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Күш
құрылымдары
лаңкестер лап
бергенде дайын
болмай шықты.
Құрал-жабдығы
ескі. Тіпті
арнайы жасақты
тасымалдайтын
көлігі де
болмаған.
Аймақтарға
жолы жиі түсе
бермейтін
үкімет басшысы
қасындағы
министрлерімен
Ақтөбеге
барғанда
осындай
шымбайға
бататын
шындықты біліп
қайтты.
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Жас қазақ: Депутат зауыт өніміне сұраныс болмайды деп отыр. Себебі
Ресей мен Қырғызстандағы осындай зауыттар бүгінде шығынға батып
жатыр екен.

БИРЖАМЕТР
МҰНАЙ (brent)

Мұрат ӘБЕНОВ: Бұл зауытқа қарсы шығып отырғандар Ресей компаниялары.
Олардың елімізде серіктестері, лоббистері бар.
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Лоббистер
аяқтан шалғысы
келеді
«НАРМАЛЬНА
АБЩАЙСЯ!»
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ЖЕДЕЛ СҰХБАТ

Мәжіліс депутаты Сергей
Звольскийдің айтуынша, заң жобасын
талқылау барысында депутаттар
тарапынан жер қатынастарын
реттеуге бағытталған басқа да бірқатар
ұсыныстар келіп түскен. Соның ішінде
ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жерлерді пайдалану мәселелері де
бар. Алайда оны бастама жасаған
депутаттар кейіннен 'здері алып тастады.
С.Звольский «Біз жер заңнамасына
қатысты заңнамалық 'згерістер
енгізу мәселесіні тек Елбасының
тапсырмасы бойынша құрылған Жер

реформасы ж'ніндегі республикалық
комиссияның отырыстары аяқталғаннан
кейін ғана қарастырамыз деп шештік.
Комиссия жергілікті жұртшылықтың
пікірлерін, 'ңірлердегі мәселелерді
терең қарастырып, талқылауға кіріскен.
Осыған байланысты, қаралып отырған
заң жобасында мемлекет басшысының
мамыр айындағы мораторий туралы
Жарлығын іске асыру тетіктері ғана
қамтылып отыр», – деді. Заң жобасы
бойынша баяндаманы ПремьерМинистрдің орынбасары – ауыл
шаруашылығы министрі Асқар

жоқ. Шаруа қожалықтарын
қаржыландыратын арнайы банк
құру қажеттігін газетімізде талай
рет жазғанбыз. Тек шикізатқа
емес, ауыл шаруашылығы
'німдерін 'ңдейтін кәсіпорын
мен шағын цехтарды салуға
инвестиция қажет. Кезінде
Алматы жеміс-жидек зауыты
Талдықорғанның ар жағы мен
бер жағында 'сірілген жеміс пен
к'к'ністен дайындалған шырын,
повидло, тосап, тұздалған қияр,
капуста және помидордың
түр-түрін ұсынатын. Қазір
отандық тұтынушы шетелдік
фермерді жарылқап отыр.
Осы орайда, экономист Сіләм
Ахметов жалпы к'лемі 153
млрд долларға жеткен сыртқы
қарыз бен инвестицияның
елеулі б'лігі шикізат 'ндіруге,
тек 0,2 пайызы ғана ауыл
шаруашылығына б'лінгенін айта
келе, үкіметтің экономиканы
диверсификациялау ж'нінде
мақсаты болғанына күмән
келтіреді.
Бейімбет Майлин «Гүлденсе
ауыл – гүлденеміз бәріміз» – деп
сонау 1923 жылы жырлаған.
Шикізат бағасының тұзағына
түскен экономиканың гүлденуі,
қылмыс пен әзәзіл сектаның
жетегінде жүрген жастарға жұмыс
тауып беру ауыл шаруашылығын
'ркендетуге байланысты болып
тұр. Дейтұрғанмен бұл бүгінертең іске асатын шаруа емес.
зірге үміт мұнайда. Осы аптада
Қашаған кенішінің қайта іске
қосылатыны тағы да жария
етілді. Атқарушы билік шикізат
ресурстарына инвестиция
қажеттігін бекер айтпайды. Қазақ
мұнай және газ институтының
бас директорының орынбасары
кбар Тұқаев хабарлағандай,
былтыр тікелей шетелдік
инвестиция 3 млрд доллардан
аспапты. Бұрнағы жылмен
салыстырғанда екі есе аз.
.Тұқаев 2020 жылы «қара
алтын» бағасы 100
долларға жетіп
қалады деп
еп
жұртты бір
желпінтіп
п
қойды.
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Серік АҚЫЛБАЙ,
Сенат депутаты:

