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Саяси салмағы бар шендінің кез келген мәлім
демесі астыртын жоспардың алғышарты немесе 
келер оқиғаға халықты дайындау қадамына айнал
ғалы қашан. БАҚ өкілдері де ел алдына шық қан 
лауазымды азаматтың елеусіз айтқан ойы ның өзін 
іліп әкетіп, қысқа уақытта қызу тал қыға салады. 
Осылайша өкілден естіген хабар дем де қоғамдық 
пікірге, қоғамдық пікір мемлекет ұста нымына, 
ұстаным әрекетке айналып... Қысқасы, тізбек «домино 
әдісімен» сырғи түсетіні бар. Соңғы нәти женің қайда 
тірелерін алғашқы қадам жасаған адамға ғана аян. 

Бейбенбіде Жапонияның қорғаныс министрі Нобуо 
Кисидің «CNN» арнасына берген эксклюзивті сұхбаты 
осы ойға жетеледі. Министрдің даулы аймақтағы Қытай 
әрекетін сынап, екі арадағы Сэнкаку аралдарының жа
пон  дарға тиесілі екенін өктем ескертуі аймақта жаңа 
саяси ойынның басталатынынан хабар бергендей. Дұ
рыс, Жапонияның жер меншігі турасында Ресей, Қытай 
секілді алпауыттармен араздығы бұрыннан бар, алайда 
дәл қазір мәселенің қайта көтерілуі, оған өзге емес, 
«CNN» арқылы қорғаныс министрінің үн қатуы ның сыры 
бөтен. Оқиғаның себепсалдарын сәл кейін тарқа  тармыз, 
алдымен сұхбаттағы айтылған ойға талдау жасайық. 

«Жапония Шығыс Қытай теңізіндегі өзіне тиесілі 
Сэнкаку архипелагында қорғаныс жүйесін күшейтпек. 
Бір ерекшелігі, Қытай да бұл аймақты өз иелігі деп 
санап, тіпті Дяоюйтай деп атайды. Қос тараптың әскери 
оқужаттығу жобалары жағдайды одан сайын ушықтыра 
түскен. Қорғаныс министрі Нобуо Киси біздің арнаға 
берген сұхбатында аралдың тек жапон халқына тиесілі 
екенін, аралды қорғау үшін Қытаймен кеме арқылы 
болсын, көкте болсын күш сынасуға дайын екенін 
айтты. Жапония әскери қуатын нығайту мақсатында 
F35 жойғыш ұшағын жетілдіріп, соған сай кеме жүйесін 
жасақтауда. Министр бұдан өзге зымыран, сүңгуір кеме, 
жойғыш ұшақтарды жасауға кеткен шығын Қытайдың 
қорғаныс саласындағы бюджетімен шамалас екенін 
жеткізді», – делінген сұхбаттың кіріспе бөлімінде.

Тілші Блейк Ессингтің Сэнкаку аралдарындағы 
әскери қимыл туралы алғашқы сауалына министр 
кідірместен нығарлап сөйледі: «Шығыс Қытай теңізінде 
болсын, Сэнкаку аралдарында болсын Жапония жанын 
салып қорғанатын болады. Біздің жағалаудағы кеме
лердің саны Қытайдың жағалау қорғанысындағы 
кемесінен әлдеқайда көп. Ескеруіміз керек, Жапония 
Сэнкаку аралдарын еш елмен бөліспейді әрі оған 
қатысты өзге шекаралық талаптарды мойындамайды», – 
деп жауап қайтарды. 

Министрдің аралға соншалықты мән беруінің бір 
себебі ұлтаралық ұстанымды білдіруде жатыр. Себебі 
ғасырлар бойы Сэнкаку аралдары Токио мен Шаңхай 
арасындағы араздықты өршітуде. Тіпті 2012 жылы 
арал дауы тым өршігені сонша, Қытайда Жапония 
автокөліктерін сатып алмауға шақырған үндеу, 
жапон дүкені мен мейрамханаларын қирату, Жапония 
елшілігіне шабуыл жасау көбейді. Сондықтан Нобуо 
Кисидің сенімді сөйлеуі – қарымта жауаптың бір 
түрі. Қытайдың ресми билігі де қалысар емес, өткен 
жылы Қытайдың сыртқы істер министрі: «Дяоюйтай 
аралдары (Сэнкаку аралдары –ауд.) мен  оған жаппарлас 
аралдар – Қытайдың ажырамас бөлшегі. Сондықтан бұл 
аймақта оқужаттығу өткізіп, қорғаныс амалын жасауға 
толық құқымыз бар», – деген болатын. Қытай аймаққа 
қатысты заң жобаларын шығарып, еркінси түскен. 
Жапон деректеріне сүйенсек, жыл басынан бері Қытай 
жағалау күзеті Жапонияның су шекарасына 900ден аса 
рұқсатсыз кірген. Сарапшылардың пікірінше, Қытайдың 
мұндай стратегиялық қадамы даулы аймақта әскерін 
орналастыруға жасалған әрекет екен. 

Министрдің Тайваньға қатысты Жапонияның келе
шек жоспары төңірегіндегі сұрақа келтірген мысалы тың 
болжамдарға жетеледі. Ол  Тайваньдағы Қытайдың әре
кеті үнемі бақылауда екенін айта келе, жылдық есептегі 
қызықты мәліметтерді айтып өтті.

«Шілде айында жарық көрген жылдық есепте 
көптеген мәлімет қамтылды. Оның ішінде Тайваньдағы 
саяси қадамдар да жіті бақылауда. Себебі мұндайғы 
әрбір қадамның Жапонияға тікелей қатысы бар. Бір ғана 
мысал, Жапонияның тұтынатын электр энергиясының 90 
проценті Тайваньмен шектесетін аймақтардан тасымал
данады. Тайваньда келеңсіз жағдай орын алса, бізге 
кері әсерін тигізеді. Сондықтан барлық жағдайға дайын 
болуымыз қажет», – деді Нобуо Киси.

Бұл тек сөз жүзіндегі мәлімдеме емес. Қазір Тайваньға 
жақын маңдағы Йонагуни аралында Жапонияның әскері 
мен зымырандары орналасқан. Исигаки аралына да әскер 
шоғырландыру жоспарлануда екен. Министрдің сөзінше, 
мұндай қадам елдің оңтүстікбатыс аумағындағы әскери 
күшінің қаншалықты мықты екенін көрсетуге мүмкіндік 
береді.

Біз де қарап отырмай, жанжақтан сұрастырғанды жөн көрдік. 
Бұл суретті бірі «орамал» десе енді бірі «хиджаб» деп түсінетінін 
жеткізді. Әркім әртүрлі айтады. Мәселен, «фейсбук» әлеуметтік 
желісіндегі Айнұр Сабыр деген желі қолданушысы осы мәселеге 
байланысты өз пікірін білдіріп, білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетовке желі арқылы хат жолдаған. 

– Сіздердің орамалдың қазіргі үлгісін қазақтың ұлттық бас 
киімі қатарына қойғандарыңызды жөн деп санамаймын. Тарихты 
өзгертіп, «мен білемге» салуға болмайды. Үлкен орталық солай 
етсе, басқадан бәрін күтуге болады емес пе? Бұл кітаптағы суретте 
хиджаб белгіленген. Ал өзгертілген жаңа нұсқасымен мектептер 
әлі күнге қамтылмаған. Өйткені Шығыс, Батыс, Алматы 
облысындағы мектептерде әлі хиджабы бар кітап оқытылуда. 
Неге? Сарапшылар орамал деп жеңістік бермегенмен, сол кітапты 
оқитын балалар шетелдік «Нусса» мульт кейіпкерінің анасының 
бас киімі деп түсінуде.  Яғни ол – хиджаб. Өздеріңіздің түрлі 
қиялдарыңызбен (сән әлемін шарлаған) баланы адастырмаңыздар. 
Қазақтың орамалы – ақжаулық. Ұрпаққа кері тәрбие бермеңіздер. 
Асхат мырза, маған дау керек емес. Менің баламның адаспағаны, 
қазақтың ұлттық құндылығын танығаны қажет. Сізден алдағы 
уақытта жаңадан басып шығарылатын оқулықтың сапасы мұқият 
тексерілуін ҚРның азаматы, атаана, ұстаз ретінде сұраймын, – 
деді өз парақшасында.

Алайда бүгінде бұл олқылықтың орнын толтыру сәтті жүзеге асып 
келеді. Қазір Аспай су ағытқысын іске қосу арқылы ҚамыстыбасАқшатау 
көлдер жүйесіне су баруда. Арал ауданы әкімдігінің баспасөз қызметінің 
мәліметінше, су ағытқысын қалпына келтіруге «Болат Өтемұратов» қоры 
қаражат бөлген.

«Шұғыл түрде құрылған жұмыс тобы Қамыстыбас және Ақшатау 
көлдеріне судың келуін қамтамасыз ету үшін Аспай су ағытқысын қайта 
құру қажеттігін анықтады. Тексеру жүргізілгеннен кейін ақаулар туралы акт 
жасалып, «Болат Өтемұратов» қорының уақытылы қаржылық қолдауының 
арқасында су ағытқысын жөндеу туралы шұғыл шаралар қабылданды. 
Бүгін жұмыстың нәтижесін көруге болады. Қөлдердегі су деңгейі біртіндеп 
көтеріліп келеді. Су ағытқысына тірелген артық су дария арнасы арқылы 
Кіші Арал теңізіне құяды», – деп хабарлады Арал ауданының әкімі Серік 
Сермағамбетов.

Атқарылған жұмыс нәтижесінде көлдерге жалпы ауданы 27 мың га 
жуық су келіп түсті. Бұл өңірдегі балық шаруашылығын қалпына келтіруге, 
7150 га шабындық жерлерді суаруға және жемшөп дайындауға, 12900 га 
жайылымдық жерлерге мал жаюға және 115 га егістікке мүмкіндік берді.

Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың шілде айында Қызылорда 
облысының Арал ауданындағы қуаңшылыққа байланысты төтенше жағдай 
жарияланған болатын. Құрғақшылықтың салдарынан 600ге жуық мал 
қырылды.

Берен ШАҒЫРОВ

XVII «Еуразиялық Медиа форумда» Қазақстанның 
ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева 
аталған мәселе бойынша министрлік тарапынан жүргізіліп 
жатқан жұмыстарға тоқталды. 

