енгізу (биометрия) арқылы 
алуға мүмкіндік берді. Осылайша, цифрлық 
жобалар күшімен құжат айналымынан бас
тап, әлеуметтік төлемдерге дейін онлайн 
жүйе енгізілді. Қазіргі таңда онлайн форматта 
қолжетімді мемлекеттік қызметтердің 
үлесі 93%ке дейін жетіп, еліміз БҰҰ 
рейтингісінде электрондық үкіметті дамыту 
деңгейі бойынша 29орынды иеленген. 

Оған қоса, 2020 жылы қолмақол ақшасыз 
операцияларының көлемі 2,5 есе, бөлшек 
сауда құрылымындағы электрондық сауда 
көлемі 3 есеге көбейген.

Цифрландырудың игілігін тек электрон
ды үкіметтен емес, кәсіпкерлік, білім беру, 
ден саулық сақтау саласынан да байқауға 
болады. Үкімет ел экономикасын жаңа 
сатыға көтеру үшін мемлекеттік және 
жекеменшік секторда цифрландыру жүйесін 
енгізуге бел буғантұғын. Табыс та жоқ емес. 
2020 жылдың өзінде 20 мың шақырымды 
құрайтын талшықтыоптикалық байланыс 
желісінің құрылысы аяқталса, мыңнан астам 
мобильді байланыстың базалық станциясы 
орнатылған. Нәтижесінде Қазақстан халқын 
интернетпен қамту деңгейі 99 процентке 
жеткен. Мұндай жетістік пандемия кезінде 
қалыптасқан онлайн қызметті алуға, сақтық 
шарасын ұстануға үлкен көмек көрсетті. 
Әрине, ғаламтор жылдамдығы мен құрылғы 
тапшылығы – өзге мәселе.

5G – баСты бЕлЕС
Биыл президент ҚасымЖомарт Тоқаев 

үкіметке цифрландыруды назардан тыс 
қалдырмай, жүйелі жалғастыруды баса тап

сырған болатын. Осыны 
ескеріп, елде «ауқымды 
деректер» қағидасын мем
лекеттік органдарға енгізу 
бойынша жұмыстар жүруде. 
Үкімет басшысы Асқар 
Мамин де кезекті пікірінде: 
«Мемлекеттік органдардың жұмы
сында «ауқым ды деректер» қағида
сын терең интеграциялау бойынша жұ
мыс жүргізіп жатырмыз. «Datadriven 
government» тұ жырымдамасы шеңберінде 
деректерді жинау және өңдеу, әзірлеуден 
бастап тиімді мониторинг жүргізуге дейінгі 
барлық кезең мемлекеттік қызметтердің 
сапасын арттырудың факторына айналады» 
деген еді. 

Цифрландыру жүйесін дамыту мұнымен 
тежелмейді. Мемлекет алдағы бес жылда 
барлық облыс орталықтары мен респуб
ликалық маңызы бар қалаларды 5G жабы
нымен қамтамасыз етуді жоспарлауда. 
Мамандар 5G жүйесі ғаламторды қолдануды 
түрлендіріп, интернет жылдамдығын едәуір 
арттырады деген ойда. 

Сонымен қатар алдағы бес жылда дерек
терді өңдеу және сақтау саласына инвестиция 6 
есеге, электрондық сауданың үлесі 2 есе артатын 

болады. 
О н ы ң 

ү с т і н е , 
мыңнан астам 

инновациялық компания 
ашы лып,  ақпараттық техно логиялар саласы 
бойынша 100 мың жаңа жұмыс орны 
құрылмақ. 

Цифрландыру– заман талабы. Аталған 
жүйеге аяқ басу – экономикалықтұрмыстық 
тұрғыда ғана тиімді емес, елдің жаңа ойлау 
кеңістігіне енуіне, әлем халқымен бір тол
қында дамуына септесетін маңызды күш. 
Сондықтан цифрландыруға қатысты кез 
келген жаңа жобаны асқан ыждағаттылықпен, 
тыңғылықты ізденіспен ден қоя саралаған 
абзал.

P.S. Мақалаға ақпарат «Digital 
Almaty 2021: цифрлық қайта жаңғыру: 
жаңа жағдайға серпіліс» форумынан 
алынды.