Евгений ЖОВТИС,
құқық қорғаушы:

«Мұндай содырларды
өмір бойына түрмеге
қамап жазалау
керек. Өйткені,
Конституцияда
– адам ең басты
құндылық ретінде
саналады. Өлім жазасын
қайта енгізсек, Ата
заңымызға қайшы әрекет
жасаймыз. Оның үстіне
біздің мемлекет БҰҰ-ның
Ассамблеясында өлім жазасынан
бас тарту туралы декларацияға қол
қойған»
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«Терроризм үшін
жазалау шарасын
қатаңдату керек.
Өлім жазасына дейін.
Қазір біздің Қылмыстық
кодексте оған мораторий
жарияланған. Менің пікірімше,
теракт ұйымдастырушылар
қатаң жазалануы тиіс. Бұл
қатыгездік емес. Жәбірленуші
тараптан қарасаңыз, бұл өте
әділетті әрекет. Біз сотталушы
қылмыскерлердің құқығына
тым көп мән береміз. Бірақ заң
керісінше, зардап шеккен жаққа
жақтасуы қажет»

Халықаралық ауыр атлетика
федерациясының бейсенбі күнгі
ф
х
хабарын естігенде төбемізден
жәй
й түскендей
й болды. Ауыр атлетикадан төрт
бірдей чемпионымыз допинг дауына ілікті.
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ер аяқта
н
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ы келед
і

27 маусымда
Халықаралық Олимпиада
комитетінің тәртіптік
комиссиясы ауыр
атлеттеріміздің мәселесін
қарап, бір шешім
шығаратын болады.

Мұрат
ӘБЕНОВ,
қоғам
қайраткері:

әйнек нарығының
ның 70-80 пайызын
аниялар жаулап алған.
ресейлік компаниялар
Олар ертеңгі бәсекелестен қорқып
отыр. Бізде олардың 'німіне сұраныс
бар. Ертең 'з зауытымыз іске қосылса,
сұраныс жоғалады. Себебі Ресейден
шыныны алып келгенше, 'німнің 20
пайызы сынады. Жолын, тағы басқа
шығынды есептегенде әйнек бағасы
тағы 30 пайызға қымбаттайды. Қазір
жан-жақтан ортаға адам салып, сын
айтатындар к'п. Біз не үшін Ресейге
тәуелді болуымыз керек? Нарығымызды
не себептен оларға беріп қоюымыз
керек? Қызылордада сапасы ең жоғары
құм жатыр. Ол біраз уақытқа жетеді.
К'гілдір отын құны арзан. Жұмыс
қолы бар. Қырғызстандағы зауыт
біздің сұранысқа сай келмейді. Біз
соңғы халықаралық үлгідегі тәжірибені
қолданамыз. Iндіру технологиясы
заман талабын сай болады. Шынын
айту керек, бұл зауытты Қызылордада
осыған дейін де саламыз деп үш рет