– Интернеттің белсенді дамуымен әлем кибербуллинг проблемасына тап болды. Кибербуллинг – бұл заңмен 
тоқтатылуы керек агрессияның бір түрі. Министрлік бұл бағытта жоспарлы жұмыстар жүргізіп жатыр. Біз 
әлеуметтік желілердің ішкі ережелерін құрметтейміз. Адамның арнамысы мен қадірқасиетіне зиян келтіретін 
заңсыз контент қолжетімді болмауы тиіс деп санаймыз. БҰҰ қарарымен қабылданған адам құқықтарының 
жалпыға бірдей декларациясының кіріспесі дәл осы құндылықтардан басталады, – деді министр.

Қысқасы, алдағы уақытта Қазақстанда әлеуметтік желідегі жауапкершілік күшейіп, адам құқығын қорғау 
одан әрі нығаймақ. Бірақ қазіргі кезде қоғам ішінде желіде жала жабу, балағаттау фактілері кездесіп жатады. 
Оларды жауапсыз қалдыруға да болмайды. Жалпы бүгінгі күні Қазақстандағы әлеуметтік 
желідегі жауапкершіліктің деңгейі қандай?

Оның айтуынша, ескертуді орындау ая
сында «РАМСҚазақстан» компаниялар 
тобы бағаларды Алматы қаласында бірқатар 
тұрғын үй кешенінен шаршы метр үшін 15 
процентке немесе 90 мың теңгеге дейін, 
«BAZISA» компаниясы Алматы қаласында 
тұрғын үй кешендеріне шаршы метр үшін 20 
мың теңгеге дейін, «BI Group» НұрСұлтан 
қаласының 51 кешенінде бастапқы тұрғын 
үйге орта есеппен 8 пайызға, Алматыда 11 
процентке, Шымкентте 3 процентке және 
Атырауда 4 процентке тө мендеткен. Осы 
мақсатта өңірдің бас қала сындағы баспана 
бағасын бағалап көруді жөн көрдік.

Жалпы, ең алдымен қазіргі кездегі еліміздің 
мегаполистеріндегі баспана бағасын бағамдап 

көрдік. «Найди Дом» атты сайтта көрсетілген 
статистикаға сүйенсек, Алматы қаласындағы 
жаңадан салынған үйлердің шаршы метрі 
орташа есеппен 321611 теңгені құрайды екен. 
Ал қайталама тұрғын үйлердің шаршы метрі 
орташа есеппен 491483 теңге деп бағаланған. 
Яғни, Алматы қаласындағы қайталама тұрғын 
үй санатындағы 1 бөлмелі пәтер орташа 
есеппен 17,6 млн және 2 бөлмелілер 27,7 
млн теңге болса, 3 бөлмелі пәтерді 37,7 млн, 
ал 4 және одан көп бөлмелі пәтерді шамамен 
73,8 млн теңгеге сатып алуға болады. Яғни 
Алматыдағы пәтер бағасы орташа есеппен 
алғанда 27,7 млн теңгені құрайды. 

Биыл Арал ауданындағы құрғақшылықтың салдары 
тұрғындарға оңайға соқпады. Оның үстіне көктемдегі жауын
шашынның аздығы, күн райының күрт ысуы Сырдария 
өзеніндегі су деңгейінің төмендеуі де ықпал етіп, жағдайды 
күрделене түсірді. Алайда бұл кешебүгін туындаған мәселе 
емес еді. Соңғы 4 жылда Сырдария өзенінен Қамыстыбас 
пен Ақшатау көлдер жүйесіне су келу тоқтаған. Салдарынан 
көл жүйесіндегі судың жетіспеушілігі жақын маңдағы 
жайылымдық және шабындық жерлердің жағдайына әсер 
етті. Осылайша ала жаздай елдің назарын аударған аудан 
көлеміндегі қуаңшылық пайда болғантұғын.

Кіші АрАлҒА 
су Келді

КИБЕРБУЛЛИНГ – 
ӘЛЕМДІ АЛАҢДАТҚАН МӘСЕЛЕ

Мәжілісте балалар құқығын 
қорғайтын жаңа заң жобасы 

қарастырылуда. Жаңа заң жобасы 
бойынша шетелдік желілер мен 

мессенджлерге шектеу қойылмақ. 
Қазіргі кезде депутаттар әлеуметтік 
желі жұмысының нақты ережелерін 

белгілеуді ұсынды. 

4 бетте

Жақында Үкімет отырысында республикадағы баспаналар бағасы арзандатылып 
жатқаны айтылды. Бұл туралы 7 қыркүйекте Бәсекелестікті қорғау және дамыту 
агенттігінің төрағасы Серік Жұманғарин Қазақстанда баспана құнының төмендеуі 
байқалып отырғанын мәлімдеді. 

пәтер қанша тұрады?
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толғандырған тақырып

Бүгінде 2ші сыныпқа 
арналған «Қазақ тілі» 

оқулығында қазақ 
халқының ұлттық киімдері 
арасында тұрған хиджабқа 

ұқсас орамалдың суреті 
көптің талқысына түсті. 
Бұл мәселені жыл сайын 
2 сынып оқитын баласы 

бар әрбір атаана қозғайды. 
Нәтижесінде хиджаб суреті 

жоқ жаңа оқулық жарық 
көрген еді. Алайда бұл 

мәселе биыл да оқушылар 
мен атааналардың 

алдынан қайта шықты. 
Себебі аталған суреті бар 

оқулықпен балалар әлі 
күнге дейін оқып жүр. 

2 бетте

ЕЖЕлгі ЖАу: 
ҚЫтАй МЕН ЖАпОН 
ҚАйтА тіРЕСЕ МЕ?

4 бетте
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Ақмешіт АптАлығы

пРЕзидЕНттік ЖАСтАР кАдР РЕзЕРВі: 
ЖАСтАРҒА МүМкіНдік

Қала әкімдігінде президенттік жастар кадр резервіне кезекті іріктеу 
бойынша кездесу өтті.

Басқосуға ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыс бойынша 
департаментінің басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Рафхат Бисенов, 
ҚР Президенті жанындағы басқару академиясының облыстық филиал 
директоры Мұрат Әйтімов, қала әкімі аппаратының басшысы Жанмұрат 
Сейілов және 35 жасқа дейінгі түрлі сала қызметкерлері қатысты.  

Елімізде Президенттік жастар кадрлық резервін қалыптастыру бойынша 
жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Бұл маңызды бастама Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында көтерілді. 
Аталған жоба бір күндік емес. Еліміздің жаңа буын көшбасшыларын 
қалыптастыратын, басқару жүйесін жаңғыртуға арналған ұзақ мерзімді 
саясат болып табылады. Сондайақ өңірлерде немесе экономиканың қай 
саласында болсын тынымсыз еңбек етіп жүрген жастарды ынталандыруға 
мүмкіндік береді. 

Қатысушыларға Рафхат Төлеуғалиұлы Президенттік жастар кадр 
резервіне іріктеу, яғни жаңашыл жобаның маңызы мен негізгі талаптары 
туралы кеңірек ақпарат берді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 
биылғы жылғы 1 қыркүйектен Президенттік жастар кадр резервіне іріктеу 
басталды. Оның қорытындысы бойынша мемлекеттік сектор үшін 50 үміткер 
іріктелетін болады. Оған 35 жастан аспаған, жоғары білімі және кемінде 
5 жыл жұмыс өтілі бар, сондайақ мемлекеттік тілді орташа деңгейден 
төмен емес деңгейде білетін ҚР азаматтары қатыса алады. Резервке алу 
үшін үміткерлерге бірнеше жүйелі кезеңдерден өту керек. Оның ішінде 
күрделі сандық және мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау, 
ситуациялық тапсырмаларды шешу, құзыреттерді бағалау, сарапшылық 
комиссияда әңгімелесу, ҚР Президентінің жанындағы Жастар кадр саясаты 
жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы болады. Көптеген кезеңдер онлайн 
режимінде өтеді. Құжатты қабылдау 30 қыркүйекке дейін pkrezerv.gov.kz 
цифрлық платформасында онлайн режимде жүргізіледі.

Ақпаратты әзірлеген Ақмарал ҚАдЫРХАНҚЫзЫ

– Нұрсұлтан Жаңабайұлы, құтқару қызметінің 
қауырт жұмысынан уақыт тауып, тілдесуге келіс
кеніңізге рақмет. Алғашқы сауалды жыл басынан 
бері тіркелген өрт жағдайынан бастасақ.

– Расында, саладағы жұмыс қауырт әрі маңызды. 
Мәселен, соңғы 8 айдың өзінде Қызылорда облысы 
Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және 
авариялыққұтқару жұмыстары қызметі» КММ бөлім 
мамандары дабыл бойынша 6571 рет шақыртуға шық
ты. Оның ішінде өртке 268 рет, авариялық құтқару 
жұмыстарын жүргізуге 18 рет, өртке жатпайтын жану 
оқиғасына 990 рет, іздестіруқұтқару жұмыстары 51 рет, 
тұрмыстық сипаттағы шығыстарға 108 рет және жол
көлік оқиғалары бойынша 7 рет шақыртуға барған. Осы
данақ сала мамандарының жұмысының жауапты екенін 
аңғаруға болады.

– Өрт сөндіру және авариялыққұтқару жұмыс
тары қызметі десе, алдымен көз алдымызға көмекке 
мұқтаж азаматтар, құтқарушылардың жанкешті 
әрекеті елестейді. Жалпы жыл басынан бері мамандар 
қанша азаматты құтқарды?

– Біз үшін азаматтарға көмек көрсету – адамдық және 
кәсіби міндет. Әрбір азаматтың өмірі қымбат. Сондықтан 
үнемі кәсіби біліктілікті көтеру шарасы, оқужаттығу 
жұмыстары жүйелі жүргізіліп келеді. Нәтижесінде биыл 
қызмет бабында өрттен 20 адам, авариялық құтқару 
қызметі бойынша 160 адам құтқарылса, 200ге жуық 
адам эвакуацияланды. Алдағы уақытта әлі де қажет 
болған құтқару шараларын белсенді жүргізетін боламыз.

– Мекеменің материалдықтехникалық базасы қай 
деңгейде? Соңғы жылдары жаңа құтқару көліктері 
мен құралдар алынды ма?

– Жалаң қолмен күрделі құтқару жұмысын жүргізу 
мүмкін емес. Арнайы құралдардан бөлек, оқиға орнына 
жедел жету үшін қызметтік көліктің сапалы болғаны 
маңызды. Осыған байланысты соңғы жылдары мекеме 
теңгеріміндегі автотехника санын арттыру, қажетті 
құрылғыларды алу секілді қадамдар жасалды. Оған 
қоса мамандар жүзу құралдары, авариялыққұтқаруға 
арналған жабдықтармен, байланыс құралдары, сүңгуір 

құралжабдықтарымен қамтамасыз етілген. Нәтижесін
де автотехника саны 146ға жетіп, техникамен қамтылу 
көрсеткіші 78 процентті құрады. Тарқатып айтар бол
сақ, негізгі автотехника саны – 56, арнайы автотехника 
саны – 12, көмекші автотехника саны – 46. 