Цифрландыру: 
қағазбастылықтан құтылу жолы

«Шәмшінің шарықтаған ән-
дері» атты байқауға орта лықтың 
қызмет алушылар мен күндізгі бөлім 
ем алушылары қатысып, сазгердің 
шығармашылығын ұлықтауға үлес 
қосты. Жиын ға қатысушылар қазақ 
вальсі нің королі – Шәмші Қалдаяқов-
тың әндерін орындау бойын ша өз 
өнерін көрсетіп, ескі шығарма ларды 
қайта жандан дырды. 

Байқауда композитордың «Сыр 
сұлуы», «Ана туралы жыр», «Ақерке-
Ақжайық», «Дүнген қызы», «Қайдасың?!», «Ақ бантик», «Бәрінен 
де сен сұлу» , «Арыс жағасында» секілді танымал әндер шырқалып, 
көрерменге көтеріңкі көңіл-күй тарту етті. 

Шара соңында ұйымдастырушылар байқауға қатысушыларға 
арнайы сыйлық үлестіріп, алғыс хат табыстады.

Айта кетейік, сайысқа халықаралық «Ипар» корпорациясының 
көшбасшысы, «Күміс бұғы» марапатының иегері Гүлмира Жақсыбайқызы 
мен Шұғыла шағын ауданы бойынша «FABERLIС» компаниясының 
директоры Индира Болатбекқызы демеушілік көрсеткен.

«Ақмешіт-ақпарат»

басы 1бетте

ШӘмШі Әнін Шарықтатты
Шәмші Қалдаяқовтың ән-мұрасы – нәзік те сыршыл болмысымен әнсүйер қауымды 

баурайтын өнер биігі. Сазгердің әндері шынайы сезім мен ғашық көңіл, өміршең болмысқа толы 
қилы бояуымен құнды. Сондықтан аға буын мен жас өрендер Шәмші әндерін заман ағымымен 
ұштастыра біліп, бүгінге дейін қосыла шырқап келеді. Өткен аптада осындай өнегелі шараның 
бірі №1 Қызылорда арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында өтті. 

Бір күні жұмыс бөлмеме екі қыз 
келді. Бұйымтайларының шет жағасын 
айтқан қыздардың атын сұрадым. Бірін
шісі өзін Адила деп, екіншісі Бопа деп 
таныстырды. Мен екінші қыздың атына 
ойланып қалдым.

– Бопа ма, Бота ма ?
– Бопа.
– Мүмкін Бопай шығар.
– Төлқұжатымда Бопа деп жазылған.
Мен күмәнды атқа деген қызығу

шылығымды жерге тастай алмай, Бопа 
арқылы оның әкесіне телефон шалдым.

– Әжесі атын Бопай деп қойған, 
құжат толтырғанда Бопа деп жазылып 
кетіпті, – деді әкесі. Енді мен қызға 
Бопайдың Әбілқайыр ханның жары 
екенін, ел билеу ісіне араласқан аса 
ақыл ды, ықпалды тарихи тұлға екенін 
түсіндірдім. Осыны естіп тұрған 
екінші қыз өз есімінің мәнін білгісі 
келетінін айтты.

– Адила дейсің бе, негізі қазақтың 
тілдік қалыбына сай Әдилә болуы керек 
әрі әдемі естіледі. Бұл араптың «ғадія» 
сөзінен, яғни, әділдік деген сөзден 
шыққан атау, – деп оған да білгенімді 
айттым.

…Арап демекші, қазақ есімдерінің 
біразы арап, парсы тілдерінен енген. 
Бұл бізге исламды қабылдауымызбен 
байланысты келген ықпал. Бірақ қазе
кем сол сырттың атауын өз тілінің 
ыңғайына сындырып, өз сөзі ретінде 
сіңістіріп алған. Мысалы: Маханбет, 
Мұқан, Мәмбет аталатын қазақ есім
дерінің төркіні Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің атынан шығады. Рахмет, 
Оспан, Баян, Дәуір секілді есімдер 
де араптан алынған. Біз оларға қазақ 

тілінің қосымшаларын жалғау арқылы 
Рахметбек, Оспанхан, Баянбай, 
Дәуіржан деген секілді туынды сөз 
жасап алғанбыз.