Суретші Сәкен Бектияров
жұртшылыққа тағы бір
туындысын ұсынды. леуметтік
желіде жариялаған дүниесін
«Мұнай құдайы» деп атапты.
Мұндай сурет саларда Ежелгі
Мысырдағы астық құдайы
Рененутетті еске түсірді ме
екен? Бұл жағы бізге беймәлім.
Белгілісі – біздің дәуірімізде
астық сияқты мұнай да
тіршілік к'зі. сіресе, «қара
алтынға» телмірген елдерді
дағдарыс қыспаққа алған тұста.
Журфактың түлегі Сәкен бүгінгі
тренд, яғни қазіргі құбылысты
д'п басып отыр.
Кеше үкімет басшысы
Кәрім Мәсімов те «Қаласақ та,
қаламасақ та, біз сайып келгенде
шикізат еліміз. Сондықтан
шикізат ресурстарының
инвестицияға тартымды болуы
маңызды мәселе» – деді. Мұны
жалпақ тілмен түсіндірсек,
үкіметтің «диверсификация
( ә    ),
жасаймыз, дайын 'нім
шығарамыз» дейтін небір
әйдік жобалары жүзеге аспады.
Мұнай қымбат кезде қазынадан
қомақты қаржы б'лінсе де,
ақшаның жұмсалғанын премьерминистрдің 'зі де жоққа
шығармайды: «Біз сіздермен 2
жыл бұрын тамақ ( - )
қауіпсіздігі бағдарламасы
ж'нінде әңгіме қозғағанбыз.
Ақша б'лдік. Енді оны
кімнен сұрарыңды білмейсің.
Министрлік «Мұнымен
банктер айналысқан» дейді.
Ал банктер «клиенттерді қайта
несиелендірдік» дейді. Іс ілгері
жылжымады» – дейді ол.
Үкіметің ендігі үміті –
ауыл шаруашылығы. Бұл
жетіде ауыл шаруашылығы
министрінің мәртебесі 'сіріліп,
вице-премьер атанды. Биік
мінберден ауылдағы ағайынды
жұмыспен қамту, отандық
азық-түлік 'ндіру қажеттігі
ж'нінде айтыла бастады. Бірақ
индустрияландыру секілді ірі
бағдарлама болмаса, бәрі с'з
күйінде қалуы мүмкін. Диқан мен
малшыға нақты қадам, қаржылай
қолдау қажет. Қиналса, қазынаға
қол жаюды әдетке айналдырған
жекеменшіктегі банктер ауыл
шаруашылығына бармайды.
Олар экономиканың басқа
саласына да ақша салып жатқан
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  : Мәжіліс депутаты
Омархан Iксікбаев Қызылорда
қаласында салынып жатқан Orda
Glass шыны зауытын тиімсіз жоба
деп бағалады. Сіз осымен келісесіз
бе?
 Ә! ": Қызылордадағы
зауыттың тиімді тұсы к'п.
Біріншіден, бұл жоба бізге 'те
арзанға түсті. Доллар бағамы 180
теңге болып тұрған кезде зауытқа
қажетті құрал-жабдық алынды. Сол
уақытта біз 130 млн доллар жұмсаған
болсақ, қазіргі жағдайда екі есе
үнемдедік. 3 жыл бұрын Ақт'беде
осындай зауыт салынады деген
уақытта, 240 млн еуро қаржы қажет
болды. Қызылордадағы зауыттың
тағы бір ерекшелігі, шығарылатын
'німді кез келген құрылыс саласына
қолдануға болады.
  : Депутат зауыт 'німіне
сұраныс болмайды деп отыр. Себебі
Ресей мен Қырғызстандағы осындай
зауыттар бүгінде шығынға батып
жатыр екен.
 Ә! ": Бұл зауытқа
қарсы шығып отырғандар Ресей
компаниялары. Олардың елімізде
серіктестері, лоббистері бар. Солар
қарсы шығып отыр. Себебі біздегі

Мырзахметов жасап, Жер
комиссиясының келесі отырысы
Алматы облысында 'тетінін хабарлады.
Ал Мәжіліс депутаттары қабылдаған
заң жобасына сәйкес ағымдағы жылдың
31 желтоқсанына дейін шетелдіктерге,
азаматтығы жоқ адамдарға, жарғылық
капиталында 50 пайыздан аса үлесі
шетелдіктердің меншігіндегі заңды
тұлғаларға жерді уақытша жер пайдалану
құқығын беруге болмайды. Сондайақ заң жобасында ел азаматтары мен
заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерге жекеменшік
құқығын беруге байланысты норма бар.