Өткен жылы бұл бағытта республикалық бюджеттен 6 
негізгі, 1 арнайы өрт сөндіру автокөлігі алынса, жергілікті 
бюджет есебінен 2 негізгі өрт сөндіру автокөлігі сатып 
алынды. Оған қоса сүңгуірлік құралжабдықтарымен 
жабдықталған «Газель» автокөлігі алынды. Сондайақ 
өткен жылы техникалық база сүңгуірлерге арналған 3 
жиынтық дымқыл гидрокостюмі мен бір гидравликалық 
құтқару құралжабдықпен толықты. Ал биыл жергілікті 
бюджеттен тағы 1 өрт сөндіру автокөлігі алынды. 

– Биыл суға кету жағдайы бойынша қанша 
шақырту болды? Әсіресе, Сырдария өзеніне суға кету 
оқиғасы азайды ма?

– Суға кету жағдайы түбегейлі тыйылды деп айтуға 
болмас. Суға түсу маусымында қайғылы оқиғаның қатары 
артты. Мәселен, 2021 жылы құтқару жасағына суға кету 
жағдайы бойынша 49 шақырту түскен. Атқарылған 
жұмыстар барысында құтқарушылар суда қаза болған 20 
адамның денесін тауып, шығарды. Оның ішінде 9ы бала. 
Сондықтан қайғылы оқиға толастамай отыр.

Ал құтқаруға мүмкіндік болған оқиғаларға келсек, 
осы уақытқа дейін құтқарушылар суға кеткен 17 адамды 
ажал аузынан аман алып қалды. Қызылорда қаласында 5 
адам, Арал ауданында 8 адам және Шиелі ауданында 4 
адамды құтқарды.

Жыл басынан бері судағы төтенше жағдайлардың 
орын алған аумақтарды айтатын болсақ, Қызылорда 
қаласында 13 жағдай, Арал ауданында 6 жағдай, Қазалы 
ауданында 3 жағдай, Қармақшы ауданында 4 жағдай, 
Жалағаш ауданында 2 жағдай, Сырдария ауданында 6 
жағдай және Шиелі ауданында 3 жағдай, Жаңақорған 
ауданында 8 жағдай орын алған. 

Негізгі қауіп көзі су айдындарынан келетіні жасырын 
емес. Мысалы, өткен жылы Сырдария өзенінде 12 суға 
кету жағдайы тіркелсе, су арналарында 23 адам суға 
кеткен еді.

– Халық арасындағы сақтық шарасын сақтауға 
бай ланысты түсіндірме жұмысы қаншалықты 
нәтиже беруде?

– Құтқару шарасынан өзге, түсіндірме жұмысы да 
тұрақты жүргізіледі. Суға  түсу маусымында төтен ше 
жағдайлардың алдын алу мақсатында жасақ құтқару
шылары мен Өрт сөндіру қызметінің қызмет керлері 
күнделікті аралау жұмысын жүргізеді. Қызылорда 
қаласында Сұлтан Бейбарыс көшесі маңындағы 
Сырдария өзеніндегі көпір, Арай, Мерей, Күрішмаш 
шағын аудандары, Тәуелсіздік көшесінде, дарияның сол 
жақ жағалау тұсында аралаутүсіндіру жұмысы ұйымдас
тырылады. Сондайақ Арал ауданы Қамыстыбас елді 
мекенінде орналасқан құтқару бөлімшесінің мамандары 
Қамбаш көліндегі «Аққұмшық» жағажайында патрульдеу 
жүргізуде. 

Бүгінде облыс аумағындағы су айдындарында суға 
түсуге қауіпті жерлерде ескерту тақтайшалары қойылып, 
адамдар көп жүретін орындарында көрнекі стендтер мен 
билбордтар орнатылған.

Қазіргі уақытта облыс аумағында және Қызылорда 
қаласында суға түсуге арналған төрт коммуналдық және 
екі жеке жағажай бар. Жасақ құтқарушылары  Шиелі 
ауданындағы «Ханқожа» көлі демалыс орнының, Қызыл
орда қаласындағы «Арай» жағажайының және «Абай» 
шаруа қожалығының ерікті құтқарушыларын судағы 
құтқару әдістәсілдері мен алғашқы медициналық көмек 
беру бойынша оқытты. Жылда суға түсу маусымы баста
лар алдында, облыс аумағындағы су айдындарында суға 
түсуге қауіпті жерлерде ескерту тақтайшалары жаңар
тылып, тақтайшалар жоқ жерлерге орнатылады. Жыл 
басынан бері облыс бойынша 815 қызметкер 7691 үй 
аралап, 26021 адамға түсіндірме жұмысы жүргізіліп, 
8262 үнпарақ таратылды.

Алайда мұндай шаралар үнемі нәтиже бере бермей ді. 
Мысалы, биыл суға түсу маусымы ашылғалы жағажай
лардағы тәртіпке құлақ аспаған азаматтарға құзырлы 
органдар 427 хаттама толтырып, айыппұл салынды.

– Әңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан Е.БАлтАБЕкҰлЫ

Солардың бірі – қала тұрғыны, білікті педагог Рахат 
Наурызбаева. Ол кісі ұрпақ тәрбиесіндегі балалар 
әдебиетінің рөлін айта келіп, маңызды ұсыныс айтты. 
Балалар психологиясын зерттеу, дүниетанымын дамыта
тын шығармалар жазу, мұғалімдер мен атааналарға 
бала тәрбиесіне қатысты әдістемелік құралдар дайындау 
секілді жұмыстарды қолға алу керектігін сөз етті. Осы 
мақсатта 2021 жыл – Балалар әдебиеті жылы аясында 
облыс орталығында балаларға арналған ғылыми орталық 
ашылса деген тілегін айтты. Сонымен қатар Рахат 
Наурызбаева балалардың ойлау деңгейіне лайық, сана
сезімін жетілдіретін шығармалар басып шығаруға қолдау 
қажет екендігін жеткізді. 

Аманжол Сақыпұлы аталған ұсынысқа байланыс
ты өз пікірін білдіріп, «Сыр медиа» серіктестігінде 

бұл бағытта қолға алынған бастамаларды атады: 
«Балалар шығармашылығын дамыту – рухани 

қажеттілік. Алайда соңғы жылдары балалар әдебиетінің 
біршама ақсағаны жасырын емес. Мемлекеттік сыйлық 
алғандардың ішінде бірдебір балалар жазушысы жоқ, 
мемлекеттік тапсырыспен кітабы жарық көрген автор
лар қатарында да балалар әдебиетіне қалам тартқан 
азаматтардың қатары аз. Сондықтан Балалар әдебиеті 
жылында Қызылорда қаласынан балаларға арналған 
ғылыми орталық ашу, шығармалар жазу туралы ұсыныс 
құптарлық ой», – дей келе мәслихат депутаты бұл 
ұсынысты тиісті сала мамандарына жет кізетінін айтты. 

Сондайақ Аманжол Оңғарбаев «Сыр медиа» ЖШС 
балалар әдебиетін дамыту бағытында бірқатар бастаманы 
қолға алғанын тілге тиек етті.

«Мәселен, облыстық «Ақмешіт жастары» газетінде 
балалар әдебиетінен үзінді жариялау жүйелі жүргізіліп 
келеді. Серіктестікке қарасты басқа басылымдарда да 
бұл мәселе арагідік көрініс беріп жүр. Алдағы уақытта 
балаларға арналған шығармаларды газетке орналастыру 
мәселесін мемлекеттік тапсырыс аясында орындауға 
келісуге болады. Сондайақ қазіргі таңда «Балапан» 
телеарнасымен мультфильмдердің суретті кітапшасын 
жасау бойынша келіссөздер жасалуда. Келіссөздер 
сәтті аяқталса, келер жылы балаларға арналған 
мультфильмдердің суретті кітапшасы оқырманға жол 
тартады», – деді мәслихат депутаты. 

Қоғамдық қабылдауға Сыр елінің тумасы, ақын 
Шәмшия Жұбатова да келіпті. Бұл кісі де балалар әде
биетіне қалам тартып жүрген ақын. Алдағы уақытта 
Ұлыбританияда өтетін өнер фестиваліне баруды 
жоспарлап отыр екен. 

Облыстық мәслихат депутаты кездесуде көтерілген 
мәселелерді зерттеп, көмек көрсету мүмкіндігі қарасты
рылатынын жеткізді.

«Ақмешітақпарат»

Ал Елордадағы тұрғын үйдің орташа 
бағасы Алматыдан арзанырақ. Мәселен, 
НұрСұлтан қаласындағы жаңа пәтердің 
шаршы метрі шамамен 407592 теңге болса, 
орташа бағасы 26,6 млн теңгені құрайды. 
Ал еліміздің бас қаласындағы қайталама 
тұрғын үйдің шаршы метрі 415762 тең
ге болса, орташа бағасы 20,1 млн тең гені 
құрайды. Бұл – қыркүейк айында белгі
ленген статистиканың көр сеткіші. 

Ендігі кезекте Сыр елінің облыс 
орталығындағы баспана бағасын бағам
дамақ болып, жаңадан салынған үйлердің 
бағасын көрдік. Ол үшін арнайы «Baspana 
Market» сайтына кіріп, шолу жасадық. 
Қызылорда қаласындағы Бәйтерек кө
шесіндегі пәтерлердің шаршы метрі 
148859 теңге деп бағаланған. Ал облыс 
орталығындағы пәтерлердің шаршы 
метрінің ең арзаны Нұр Орда шағын 
ауданында, ондағы пәтерлердің шаршы 
метрі 144645 теңге деп бағаланған. Сол 
шағын ауданда сондайақ шаршы метрі 
147 және 148 мың теңге болатын пәтерлер 
бар. Сайтта бұл пәтерлердің барлығын 
қазіргі кезде «Нұрлы жол» бағдарламасы 
арқылы алуға болады делінген. Алайда 
«Baspana.kz» сайтында қазіргі таңда 
бұл пәтерлерден сатылатын үй жоқ деп 
көрсетілген. Сайттағы мәлімет бойынша, 
2017 жылы құрылысы аяқталған Бәйтерек 
көшесіндегі 81 үйдегі 59 шаршы метрлі 
пәтер 8,7 млн теңгеге саудаланған. 