Негізінен адам аттары әр дәуірдің 
өз бейнесіне сай қойылады. Мұны кісі 
есімдерін зерттейтін ғылымның арнайы 
саласы антропонимика айтады. 

Мәселен, еліміз тәуелсіздік алған 
1991 жылдан кейінгі туған ұрпақтың 
өкілін есімінен жазбай танисың. Абылай, 
Мағжан, Шәкәрім, Мұстафа, Жанқожа, 
Әли, Наурыз, Рамазан, Тоқтар, Айдын, 
Айгерім, Арай, Шұғыла, Сая, Мақпал, 
Рауан, Райан, т.б. есімдер – соңғы ширек 
ғасырда ең жиі қойылған есімдер. Әңгіме 
басындағы Адила мен Бопа (Бопай) да 
осы қатарға жатады. Сонымен бірге 
Елбасымыздың атын иеленген балалар 
да мыңдап саналады.  

Мұның барлығы да бізді қуантатын 
жағдаяттар. 

Өкпеміздің қара қазандай болатын 
кездері де көп. Жақсыны көрсе 
ұқсап бағу әркімдеақ бар шығар, де
ген мен қазақ еліктегіш деген сөз 
сүйегімізге сіңіп кеткен бе деймін. 
Енді өз арамыздағы мына есімдерге 
назар аударыңыз: Ананди, Ардали, 
Бенладен – мен қазақтан осы үш есімді 
де кездестірдім. Ананди – атақты 
«Келін» фильмінің кейіпкері, үнді 
актрисасы Авико Гор. Кинода әдепті 
болып көрінгенмен, діні бөлек, ділі 
бөлек оның өмірде кім екенін құдай 
білсін. Қазақ қызына үлгі қылуға тұра 
ма, жоқ па?  Ал, Усама бен Ладеннің 
әйгілі терроршы екенін жұрттың 
бәрі біледі. Ислам атын жамылып, 
қарапайым халықтың қырғынына 

себепші болған адамның атын әулие 
көргенімізге не жорық? Ең сорақысы, 
Ардали атының қазаққа қалай келіп 
қалғанына таңғаласың. Мен баласына 
осылай ат қойған адамнан бұл есімнің 
мағынасын сұрағанымда «Ардалион 
деген орыс әкеммен жолдас болыпты, 
әкем сол есімді құрмет тұтатын, оның 
үстіне «ардақты» деген сөзге ұқсайды» 
деп жауап берді. Жақсы, әкең сыйлаған 
екен, сен де сыйла. Бірақ бұл проваслав 
есімнің мағынасы не? Оның мағынасы 
«лас» деген ұғымды білдіреді. 

Антропонимика ғылымы адамның 
аты оның тағдырына әсер етеді деп 
болжайды. Адам есімін ауыстыру 
оның өміріне түбегейлі өзгеріс әкеледі 
деген сенім бар. Орыс әйелдерінің 
ерге шыққанда ататегін ауыстыратыны 
осыдан қалған. Бұл қисынсыз да емес. 
Кейбір тілдерде «тағдыр» деген сөз «ат 
қою» деген мағына бередіміс. 

Осы тақылеттес ұғым ең әуелі 
Пайғамбарымыздың хадистерінде ай
тылған. «Перзенттеріңе көркем есім 
қойыңдар.» «Ақыретте сендерді өз 
есімдеріңмен және әкелеріңнің есі
мімен шақырады. Жаман есімдерің 
болса, ауыстырыңдар» делінеді қа
сиетті хадистерде. Демек, жақсы есім 
адамның бұл дүниелік қуанышы болса, 
о дүниелік таразысы екен. 

Жалпы, менің айтпағым біздің 
балаларымыздың Адила мен Бопа сияқ
ты өз есімдерінің мағынасын білмейтіні 
рас. Сонымен бірге Бенладен мен 
Ардали сияқты сиықсыз есімдерді алып 
жүрген өскіндеріміз қанша.

 Міне, осы мәселе ойлантады.
д.аяШҰлы

еСім – тағдырдыҢ есігі, 
КөҢілдіҢ Бесігі

сырдағы 
өнімге 
сырттағылар 
қызығып отыр

оҚИ оТырыңыз...