«Мұнай құдайы»

қамданған. Ағылшынның «Пилкинтон
Бразерс» компаниясы Қызылордаға
келіп, жобаны бастаймыз деп біраз
уақыт жүрді. Осы аралықта олар
Ресейден зауыт салып алды. Арада
қанша уақыт бос кетті. Iткен жылы
жазда «біз салып берейік», – деп
тағы келіпті. Ондағы ойы тағы уақыт
'ткізу. йнек – шикізат. Оны кез
келген құрылыс саласына қолданады.
Бізге қазір ешкім әйнекті теңгеге
сатпайды. Сол к'ршілес, серіктес
деп отырған Ресейдің 'зі доллармен
сатады. Біз құрылысын бастағалы бері
лоббистерін жіберіп, нешетүрлі сынпікірлер айтылуда. Тұрақты клиенттен
ажырағысы келмейді. Жасап отырған
жұмысыңа бәсекелестерің сын айтса,
онда керісінше, тоқтатпау керек.
 
 Ө

Илья Ильин, Зүлфия
Чиншанло, Майя
Манеза және Светлана
Подобедоваға Лондонда
2012 жылы өткен
Олимпиада ойындарында
допинг қолданды деген
айып тағылып отыр. Әзірге
олар ешқандай жарысқа
қатыса алмайды. Мәселе
оңды шешілмесе, Риоға
барулары да екіталай.
Допинг-сынамаларын
тексергенде төрт
зілтеміршіміздің қанында
станозолол қолданғаны
анықталды. Ал И.Ильин
мен З.Чиншанлоның
қосымша тағы екі
препарат қабылдағаны
белгілі болды.

Илья ИЛЬИН,
ауыр атлет:

Владимир СЕДОВ, ауыр атлет:
«Бүгін біздің еліміз үшін және әлем
үшін ауыр атлетикада қайғылы күн.
Олардың барлығы жақсы адамдар,
бірақ осындай қиын тағдыр болды.
Илья, Зүлфия, Мая және Света
менің жүрегімде чемпиондар және
солай болып қала береді. Алексей
Геннадьевич (А.Ни, ауыр атлетикадан
Қазақстан құрамасының бас бапкері
– ред) бұл сіздің жұмысыңыздың
нәтижесі. Сіз олардың тағдырына
балта шаптыңыз!»

«Өздеріңіз
білетіндей,
ешбір
халықаралық жарыс допинг-бақылаусыз
өтпейді. Мен де барлық спортшы секілді
2004 жылдан бері допинг-сынақтан өтіп
келемін. Қанымнан тыйым салынған ештеңе
табылмай келді. Мен Рио Олимпиадасына
дайындалып жатырмын. Соңына дейін баруға
ниеттімін. Маған қатысты шешім қалай
қабылданса да, мен өмірімнің 20 жылын
күніне 3 мәрте жаттығумен, таза еңбекпен
спорт залда өткізгенімді айтқым келеді. Мен
өз халқымның алдындағы жауапкершілікті
үнемі сезініп, тек жеңіс үшін күрестім»
Instagram  
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МӘСЕЛЕ
С
ҚР Бас прокуроры Жақып Асанов елімізде тіркелетін
құқықбұзушылықтардың 84 пайызын жұмыссыз жүргендер жасайтынын
жасырмай айта бастады. Аңдайтын адам болса, құзырлы орындар да біраз
жайды ашық айтады. Әрине, «айқайлаған», «уралаған» мәлімет басымдау. Сол
себептен көбіне сондай ұрандардың тасасында шырылдаған шыңдық жатады.
Бірақ шындық шықпай ма, өтірік бұқпайтын ба еді?!