Ал жөндеу жұмыстары толық жасалған 
2 бөлмелі пәтердің бағасы орташа есеппен 
10 млн теңгені құрайды. Мәселен, 2019 
жылы Сол жағалауда салынған, жөндеу 
жұмыстары толықтай жасалған 2 бөлмелі 
пәтер «Крыша.КZ» желісінде 17 млн 
теңгеге бағаланып отыр. Ал 1960 жылы 
салынған Ешнияз сал көшесіндегі үйлер 
40,3 шаршы метрлі 2 бөлмелі пәтерді 
4,5 млн теңгеге саудалануда. Одан бөлек 
Мерей 2 шағын ауданынан 2 бөлмелі 
пәтерді 9,5 млн теңгеге сатып алуға 
болады. 

«Найди Дом» сайты Қызылордадағы 
жаңа үйлердің орташа бағасын 7655128 
теңгеге бағаланған. Ал қайталама 
тұрғын үйдің бағасы сайттағы ди
намикалық кестеде тамыз айында 
8649391 теңгеге бағаланып отыр. 
Биылғы жылғы статис тика бойынша 

Қызылордада қайталама тұрғын үйлер 
ақпан айында қымбатқа сатылған. 2021 
жылғы ақпанда Қызыл орда  дағы тұрғын 
үйлер орташа есеп пен 10887714 теңгеге 
сатылыптымыс.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев биылғы Жолдауында еліміз
дегі баспана мәселесіне арнайы тоқ
талып, нарықтық ипотека ставкасы 
әлі де жоғары және жұрттың бәріне 
бірдей қолжетімді емес екендігін ашып 
айтты. Сондықтан Президент бірыңғай 
тұрғын үй бағдарламасын әзірлеп, 
«Отбасы банкін» оның әкімшісі етіп 
тағайындауды тапсырды. Одан бөлек, 
енді қазақстандықтар зейнетақы жинағын 
«Отбасы банкіндегі» есепшотқа аудару 
мүмкіндігіне ие болды. Бұл өз кезегінде 
халықтың үй алуға деген мүмкіндігін 
едәуір жеңілдетпек. 

Қазіргі кезде Қызылордада бірқатар 
тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. 
Араға көп уақыт салмай ол тұрғын 
үйлер де сатуға шығарылып, бірнеше 
қызылордалық отбасы баспаналы болаты
нына күмән жоқ. Оған дейін елімізде 
баспананы тиімді алуға болатын бірнеше 
бағдарлама да жүзеге асырылуы әбден 
мүмкін.

пәтер қанша тұрады?

МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТЫ ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ ӨТКІЗДІ

Басы 1бетте

P.S. Мақаланы жазудағы басты мақсат – шаһардағы баспана бағасын бағамдап, 
оқырман назарына ұсыну. Еңбек етсе, мемлекеттік бағдарламаларды тиімді 
пайдаланса әр азамат баспаналы бола алатыны сөзсіз. Бастысы баспаналы болу 
үшін бұл саланың қырсырын меңгеріп, ең оңтайлы тұсын таңдау қажет.

Аслан НҰРАзҒАли,
Суретті түсірген Нұрболат НҰРЖАуБАй

Нұрсұлтан иБРАгиМОВ, 
Қызылорда облысы Өрт сөндіру және авариялыққұтқару 

жұмыстары қызметі мекемесінің бастығы:

Әр азаматтың өмірі қымбат

қала әкімдігінде

АзЫҚтүлік БАҒАСЫ 
БАҚЫлАудА 

Қала әкімдігінде облыс әкімінің орынбасары Бахыт Жаханов пен 
қала әкімі Ғанибек Қазантаевтың қатысуымен әлеуметтік маңызды 
азықтүлік тауарларының бағаларын тұрақтандыру бойынша 
мәжіліс өтті. 

Бүгінде азықтүлік бағасы – басты назарда. Осыған орай өңірлік 
тұрақтандыру қорына алынған ұн әлеуметтік нан пісіретін наубайханаларға 
төмен бағада берілуде. Соның нәтижесінде әлеуметтік дүкендерде нан 
бағасы 55 теңгеден сатылуда. Қазіргі кезде бағаны тұрақты ұстау үшін 
күнделікті мониторинг жүргізілуде. Халық ең көп тұтынатын әлеуметтік 
дүкен сөрелеріндегі азықтүлік өнімдері нарық бағасынан 1015 процентке 
төмен. Мәселен, қаладағы «Қызылорда», «АжарСити», «Мирас», «Анвар», 
«АльАсад» сияқты ірі сауда орындарында нан 55 теңгеден, 1 сортты бидай 
ұнының бір келісі 135, картоп 130, жуа 80, қырыққабат 80, сәбіз 170, тауық 
жұмыртқасы 24, қант 270,  күнбағыс майы 630, қарақұмық жармасы 400,  
сиыр етінің келісі 1650 теңгеден сатылуда. 

Әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауар бағаларының өсуіне жол 
бермеу мақсатында  қалада «Алтын қамба» қоры жұмыс істейді. Бүгінде 
қала орталығында 33 әлеуметтік дүкен бар. Жыл ішінде халық тығыз 
орналасқан аумақтардан тағы да әлеуметтік дүкендер салу жоспарлануда. 

Кездесуде облыс әкімінің орынбасары Бахыт Дүйсенұлы әлеуметтік 
маңызы бар халық көп тұтынатын 19 түрлі азықтүлік тауарының 
бағасын тұрақтандыру мақсатында қаладағы ірі сауда орындарымен 
келісімге отырды. Осылайша қала халқын нарық бағасынан 1015 
процентке арзан өнімдермен қамтамасыз ету шараларын жүзеге асыру 
керектігін жеткізді.

Ал қала басшысы Ғанибек Қонысбекұлы азықтүлік тауарларының 
бағасын негізсіз өсуіне жол бермеу және олардың тиісті қорын жасақтау, 
сұранысқа сәйкес тауар бағасының қол жетімді болуына жағдай жасау 
шараларын басты назарға алып, сала басшыларына кәсіпкерлермен 
келіссөздер жүргізуді тапсырды.

МЕйіРіМді ЖАНдАРҒА ҚҰРМЕт 
Қызылорда қаласының қоғамдықсаяси өміріне белсене 

араласып, елмен етене жүріп, мұқтаж жандарға көмек қолын 
созған ең мейірімді жандар «Жомарт жүрек» байқауының 
қалалық кезеңінде анықталды. игілікті шара Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырылды. Байқау 
жеңімпаздарын Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары Асқарбек 
Есжанов марапаттады. 

– Жомарт жандар қаламыздың көркеюіне, әлеуметтікэкономикалық 
дамуына ерекше үлес қосып қана қоймай, әлемді шарпыған пандемия 
кезеңінде де жомарттық пен елжандылықтың үлгісін көрсетті. Қолында 
барын халықтың игілігіне жұмсап, ізгі іске атсалысқан рухы биік жандарға 
қала тұрғындарының атынан шынайы алғысымды білдіремін,  деді қала 
әкімінің орынбасары.

«Жомарт жүрек» байқауының сыйлығы 5 аталым бойынша табысталды. 
Атап айтсақ, «Жыл меценаты» номинациясы карантин уақытында да 
қайырлы ісін жалғастырған «Сыбаға» ЖШС директоры Ляйла Ризвановаға 
табысталды. Ал «Туған өлке» аталымы бойынша ауылдың абаттануына 
ерекше үлес қосқан «БақБереке2030» ЖШС бас директоры, қалалық 
мәслихат депутаты Қайрат Ерназаров марапатталды. Сондайақ жыл 
көлемінде қаламыздың әлеуметтік саласына тұрақты түрде қолдау 
көрсеткен «Абай» шаруа қожалығының басшысы Мұрат Нұрсаитовқа 
«Жыл тұлғасы» деген марапат бұйырды. 

Сонымен бірге «Жылдың үздік ұйымы» номинациясымен «Қызыл
орда қалалық мүгедектер қоғамы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Сәкен Алдашбаев, «Жылдың үздік қамқоршысы» номинациясы 
«Қамқорлық» дағдарыс орталығының директоры Жандос 
Тұсмағамбетовке табысталды.

Қайырым жасаушыларды марапаттау әлемдік тәжірибеде бар. Оның 
мақсаты – қайырымдылық жасаушыларды таныстыру, дамыту және оларға 
шабыт беру. 

кеше облыстық мәслихат депутаты Аманжол Оңғарбаев «Nur Otan» партиясы облыстық филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды жеке мәселелері бойынша онлайн форматта қабылдады. 
Қабылдауда тұрғындар әлеуметтік көмек, денсаулық мәселелеріне қатысты өтініштерін білдірді. кездесуге 
елдік, руханият мәселесіне алаңдаған жандар да келді. 

Қатерге ұшырағанды құтқару – азаматтық борыш. Ал мұндай маңызды 
істі кәсіби қызметіне айналдырып, адам өміріне араша түсуге ұмтылатын 
жандардың ерлікке толы жұмысы көңіл аударуға тұрарлық. Себебі өрт, 
суға кету, авариялық жағдай кезінде көмекке жететін мамандар өздеріне 
жүктелген міндетті қатесіз орындап, барынша көмекке мұқтаж азаматтарды 
құтқаруға талпынады. Биыл да аймақтағы құтқару қызметінің жұмысы 
дабылсыз өтпеді. Жүздеген адамды қауіптен арашалаған мамандар талмай 
еңбек етіп, ел амандығына үлес қосты. Осыған орай Қызылорда облысы 
Өрт сөндіру және авариялыққұтқару жұмыстары қызметі мекемесінің 
бастығы, азаматтық қорғау полковнигі Нұрсұлтан ибрагимовпен саладағы 
жаңалықтар төңірегінде азкем сұхбат құрған едік. 

сұхбат
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Ақмешіт АптАлығы

Құтыру – бұл ауру жануардың тістеуінен адамға берілетін және 
орталық жүйке жүйесі зақымданатын, адам өміріне өте қауіпті, табиғи 
ошақты ауру. Ауру көзі жабайы жануарлар (қасқыр, түлкі), ит, мысық 
және басқа да үй жануарлары болып табылады. Құтырудың вирусы 
ауру жануардың сілекейінде болады. Құтыру ауру жануар тістеген, 
жарақат алған және сілекейленген кезде дамиды. Аса қауіпті болып 
бас, қол, мойын, қол мен аяқ саусақтары мен көп көлемді тістеулер 
жатады. Құтырудың алдын алу мақсатында жануар жарақаттап, 
тістеген, тырнаған және сілекейленген жағдайда адамдардың барлығы 
құтыруға қарсы екпе курсын алу үшін тұрғылықты жері бойынша 
медициналық мекемеге қаралуы керек. Тістеген жарақатты сабынды 
таза сумен жуып, жарақат айналасын йодпен залалсыздандырып, 
міндетті түрде антирабикалық егу алуы тиіс. Егер иттен немесе 
мысықтан жарақат алсаңыз, жануарды ветеринарға көрсетіңіз, 
ветеринар жануарды 10 күн бақылауда ұстайды. Егер жануардың 
дені сау болса, анықтама беріліп, адамды егу тоқтатылады. Құтырма 
ауруын болдырмау үшін мынадай сақтық шараларын сақтаған жөн: 

 ит пен мысықты ұстау ережесін сақтау және де итті аулада 
байлаулы күйде ұстау;

 балаларға бөтен ит, мысықтарға жақындап ойнамауды түсіндіру 
керек; 

 үйдегі ит, мысық және ауылшаруашылығы малдарын құтырмаға 
қарсы екпеден өткізу;

Егер сіздің итіңізді бөтен жануарлар тістеп алған болса, оған 
жақындамау керек және жануарларыңыздың мінезқұлқы өзгерсе, 
ветеринарлық дәрігерді шақырту қажет. Қазіргі таңда Қызылорда 
қаласы бойынша 2021 жылға арналған ветеринариалық алдын алу 
іс шараларының жоспарына сәйкес құтыру ауруына егу жұмыстары 
жүргізілуде.

т.ҚАлиЕВА,
Қызылорда қалалық аумақтық инспекциясының  бас маманы

ХАБАРлАНдЫРу
Қызылорда қалалық сайлау комиссиясының 2021  жылғы 14 

қыркүйектегі  №38 хаттамасы негізінде өзінөзі ұсыну тәртібімен  
қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің сектор 
меңгерушісі,  Қызылорда қаласы  Астана шағын ауданы №10 үй 
23 пәтер тұрғыны Шалабаев Кайыржан Шакирович Қарауылтөбе   
ауылдық округі әкіміне  кандидат болып тіркелді. 

Қызылорда қалалық сайлау комиссиясы

Менің өмірлік ұстанымым:
«Күн сайын өзіне алған міндеттемелерді 

растау және іске асыру»;
«Біздің ауыл тұрғындарының әлауқатына 

қол жеткізу»:
«Біздің ауылдың болашағын қорғау»;
«Ауыл тұрғындарының мәселелерін шешіп, 

мемлекеттің тыңдауына қол жеткізу»;
Әкім – ауыл тұрғындарының өкілі, көршісі, 

әріптесі, досы, ол күн сайын әркімнің мүддесін 
қорғауға болады.

Мен – тиімді ісқимылдардың, нақты міндет
тер мен нақты ісқимылдардың жақтаушысымын.

Сіздер мені тәжірибелі басқарушы, парасатты 
отбасы өкілі және жауапты адам ретінде 
білесіздер, мен Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес және ең бастысы, біздің 
ауылдық округіміздің әрбір тұрғынымен тұрақты 
диалогта жұмыс жүргізетін боламын.

Мен әкім сайлауына халықтың мүддесін 
қорғау және тиісті шара қабылдау үшін 
қатысамын.

Мемлекет пен жергілікті билік сапалы 
өмір сүруге жағдай жасауы керек

 Кент тұрғындарына лайықты жағдай 
жасалған жаңа жұмыс орындарын ашу.

 Таза ауыз сумен қамтамасыз ету.
 Таза және әдемі көшелер.
 Интернет желісіне қолжетімділікті кеңейту 

үшін жағдай жасауға жәрдемдесу.
 Коммуналдық шаруашылық қызметтерін 

кеңейту, қоқысты уақытында шығаруды 
(өңдеуді) қамтамасыз ету.

 Демалыс аймақтарын құру/абаттандыру 
бойынша жұмыстар жүргізу. Кенттің әр тұрғыны 
тек үйде ғана емес, демалыс орнында да демала 
алады.

Жергілікті билік пен мемлекет жайылымдар 
мен өзге де жерлерді халыққа қайтаруы керек

 Халыққа тиесілі жерді пайдалану мүм
кіндігін қамтамасыз етеміз.

 Жерді жалға алу шарттарын қайта қарап, 
барлық жалға алушыларға тең жағдай жасауға 
ықпал етеміз.

 Жайылымға арналған жерлерге қатысты 
мәселелерді шешіп, малдың аштан, жұттан 
өлуіне жол бермеу керек.

Мемлекет пен жергілікті билік аграрлық 
шаруашылық пен кәсіпкерліктің өсуіне 
жағдай жасауы керек

 Кәсіпкерлік қызметті ашық жағдайда 
жүргізуге жағдай жасау.

 Ауыл шаруашылығы секторының дамуын 
қолдау.

 Жұмыс орындарында уақытылы айлық 
аударымын орнату

 Суармалы жер мәселесін шешу.
Мемлекет пен жергілікті билік барлығына 

әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек.
Бюджеттік ұйымдардың ғимараттарын және 

ауылдық инфрақұрылымның әлеуметтік маңызы 
бар объектілерін (аурухана, мектеп, балабақша, 
интернат және т.б.) жылыту бойынша шаралар 
кешенін қабылдау (қабырғаларды жылыту, 
терезелер мен есіктерді ауыстыру, жылыту 
жүйелерін жаңғырту).

  Ауылда білім алу жағдайын жасау (орта
ша – жоғарғы сыныптар, орташа – арнайы)

  Жағдайы төмен отбасыларды қолдап, олар
ға көмек көрсету. 

 Заңгер көмегін алуға жағдай жасау.
 Қиындықтарға тап болған отбасыларға, 

тұлға ларға әлеуметтік, құқықтық көмекті, қол
дауды (кеңес) жылдам алуға жағдай жасау. 

Мемлекет пен жергілікті билік сапалы ме
ди ци налық көмек пен қамтамасыз етуі керек.

 Ауылға дәрідәрмектердің негізгі атауларын 
үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету.

Алғашқы медициналық көмек көрсететін 
фельдшерлікмедициналық пункттерді құру 
және олардың толыққанды жұмыс істеуі жөнінде 
шаралар қабылдасын.

 Ауылдық және аудандық, оның ішінде 
шұғыл науқастарды тасымалдау мәселелерінде 
жедел медициналық қызметтерді алу үшін 
жағдай жасау.

Мемлекет пен жергілікті билік жастардың 
дамуын қамтамасыз етуі керек.

 Спорт және балалар алаңдарын салу.
 Балалар спорт мектебін құру.
 Балаларды мектепке тасымалдауды ұйым

дастыру.
 Ауылдық клубтардың қызығушылықтары 

бойынша және басқа да бос уақыт ісшараларымен 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

Мемлекет пен жергілікті билік халықты естуі 
керек!

Әкімнің жұмысын қоғамдық бақылау қадаға
лайтын болады. Атқарылатын жұмыс ашық және 
айқын болуы керек

 Бюджет қаражатының пайдаланылуына 
қоғамдық бақылау енгізу.

 Ауыл тұрғындарын жыл сайынғы бюджетті 
дамыту және дайындау бағдарламаларын әзір
леуге шақыру. Кез келген тұрғын ауылға не 
қажет екенін біледі. Біз өмір сапасын бірге 
жақсартамыз.

 Азаматтардың кез келген өтінішіне жедел 
назар аударып, мәселесін шешу үшін шұғыл 
жауап беретін адам құқықтары жөніндегі маман 
лауазымын құру.

Құрметті жерлестер!
Мен сіздердің қолдауларыңыз бен сенім

деріңізге үміт артамын. Қарауылтөбе ауыл
дық округі – біздің ортақ Отанымызда бар лық 
арманымыз бен идеямыздың және қажет тілігі
міздің жүзеге асуына лайық жер.

Міндетті түрде сайлауға келіңіз, біздің ауыл
дың өміріне немқұрайлы қарамаңыз. Ауылы
мыздың алдағы 4 жылға арналған болашағы 
әрқайсысыңыз дың таңдауыңызға байланысты.

Біз уақытша келген жоқпыз, сөз бен ісіміз бір 
болсын!

«Өз ісіңнің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы 
жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет 
жасап, қандай іс істер болсаңыз да игілігін көріп, 
рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн», – деп шығыс 
ғұламасы әлФараби айтқандай әр адам алдына мақсат 
қоя білу қажет.

Мақсатына жету үшін талмай еңбек етіп, өзөзіне 
сенімді болу керек. 

Сондықтан ең басты міндетім елдің ауызбіршілігін 
сақтап, табыстарға қол жеткізу жолында ауылдық 
округ тұрғындарымен бірлесіп жұмыс жасау болып 
табылады. 

Ауылдық округтың әлеуметтік, экономикалық 
көрсеткіштерін жақсарту бағытында қоғамдық кеңес, 
ардагерлер кеңесі, аналар кеңесі секілді үкіметтік емес 
ұйымдармен бірлесе жұмыс жасап, жоспарларымды жүзеге 
асыру жолында аянбай еңбек етуге дайынмын.

НЕгізгі 6 БАСЫМ БАҒЫт:

1. ЖҰМЫСпЕН ҚАМту
– Ауылдық округ тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық 

жағдайын жақсарту мақсатында жұмыссыздарды 
мамандыққа қайта даярлау, қоғамдық ақылы еңбекке 
тарту, жас мамандарды еңбекке баулу, ішкі және сыртқы 
инвесторлардың тәжірибесін үлгі ретінде ауыл жастарына 
үйрету, оларды жұмысқа орналастыру мүмкіндіктерін 
шешуге көмек көрсету;

– Мемлекеттік бағдарламалар аясында әлеуметтік 
аз қамтылған отбасылардың жұмыспен қамтылуын 
ұйымдастыру;

– «Дипломмен ауылға» бағдарламасы аясында ауылдық 
округке қажетті мамандарды тарту;

– Пробациялық бақылауда тұрған азаматтарды қайта 
даярлау курстарынан өткізу арқылы жұмыспен қамтуды 
ұйымдастыру.

2.ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРтА БизНЕС
– Кәсіпкерліктің дамуы жаңа жұмыс орындарының 

ашылуына, жергілікті бюджеттің нығаюына және салық 
базасының ұлғаюына септігін тигізеді.

Осы ретте, мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін 
пайдалана отырып, заман талабына икемделген шағын және 
орта кәсіпті дамыту;

– Кәсіпкерлікпен айналысуға ауылдық округ 
жағдайына тән жаңа жобалар жасау, тиісті мамандармен 
кездесу, инвесторлар тарту, жобаға қатысқан тұр
ғындардың өндірген өнімдерін сатудың оңтайлы жол
дарын қарастыру.