(.  1-

Кейде сол шындық шыққанда жай шықпайды,
сан соқтырып, қан қақсатып шығады ғой.
Соның бір крінісі – таяуда Ақтбеде орын алған
трагедия. Біз, әрине, оны сақалды сәләфилердің
жетегінде кеткендердің, жат ағымға санасы
уланғандардың салған ылаңына теңедік те
қойдық. Ал оның тасасында жұмыссыздық деген
күрделі әлеуметтік-экономикалық мәселе де бар
емес пе?
'детте, қоғамда қандай мәселе
бар, қайсысы ушығып келеді, дер
кезінде айтылады, әңгіме болады.
Бірақ соған уақытында жете назар
аударылып, шешу жолдары жедел
қарастырылмайтыны қиын. Жалпы
статистикалық крсеткішпен алып
қарағанда, біздегі жұмыссыздық
мәселесі сондай бір күрделі қоғамдық
ахуал болып крінбейтіні рас. Мәселен,
статистика жніндегі комитеттің
мәліметіне кз салсақ, биылғы
мамыр айының аяғында елдегі
жұмыссыздық деңгейі 4,9 пайыз
болып белгіленген. Жалпы
жұмыссыздар саны 436,7 мың
адам екен. Бұл крсеткіш алдыңғы
жылмен салыстырғанда тмендеу.
Жақсы ма? 'рине, жақсы! Елімізде
жұмыссыздық деңгейі біртіндеп
тмендеп келе жатыр деуге
болатындай. Бірақ оған жақынырақ
үңіліп, әр санның арғы жағын қозғап
крсек, мүлдем басқа жағдай крініс
береді. Осы ресми түрде тіркелген жұмыссыздың
елу пайызға жуығы жастар екен. Соның ішінде
дипломымен жұмыс таппай жүргендер кп. Міне,
бұл бізді ойландыруы тиіс күрделі мәселе. Ақыл
ойы жетіліп, күш-қуаты кемеліне жеткен жас
адам жұмыс таппаса, қайда барады? Ең бірінші
мақсаты – беймәлім діни топтардың ортасынан
табылады, қылмысқа барады. Құзырлы органдар
осы мәселеге енді назар аудара бастағандай.
Бұл жетіде Ақтбеге барған үкімет мүшелері
жұмыссыз ретінде тіркелген жастардың мәселесін
қарастыруда. Ақтбе қаласында биыл 1 маусымға
дейін жұмыспен қамту орталығына 891 адам
тіркелсе, соның жартысынан кбі – жастар. Бұл
мәліметті баспасз мәслихатында хабарлаған
денсаулық және әлеуметтік даму министрі Тамара
Дүйсенова осы ңірде 20 мың адамды жұмысқа
орналастыру кзделіп отырғанын мәлімдеді.
Жыл басында министрлік тек 2015 жылы 13
мың адамның жұмысынан айырылғанын жария
етті. Оның себебі – ндіріс орындарында жұмыс
клемінің қысқаруы. Кңілге жайсыз тиетін
крсеткіш мұнымен бітпейді. Елімізде осы
жылдың басында 4 мыңнан астам адам ақысыз
еңбек демалысына кеткен. Олардың басым
кпшілігі жұмыссыздар қатарын толықтырғаны
белгілі.
Енді осы арада бір парадоксты айтпай кетуге
болмайды. Бір жылда 13 мыңнан астам адам
жұмыссыз қалса, жыл сайын жарияланатын бос
орындарға 17 мың маман табылмай қалады. Неге?
– Иә, жыл сайын 17 мың жұмыс орнына
маман табылмайды. Bйткені, арнайы оқу орнын
бітірушілер жұмыс берушілердің талабына жауап
бере алмайды. Бұл мәселені оңтайлы шешу үшін
жұмыс берушілердің зі оқыту үрдісіне қатысуы
керек. Қазір оқуын аяқтаған мамандардың
білім деңгейін оқу орындарының
здері
д р бағалап жүр.
үр Соған
сәйкес диплом береді.
Мәселен, Экономикалық
ынтымақтастық және
даму ұйымына
мүше елдерде

)