3. САлЫҚтЫ ҰлҒАйту МЕН АуЫл ШАРуА
ШЫлЫҒЫ

– Ауылдық округте салық базасын ұлғайту бағытындағы 
жұмыстарды ұйымдастыра отырып, бюджетке басқа да 
төлемді міндеттердің түсу көлемін арттыру бағытында 
тиісті шаралар қабылдау;

– Ауыл шаруашылығы саласына (мал шаруашылығымен 
қоса) жаңа технологияларды енгізу, шаруашылық жүргізудің 
озық үлгілерін қолдану бағытында жұмыс жасау;

– Жайылымдық жер мәселесін шешу бағытында жүйелі 
жұмыстар жүргізу. 

4. АуЫлдЫҚ ОкРугтЕгі иНФРАҚҰРЫлЫМ
дАР

– Ауылдық округтегі ауыз су, жол және электр желілерін 
жөндеуге қатысты барлық жұмыстарды жүргізу;

– Абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру, аяқ су 
және санитарлық тазартуға байланысты жұмыстарды ұйым
дастыру;

– Ауылдық округте заманауи мәдениет үйінің құры
лысын салу мүмкіндігін қарастыру;

– Ауылдық округте дәрігерлік амбулатория құрылысы;
– Ауылдық округте елжұрттың қауіпсіздігін қамта

масыз ету мақсатында бейнекамера орнату.
5.БіліМ БЕРу, СпОРт ЖӘНЕ ҚОҒАМдЫҚ 

ҚАуіпСіздік
– Ауыл бүлдіршіндеріне ойын алаңы, жастар спорт 

алаңдарын салуға қатысты жұмыстардың шешімін қарас
тыру (инвестор тарту);

– Ауыл тұрғындарын түгел қамтитын бұқаралық 
спорттық ісшараларды жүйелі өткізу және кент/ауыл
аралық жолдастық спорттық шаралар ұйымдастыру арқылы 
салауатты өмір салтына баулу;

– Ауыл тыныштығын сақтау мақсатында құқық бұзу
шылықтың, қылмыстық және сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу бағытында құзырлы орындармен бірлесе отырып, 
жүйелі жұмыстарды жүргізу.

6.АШЫҚ ӘкіМдік ЖӘНЕ ӘлЕуМЕттЕНдіРу
– Ауылдық округ әкімі қызметін халық үшін өзекті 

және тұрмыстық мәселелерді қарауына алу мақсатында 
ауыл әкімінің «Ашық әкімдік» мессенджерін кеңінен 
қолдану, «Ақсақалдар кеңесі», «Жергілікті қоғамдастық 
жиналысы» мүшелерімен бірге отбасылық және адами 
құндылықтарды насихаттауға бағытталған жүйелі 
жұмыстарды жүргізу;

– Тұрғындарды өзекті мәселелері бойынша күнделікті 
қабылдап, олардың шешілуі бағытында тиісті шаралар 
қабылдау;

– Тұрғындармен ашық диалог орнату.

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 ісқимыл 
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 15.00
ге дейін және 8(7242) 270259 сенім телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

СЕНіМ тЕлЕФОНЫ
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы                       

№410V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» 
Заңына сәйкес, «Қызылорда қаласының Талсуат  ауылдық округі 
әкімінің аппараты» КММде 8 (7242) 217107 сенім телефоны 
жұмыс істейтіндігін хабарлаймыз.

Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі лауазымына үміткер 
Ахетов Еркін Абдрайханұлының 

ӨМіРБАЯНЫ
1973 жылы 6 тамызда Қызылорда қаласында дүниеге келген. Жоғары білімді.
20022007 жылдары Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде  

«Экология және биология пәнінің мұғалімі, эколог» мамандығын,  20182020 жылдары 
Болашақ университетінде «Құқықтану» мамандығығын игерген.

Еңбек жолын 1991 жылы «Қарауылтөбе» тәжірибе шаруашылығының малшысы ретінде 
бастаған.

20052008 жылдары Қызылорда облысының Статистика басқармасының маманы; 
20102014 жылдары Қарауылтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы;
20172018 жылдары Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасының маманы;
20182019 жылдары Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 

аумақтық инспекциясының бас маманы;
20192021 жылдары Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы, 

балық шаруашылығы бөлімінің бас маманы;
2021 жылдың наурыз айынан бастап ҚР ЭГТРМ «Балық шаруашылығы комитеті» АралСырдария облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы, балық шаруашылығы бөлімінің бас маманы қызметін атқарып келеді.
Отбасылық жағдайы – үйленген.

Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі лауазымына үміткер 
Ахетов Еркін Абдрайханұлының сайлауалды БАҒдАРлАМАСЫ

Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі лауазымына үміткер 
телеубаев талғат Рахымұлының 

ӨМіРБАЯНЫ
Мен, Телеубаев Талғат  Рахымұлы, 1969 жылы 4 маусымда Қызылорда қаласында дүниеге келдім.
1976 жылы Қызылорда қаласындағы С. Сейфуллин атындағы №4 орта мектепке оқуға бардым.
1984 жылы №4 орта мектептің 8 сыныбын аяқтап, СПТУ  №6 білім алуды жалғастырдым.
1987 жылы СПТУ №6 тәмамдап, өз еңбек жолымды қаладағы «Югсантехмонтаж» мекемесінде бастадым. Сол жылы 

әскерге шақырылдым. Әскери қызметімді Капустин Яр қаласында, ПВО әскери жасағында атқардым. Әскери қызмет атқару 
барысында бөлімшенің комсомол ұйымы төрағасының орынбасары міндетін атқардым. Бірнеше рет басшылық тарапынан 
марапатқа ие болдым. Әскери қызметімді 1989 жылы қараша айында аяқтап, еңбек жолын «Югсантехмонтаж» мекемесінде 
жалғастырдым. Кәсіподақ ұйымының мүшесі болдым.

1993 жылы «Югсантехмонтаж» мекемесі  тарағаннан кейін, әр түрлі мекемелерде жұмыс істедім.
1996 жылы Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне, филология факультетінің «журналистика» 

мамандығына оқуға түсіп, білім алдым. Оқу барысында университеттің қоғамдық өміріне белсене қатыстым. Бірнеше рет 
университет ректоры мен студенттік кәсіподақ ұйымының марапатына ие болдым. ЖОО жастар ісі жөніндегі ұйымның ашылуына ат салыстым. Студенттік 
КВН командасының капитаны, сонан соң сол команданың жетекшісі болдым. 

2000 жылы Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін бітірген соң,  аталған оқу ордасында зерттеушістажер болып қызмет атқардым.
2001 жылы  Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті магистратурасына оқуға түсіп, 2002 жылы магистрлік диссертация қорғап, 

«филология магистрі» академиялық дәрежесіне ие болдым. Сол жылы университеттің «орыс тілі және әдебиеті» кафедрасына оқытушы болып жұмысқа 
орналастым. 

2006 жылы ректордың бұйрығы бойынша Қорқыт ата  атындағы ҚМУ баспасөз хатшысы қызметіне тағайындалдым. 
2007 жылы «әлеуметтану және саясаттану» кафедрасына аға оқытушы қызметіне ауыстым. 
2013 жылы Қазақстан Коммунистік Халық партиясы Қызылорда облыстық филиалының 1 хатшысы болып сайландым. 2017 жылы аталған лауазымға 

екінші мерзімге сайландым.
2018 жылы «орыс тілі және әдебиеті» кафедрасына аға оқытушы  қызметінде жұмыс  атқардым. «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне – 25 жыл», 

«Қызылордаға – 200 жыл» төсбелгілерімен  және  облыс, қала әкімдерінің Алғыс хаттарымен марапатталдым. Қорқыт ата атындағы ҚМУ «Үздік түлек» 
белгісі және 70, 75, 80 жылдық мерейтойларына арналған атаулы медальдар мен Құрмет грамоталарына ие болдым. Әртүрлі баспа бетіне жария ланған 
баяндамалар мен 15 ғылыми жұмыстың авторы болып табыламын. 

2021 жылы Қазақстан Халық партиясының атынан Қызылорда қалалық мәслихатының депутаты болып сайландым (VII шақырылым). 
Отбасы құрғанмын, үш баланың әкесімін. 

Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі лауазымына үміткер 
телеубаев талғат Рахымұлының сайлауалды БАҒдАРлАМАСЫ

құтыру ауруының алдын алу

СЕНіМ тЕлЕФОНЫ

Covid-19:
ТАСТАЙ ТАЛАП ҚАНА ҚОРҒАЙДЫ

Коронавирус тазалықты сақтауды 
әр адамға міндеттеп қойды. 
Себебі санитарлық талаптарды 
сақтамасаңыз, үнемі тазалыққа назар 
аудармасаңыз вирус жұқтырып 

алуыңыз әбден мүмкін. Бұл індет 
адам талғамайды, барлық адам ауыруы 

мүмкін. Сол үшін барлығы бетперде 
тағып, үнемі антисептикті қолдануды 

қолға алды. Өйткені осы құралдар ғана абайсызда 
жұқтырған вирустың көзін жойып, ағзаға түспеуіне 

көмектеседі. 
Ал вакцина – бұл індеттен қорғайтын бірденбір қорғаныш құрал. Әлемдік ғалымдар 

індет пайда болған кездеақ оның емін іздеп, күндізтүні зерттеу жүргізді. Нәтижесінде 
отандық ғалымдар да шет қалмай, вакцина жасап шығарды. Бүгінде еліміздің денсаулық 
сақтау саласында шетелдік екпелер де қолданыста бар. Олардың барлығы түрлі сынақтан 
өтіп, вирусқа қарсы тиімділігі дәлелденген. 

Ендігі мақсат – азаматтар індеттен қорғануды вакцина арқылы күшейтіп, індетті 
жеңуге өз септігін тигізуі керек. Тек сонда ғана бұл алқымнан алған індетті жеңіп, 
қауіпсіз өмірге ораламыз.

Эльмира БАйМҰРАтОВА,
облыстық медициналық жедел жәрдем стансасының бас фельдшері

Covid19 адамзат баласына денсаулық пен тазалықтың 
маңызын түсіндіріп берді. Бұл вирус күллі әлемдік пандемияға 
айналып, үлкен зиян келтіруде. күн сайын дәрігерлер вирус 
жұқтырған мыңдаған адамның денсаулығы үшін күресуде. 
Ал бейқамдыққа не себеп?

Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының «Қоғамдық 
келісім» КММ және «Бітім» медиация орталығы» қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен өткен шараға 810 сынып оқушылары қатысты. 

Жас ұрпақтың білімбілік дағдыларын қалыптастыру, креативті ойлау, 
есте сақтау қабілеттерін дамыту мақсатын көздеген сайыс тәуелсіздіктің 
30 жылдығы мен тілдер мерекесіне арналды. 

Сайыс екі кезеңнен тұрды. Алғашқы кезеңде әр оқушыға екі сұрақтан 
қойылып, білімдері сыналды. «Көп тілді білу – өмір талабы» тармағында 
сайыскерлер жұмбақтың шешуін шешіп, мақалмәтелді тауып, табылған 
сөзді орыс, ағылшын тілдеріне аударды. Сондайақ «Шешеннің сөзі – 
ақылдың көзі» тақырыбында шешендік сөздерді нақышына келтіріп 
айтты. 

Екінші шешуші кезеңде оқушылар «Мәңгілік елдің тәуелсіз ұрпағымын!» 
тақырыбында ой толғады. 

Барлық оқушылар сайысқа белсене қатысып, өз білімдерін дәлелдеді. 
Әсіресе бірінші орынды иеленген 10 «А» сыныбының оқушысы Аружан 
Нұрхан, екінші орынды  9 «Д» сынып оқушысы Аружан Камал, үшінші 
орынды жеңіп алған 9 «В» сынып оқушысы Альбина Әбілғазім ерекше 
біліктілігі мен шапшаңдығын, тапқырлығын танытты. 

Сайыс соңында «Қоғамдық келісім» КММ аға сарапшысы Гүләйім 
Мәлік және «Бітім» медиация орталығы» ҚБ медиатор маманы Жанна 
Мирамбекқызы қызықты әрі тартысты сайыс сыйлаған оқушыларға алғысын 
білдіріп, марапаттады. Оқ бойы озып шыққан жеңімпаздарға Алғыс хаттар 
мен сыйлықтар табысталды.

«Ақмешітақпарат»

Әлия Молдағұлова атындағы №173 орта мектебінде 
«тіл – тәуелсіздік пен татулықтың тірегі» атты 
интеллектуалдық сайыс өтті.

Тіл – Тәуелсіздік пен 
ТаТулық Тірегі
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Ақмешіт АптАлығы

Байқаудың мақсаты:
Ел Тәуелсіздігінің мерейлі жылында 

Тәуелсіздік тұлғаларын,  Тәуелсіздік тарту 
еткен жетістікті кейіпкерлер арқылы көр сету. 
Тәуелсіз ел тарихында ел дамуына үлес қосқан 
тұлғалардың еңбегін дәріптеу. Сұхбат жанрын 
уақыт талабына сай жаңа қырынан дамыту, 
журналист шеберлігін бағалау.

Байқау талабы:
Байқауға үміткерлер жасына шек қойыл

майды. Кез келген тақырыпта сұхбат жүр гізуге 
мүмкіндік беріледі. Байқауға үміткер  биылғы 
жылдың 1 қаңтарынан бастап  жел тоқсан айына 
дейін газетте жарияланған сұхбаттарды  ұсына 
алады.  Сұхбат көлеміне  шек қойылмайды. 
Байқау материалдарын сараптауда тақырыптың 

өзектілігі, кейіп кердің болмысын ашу және 
көп назарын аударар тақырып пен кейіпкер 
таңдауы, шынайылығы, сұхбат талабына сай 
келуі бағаланады.

Байқауға қатысатын үміткерлер ұйым дастыру 
комиссиясына (Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі, 4 А, байланыс телефоны 8(7242) 
401110), өзі туралы қыс қаша мәлімет, газетте 
жарияланған сұх батының PDF нұсқасын ұсынуы 
шарт. Байқауға ұсынылған материалдарды 
арнайы құрылған қазылар алқасы анықтайды.

Байқау қорытындысы Тәуелсіздік мерекесі 
қарсаңында жарияланып, үздік сұхбат автор лары 
арнайы марапатталады.

«Ақмешіт апталығы» газетінің 
электронды поштасы: akmeshit.kz@mail.ru.

байқау

Әділхан Бәймен атындағы 
«Қалам қуаты» атты 

эксклюзивті сұхбат байқауы

Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай   қалалық 
«Ақмешіт апталығы» газетінің редакциясы «Сыр 
медиа» ЖШСна қарасты басылым журналистері 
ара сында белгілі қаламгер, «Ақмешіт апталығы» 
газетінің негізін қалаушы әрі тұңғыш редакторы 
Әділхан Бәймен атындағы «Қалам қуаты» атты 
эксклюзивті сұхбаттар байқауын жариялайды.

Жалпы ережелер 
Байқаудың мақсаты мен міндеті:
‒ Жас ғалымдарды ынталандару, шығармашыл жастарды насихаттау;

Байқаудың талаптары:
‒ Байқауға  1835 жас аралығындағы жас ғалымдар қатыса алады.
‒  Байқауға  ұсынылған материалдар кері қайтарылмайды.

Байқауды  ұйымдастыру және өткізу тәртібі, мерзімі:
‒ Байқауға қатысушы үміткер өзі туралы қысқаша мәліметті және еркін тақырыпта 

жазылған ғылыми мақаласын  aqmeshit.jastary@gmail.com поштасына жолдауы қажет 
немесе төменде көрсетілген редакция мекенжайына қалдыруына болады.  Байқау 
материалдарын қабылдау 1 қарашаға дейін жалғасады. 

‒ Ғалымдардың жұмысын бағалау және жеңімпазды анықтау үшін кеңес құрылады. 

Редакцияның мекенжайы: 
120018 Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4А
Байланыс телефондары: 8 (7242) 401110

Әрине, әрбір адамның жеке көзқарасы мен ойпікірі 
бар. Тек оны кімнің қалай қабылдап, қалай түсінгеніне 
байланысты. Бұл жазбаны оқып, қолдау білдіргендер де, 
еш әбестігі жоқ екенін айтқандар да болды. Дегенмен 
Білім және ғылым министрлігінің республикалық ғылыми
практикалық білім мазмұнын сараптау орталығы да үнсіз 
жатпай, жауап берді. 

– «Оқулықта хиджаб суреті жүр» деген сөздер желдей 
есіп жүр. Бірақ әуелде оқулық әзірлеушілер мұнда 
хиджабты емес, жаулықорамалды бейнелеуді көздеген. 
Десе де әр оқырман өзінше көріп, пайымдайтындықтан 
оқулықтағы жаулықты басқа дүниелерге ұқсатқандар да 
болды. Осыған орай, 2017 жылы қайта басылып шыққан 

жаңа нұсқасынан бұл сурет алынып тасталды. Қазіргі кезде 
қолданыстағы оқулықтың басым көпшілігінде бұл сурет 
жоқ. Сөзімізге дәлел болсын деп, оқулықтың 12ші бетін 
осы жарияланым астына қоса тіркеп отырмыз. Сонымен 
бірге мұны ҚР БҒМ ресми сайты арқылы оқулықтың 
көпшілікке қолжетімді электронды нұсқасынан да көруге 
болады, – деп орталық мамандары әлеуметтік желідегі 
парақшасында жауап берді. 

Алайда атааналар бұл жауапқа қанағаттанбай 
отыр. Себебі олар көп жерде хиджаб суреті бар оқулық 
қолданыста жүргенін алға тартады.  Осы жазбаға 
байланысты мектептегі бастауыш сынып мұғалімдері де 
өз пікірін білдірген.  

– Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында  22 жыл
дан бері бастауыш сыныпта сабақ беремін. Бұл жерде 
мұғалімнің біліктілігі деген дүниені жоққа шығарып 
отырсыздар. Бұл тапсырмадағы ең басты мәселе – у ды
бысының негізгі қызметін (дауысты, дауыссыз) ажырату. 
Сондайақ оны жаулық деп түсіндіру көзделеді. Бүйректен 
сирақ шығарғыштардың  құлағына алтын сырға болсын. 
Қоғамда білімге деген дауды кім болса сол талдап, 
әйтеуір кем ойлауға соқтығысуда. Бұл дегеніміз баланың 
болашағына сенімсіздік ұялатып, «ез» оқушыны дайындау 
қаупін туғызады. Оны түсіндіретін бастауыштың маманы 
бар. Осыны ұмытпайық. Кез келген мұғалім бұл суретті 
хиджаб деп түсіндірмейтіні айдан анық, – деді Әсел 
Мырзабаева. 

Кім не десе де қазақтың ұлттық бас киімдерінің қасында 
тұрған бұл сурет біздің салтдәстүрімізге үш қайнаса да 
сорпасы қосылмасы анық. Қанша жерден қалай ақталса 
да кемшілікті түзеткенненақ, қателікті мойындағанын 
аңғаруға болады. Сонымен көптің көңілін күпті еткен 
сурет орамал ма, хиджаб па? Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің 
балаңыз қай оқулықпен оқып жүр? Бұл суретті қалай 
түсіндірдіңіз?

Ақмарал ОлЖАБАй

Тілшінің келесі сауалды Жапония мен Тайвань 
арасындағы келіссөздер мен әскери байланыс 
турасында өрбітуінің мәні ерекше. Бұл да бекерден
бекер көтерілген мәселе емес. Себебі Жапон үшін 
Тайваньның Қытай ықпалына өтуі – жарты жеңіліс. 
Бұл аймақта Жапония үшін маңызды аралдар барын 
ескермегеннің өзінде, Қытайдан су жолы арқылы 
қорғанудың маңызды тетігі осында жатыр. Қытай 
болса, Тайваньды бөлектемейді, қайта Қытайдың 
бір бөлшегі деп қабылдайды. Тіпті маусым айында 
Тайваньға сес көрсету мақсатында жағалау маңына 
20ға тарта әскери ұшағын әкелді. Мұндай қауырт 
ісәрекетке Тайвань да үрке қарап, өздерінің әуе
қорғаныс күшін дайындады. 

Осы сәтті күткендей, Жапония Тайваньды 
«бауырына басып», елді қорғаныс техникасы мен 
құралдары арқылы қамтамасыз ету бойынша келісім
шартқа қол жеткізді. Осылайша енді жапондар 
Қытайдан қорғану операциясын өзге шекарада 
жалғастыратын болады. Мұндай қадам Тайваньның 
қай тарапты таңдағанын да ашық білдіреді. Әрине, 
Қытайға жақын маңдағы елді уысынан шығару ауыр 
тиері сөзсіз. Сондықтан олар да жанын сала байланыс 
орнатып, үстемдікті қайтаруға талпынуда. 