Ақтбеге шенділердің келгенін
кшедегі кептелістен байқауға болады.
Үкімет басшысы ңірде жасалып жатқан
жұмыспен танысты. Мәселені Мәсімов
жастардың жұмыссыз жүруінен іздегісі
келді ме, оған жастар саясаты, жұмыспен
қамтамасыз ету туралы аз айтылмады.
Bткір де зекті мәселе ктерілген
жиын таяуда қанды қақтығыс болған
№6655 әскери блімінің мәжіліс залында
тті. Bзі санаулы минутқа созылған
басқосуда бірнеше министр мен жергілікті
шенеуніктер тбе крсетті. Бұрын-соңды
айтыла бермейтін сандар кп айтылып
кетті ме, бәзбіреулердің белгі беруінен
кейін бұқаралық ақпарат құралдары
кілдерін сыртқа шығарып жіберді.
Аз уақытта не айтылды?! Кешегі
қақтығыстарда ұлттық қауіпсіздік
қызметкерлері де, тәртіп сақшылары

Bз кезегінде облыс басшысы Бердібек
Сапарбаевтың айтуынша, ңірде
болған соңғы оқиғаларды, сонымен
қатар облыстың демографиялық және
әлеуметтік-экономикалық дамуын
есептегенде кадрлық қамсыздандыру,
сонымен бірге құқық қорғау және арнайы
органдарды материалдық-техникалық
жағынан жабдықтау мәселесі ткір тұр.
Сондай-ақ қазіргі таңда нысандарды
антитеррорлық қорғауды күшейту,
бейнебақылау камераларының санын
кбейту және оларды техникалық жағынан
қамтамасыз ету аса қажет. Облыстың осы
және зге де жоспарларын жүзеге асыру
үшін 16,6 млрд теңге қажет.
Мәселен, облыстық ішкі істер
департаментін арнайы автоклікпен
қамтамасыз ету республика бойынша
ең тменгі орында.Небәрі 43%

Жұмыссыздық

аздырады әрі
азғырады

Ащы шындық

да қатты қиналғанға ұқсайды. Үкімет
басшысының алдында полицейлер з
мұңын шақты. Лаңкестік әрекет болған
күндері қандай қиындықтарға тап болғаны
жнінде облыстық ІІД басшысы Махсұтхан
'біләзімов хабарлады.
Ол «5 маусымда болған қақтығыс
салдарын зерттеу кезінде ішкі істер
органдарындағы олқылықтарды тізбектеп
берді. Біріншіден, бір мезгілде қаланың
бірнеше ауданында болған қақтығыстарды
ауыздықтау қиынға соқты. Сонымен
бірге жеке құрамның қалалық жағдайда
күрес жүргізуге білімі мен біліктілігі
жетіңкіремейді, – деді.
Bзінің клігі болмағандықтан, жеке
құрамды қаланың бір блігінен екінші

мамандардың білім-білігін жұмыс берушілер
немесе арнайы кәсіби ұйым тексереді. Олардың
талабынан шыққан оқу орнын бітірушілер далада
қалмайды. Біз де болашақта осындай ұйым құру
мәселесі қарастырылуда, – деп түсіндірді министр
Тамара Дүйсенова.
Крсеткіш кп жайдан хабар береді.
Біріншіден, елде жұмыспен қамтудың нақты бір
жүйесі жоқтығын, екіншіден, орта буын маман

қамтамасыз етілген. ІІД мен прокуратура
қызметкерлерінің санын арттыру қажеттігі
сезіледі.
Ақтбе қаласының 450 мың тұрғынға
47 прокуратура қызметкерінен келсе, 350
мың тұрғыны бар Тараздың қадағалау
органдарында 52 адам еңбек етеді.
– 'рине, шағын штаттың қадағалау
жұмыстарының сапасына, соның ішінде
экстремизмге қарсы ткізілетін іс-шаралар
кезінде әсер етері сзсіз. Қосымша штат
ашып, материалдық-техникалық базаны
жақсартуға қаржы блуге кмектесуіңізді
сұраймыз, – деді облыс әкімі Премьерр
р
министрге.
Бес жылға шегініс жасасақ. Облыстың
ыстың
бірнеше жерінде болған атыс-шабыс,
шабысс,