Жалпы оқиғаның бұлай түрленуі тек үшжақты 
әрекеттің ықпалы деуге ертерек. Ортада шешуші рөл 
атқаратын «бір ойыншы» бар. Ол – АҚШ. Жақында 
ғана вицепрезидент Камала Харрис ОңтүстікШығыс 
Азия елдеріндегі АҚШ ықпалын күшейту, жаңа 
стратегиялық мақсаттарды айқындау үшін Вьетнамға 
іссапармен келгені белгілі. Ол Джо Байденнің ай
маққа қатысты жаңа сөзін жеткізгенге ұқсайды. Оған 
себеп те жоқ емес. Білетініміз, Еуропа, Орталық 
Азия елдеріне қарағанда АҚШ, Қытай, Ресей секілді 
алпауыт державалардың түрлі аймақтарға қатысты 
ұзақжылдық стратегиялық бағдарламалары болады. 
Байден билікке келгелі Дональд Трамп, Барак Обама 
секілді өзіне дейінгі тізгін ұстағандардың жоспарына 
өзгеріс енгізгендей. Аз дегенде, жаңа ұстанымдар 
қосты. Оған Африка мен Таяу Шығыстағы әскерді 
азайту, сауда стратегиясының жолын өзгерту, Оңтүстік 
Қытай теңізіндегі әскерді нығайту қадамдарын 
жатқызуға болады. Бүгінгі Жапонияның өктем сөйлеп, 
іске көшкені сол өзгеріске мүдделес екенін аңғартады. 
Себебі Қытай секілді қарсы тұрғанды жайпайтын 
алпауытқа Жапонияның жалғыз тойтарыс беруі әсте 
мүмкін емес. Екі елдің екінші дүниежүзілік соғыстағы 
күшқуаты мен бүгінгі халі салыстыруға келмейді. 

Содан болар, тілшінің де соңғы сұрақты АҚШ
пен қарымқатынас төңірегінде жолдағаны таңданыс 
тудырмады. Тіпті сұхбат барысында «CNN» арна
сының тілшісі Жапонияның негізгі одақтасы АҚШ 
екенін мәлімдеп, сөзінің дәлелін Токио мен Вашингтон 
арасындағы қорғаныс келісімінен іздеді. Нобуо Киси 
де орайды жібермей, одақтастары мен келешектегі 
келісімдер турасында айтты:

«АҚШ президенті Джо Байден инаугурация аяқ
талысымен Жапонияға қатысты маңызды ұстаным 
білдірді. Ол Сэнкаку аралдарының Токиоға тиесілі 
екенін айтып, екі ел арасындағы келіссөздер жал
ғасады деген еді. Біз АҚШпен екіжақты оқу
жаттығуды жалғастырып, аймақта тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге жұмыс істейміз. Сонымен қатар 
Франция, Ұлыбритания, Германия секілді серіктес 
мемлекеттер арасында да әскери байланыс арта түседі. 
Осы мақсатта Жапония әскериқорғаныс  техникасын 
жетілдіру, жаңа өнертабысты енгізу бойынша 
ізденеді», – деді қорытынды сөзінде.

Осы сөздерденақ қорғаныс министрінің неліктен 
арнайы сұхбат бергені белгілі болғандай. Енді Нобуо 
Кисидің ізін ала өзге де ОңтүстікШығыс Азия 
елдерінің шенділері Қытайға қарсы өктем сөйлеуін 
бастап, АҚШ ықпалының артуына күш салады деген 
сөз. Не де болса, мұндай мәлімдемеге Қытайдың 
берер жауабының маңызы әлдеқайда салмақты 
болмақ.

Түпнұсқадан аударып, шолу жасаған 
Ерсін ШАМШАдиН

Әбігер

Әлем

темірбек Жүргенов атындағы
«Ғылым жолында» атты

облыстық жас ғалымдар 
байқауы

«Сыр медиа» ЖШСна қарасты 
облыстық «Ақмешіт жастары» 

газеті тәуелсіздіктің 30 жылдық 
мерекесіне орай жас ғалымдар 
арасында темірбек Жүргенов 

атындағы сыйлық үшін 
 байқау жариялайды.

3 ЖЫлдА 
6 АдАМ СОттАлҒАН

Әлеуметтік желіні бір шолсаңыз, біреуді 
балағаттаған, жазықсыз жала жапқан 
адамдарды байқайсыз. Олар түрлі сөз немесе 
жазба арқылы екінші бір тұлғаның құқығына 
нұқсан келтіріп, қорлық көрсетіп жатады. 
Бұл орайда желі арқылы адам денсаулығына 
нұқсан келтіретіндер де жоқ емес. 

Мысалы, соңғы кездері желіде аса таны
малдыққа ие болған «пранк» үшін де жауап
қа тартылуы мүмкін. Жалпы кибербул линг 
– бел гілі бір уақыт ішінде психологиялық 
зақым келтіру мақсатында қасақана жасалған 
агрессивті іс. Мұндай ісәрекеттер әлеуметтік 
желіде, вебсайттарда, электронды пошта мен 
SMS хабарламаларда кездеседі.

Бұл мәселеге қазіргі таңда Біріккен 
Ұлттар Ұйымы баса назар аударып, ол үшін 
жауапкершілікке тарту жолдарын қарас
тыруда. Зорлықзомбылықтың барлық 
түрі нің құрбаны болған адамдар, соның 
ішін де қорқыту мен балағаттау, сондай
ақ кибер буллингге тап болғандар құқығы 
бұзылғандар ретінде шағымдануға құқылы.

Қазіргі кезде Қазақстанның құқықтық 
тәжірибесінде «әлеуметтік желідегі құқық
бұзушылық» тұжырымы бар болғанымен, 
ол үшін қылмыстық кодекста арнайы бап 
қарастырылмаған. Мұндай іс бойынша 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық ко
дексінің 131бабы, яғни «Көпшiлiк алдында, 
бұқаралық ақпарат құралдарын немесе 
телекоммуникациялар желілерін пайдалана 
отырып қорлау» бабы бойынша жауапқа 
тартылуда. 

Мәселен, «Zakon.kz» сайтындағы мәлі
метке сүйенсек, Алматы облыстық сотында 
Қылмыстық кодекстің 131бабы бойынша 
2018 жылы 34, 2019 жылы 22 іс қозғалған. Ал 
бүгінгі таңда қолданыстан алынып тасталған 
130бап бойынша Алматыда 2020 жылдың 
4 айында 8 іс қозғалған. Ал желіде қорлау 
фактісі бойынша 20182020 жыл аралығында 
6 адам сотталған. Қызылорда облыстық 

соты баспасөз бөлімінің хабарлауынша, 
өңірде мұндай дерек бойынша ешқандай іс 
тіркелмеген.

ӘлЕМ ҚАлАй күРЕСудЕ?
Өткен 2020 жылдан бері қараша айының 

бірінші бейсенбісі халықаралық «Мектептегі 
зорлықзомбылық пен қорқытуға, кибербул
лингке қарсы күн» деп бекітілді. Бұл ше
шімді Юнеско мүшелігіндегі мемлекеттер 
қабылдаған еді. 

Юнесконың 2019 жылғы статистикасы 
бойынша әлемдегі 30 процент оқушы өз 
сыныптастарынан қорлық көреді екен. Әр 
10шы оқушы кибербуллингтың құрбанына 
айналып, бұл сан жыл сайын өсіп келеді. 
Әсіресе, әлемдік пандемия кезінде 
әлеуметтік желідегі құқық бұзушылық 
дерегі көбейген.

Өз ортасында буллингке ұшыраған 
оқушылар сыныпта өздерін «аутсайдер» 
сезініп, оқу үлгерімі нашарлайды екен. Одан 
бөлек түнгі уақытта олар ұйықтай алмай, 
суицид туралы көп ойлайды. Тіпті мұндай 
әлеуметтік қысымға шыдамай, өзөзіне қол 
жұмсайтындар да бар.

Жалпы қоғам ішінде мектептегі бұзақы
лық, әсіресе, өзгелерден қорлық көруді үлкен 
өмірге деген бір қадам ретінде қабылдайды. 

Одан бөлек адам құқығына нұқсан келтірудің 
алдын алу мүмкін емес деп санайтындар да 
бар. Юнеско бұл тұжырымды жою үшін және 
келер ұрпақтың қамы үшін осы бір атаулы 
күнді бекітті. 

Оқушылар арасында кибербуллингтің 
құрбаны болатындар көбіне шынайы өмірде 
қорлау мен бопсалауға ұшыраған 11 мен 16 
жас аралығындағы жасөспірімдер. Ал бұл 
тығырықтан шыға алмауына ұстаздар мен 
атааналардың мұндай сәтте дұрыс көмек бере 
алмауы себеп болып отыр. 

«Кибербуллингке ұшыраған адам қандай 
болады?» деген сұрақ көпшілікті мазалауы 
мүмкін. Әдетте бізге қарапайым дүние 
болып көрінгенімен, бұл құқықбұзушылық 
адамға қатты әсер етеді. Мұндай жағдайда 
адамда бас пен іш ауруы, ұйқы проблемасы 
мен мазасыздық пайда болады. Одан 
бөлек, адамның бір мезетте қоғамнан 
бөлектенуі, шынайы өмірден алыстап, 
онлайн ойындарға әуестенуі де байқалады. 
Сондайақ оның сүйікті заттарының 
аяқасты жоғалып кетуі немесе ол заттан бас 
тартуы да қоғамдық қорлықтың симптомы 
болып табылады.

Бүгінде бірнеше мемлекет бұл құқық
бұзушылықтың әкелер қатерін түсініп, арнайы 
заң қабылдаған. Мәселен, 2007 жылы Оңтүстік 
Кореяда кибербуллинг жасағандарды жауапқа 
тарту үшін арнайы заң қабылданды. Ал 
Францияның білім министрі 2011 жылы 
мектеп мұғалімдерін оқушылардың желідегі 
жазбаларына зерделеу жұмыстарын жүргізуді 
міндеттеген. Германияда «жасөспірімдердің 
құқығын қор ғау» заңы бойынша желіде боп
салаған ересектер 10, жасөспірімдер 5 жылға 
бас бостандығынан айырылады. 

КИБЕРБУЛЛИНГ – 
ӘЛЕМДІ АЛАҢДАТҚАН МӘСЕЛЕ

Орамал ма, хиджаб па?

Басы 1бетте

Басы 1бетте

P.S. 2020 жылы Қазақстанның 143 жасөспірімі өзөзіне қол жұмсаса, 306 кәмелетке 
толмаған бала суицид жасауға әрекеттенген. Ал өзіне қол жұмсаған жасөспірімнің 
80 процентінің себебін анықтау мүмкін емес екен. 2018 жылы Ұлттық денсаулық 
сақтау орталығы жүргізген сауалнамада 1115 жас аралығындағы әр 5ші бала буллинг 
құрбаны болғанын айтқан. Еліміздегі статистика мәз емес. Сондықтан бұл заңның елде 
қабылданғаны, қай жерде болсын адам құқығы қорғалғаны керек. Себебі еліміздің басты 
құндылығы – адам. 

Аслан ЖАйҚОНЫСҰлЫ

Басы 1бетте

ЕЖЕлгі ЖАу: 
ҚЫтАй МЕН ЖАпОН 
ҚАйтА тіРЕСЕ МЕ?