дайындайтын оқу орны ндірістен алшақ. Сонау
бір заманғы бағдарламаларымен ешкімге керексіз
маман дайындайды. Егер қаузай түссек, бұл з
алдына үлкен тақырып, зекті мәселе.
– Қазіргі уақытта елімізде орта буын маман
те тапшы. Себебі біздегі оқу орындары Білім
және ғылым министрлігі дайындап берген кәсіби
стандарттар мен айқындаған мамандықтар тізімі
бойынша оқытып шығарады. Шындығына
келсек, оны жұмыс берушілер здерінің
қажеттілігіне байланысты ұсынуы керек қой.
Мәселен, Германияда кәсіби мамандарды
дайындайтын оқу орындары, кәсіби бағыттағы
мектеп здерінің мамандарын тікелей ндіріс
орындарында дайындайды. Оқу үрдісінің 80-90
пайызы ндірісте, арнайы жұмыс орындарында
теді. Оқуын аяқтағанда сол саланың дапдайын маманы болып шығатыны да содан. Тіпті
оқуын бітірмей жатып, зіне жұмыс табады.
Біз маман дайындауды жан-жақты бірлесіп, бір
жүйеге келтіріп алмай, бұрыннан келе жатқан
мәселелерді шеше алмаймыз, – дейді Парламент
Мәжілісінің депутаты Жексенбай Дүйсебаев бұл
мәселеге қатысты.
Бұл ресми дерек қазір ауылда тұратындардың
барлығы зін-зі жұмыспен қамтушылар ретінде
есепке алынған. Егер оларды да жұмыссыз қатарына
қоссақ, екі қолға бір күрек таппай жүргендердің
саны қазіргіден әлдеқайда кп болып шығады.
Сондықтан бірнеше үкімет болып, қоғам болып
жүйелі жұмыс істегеніміз жн-ау. 'йтпесе...
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ТҮЛЕК
жағына тасымалдау үшін автобусты
әкімдіктен сұрауға мәжбүр болыпты.
Облыстың «бас полицейі»
қызметкерлер санының аздығын айтып
налыды. Бір мезгілде 500 адам сйлескенде
ескірген рация ауыртпалықты ктере
алмаған.
Bз кезегінде Ақтбе облысындағы
ҰҚК департаментінің басшысы Нұрлан
Қадырбаевтың айтуына қарағанда, Ақтбе
облысында 100-ге тарта жиһадшы бар. Ол
қақтығысқа қатысты адамдарды анықтау
мақсатында шаралар қолға алынып
жатқанын жеткізді.
Н.Қадырбаев «Салафилерді бақылау
үшін кп күш кетті. Bткен жылдан бері
32 салафиді райынан қайтардық. Алайда
сауатты дін қызметкерінің тапшылығы
сезіледі. Бізге жергілікті мамандар даярлау
қажет, – деп атап тті
ҰҚК департаменті басшысының
айтуына қарағанда, былтыр 14 радикалды
топтың қызметіне тосқауыл қойылыпты.
Олар жер-жерде зорлық-зомбылық әрекет
жасамақ болған. Арнайы қызметтің
ғимараты да мәз емес. Елу жыл бұрын
тұрғызылған ғимарат қазіргі талапқа сай
емес. Небәрі 11 қызметкер терроризм,
экстремизммен күреседі.

жарылыстардан соң, үкімет дереу
еу
қимылдай бастады. Темір ауданында
нындаа
әлеуметтік нысандар пайда болып,
ып,
кейбір ғимараттар жнделе бастады.
тады.
Имамдарға да жағдай жасалып,
халықтың кңілін аулауға
бағытталған жұмыстар қолға
алынды. Жастар жұмыссыз
жүргендіктен, осындай қадамғаа
барды деген уәжбен, жұмыс
орындары ашылатыны туралы
аз айтылмады.
Осы жолы да нақты қадам
жасалады. Билік тарапынан
шаралар қолға алынар.
Дегенмен, идеология
тұрғысынан келгенде,
кішкене кідіріс байқалады.
Кідіріс те емес, шегініс
бар. Жастар саясаты
әлсіз қоғамда жас ркен
рухани азықты зге
жақтан іздеуі мүмкін.
Ресми құрылымдар айтып
жатқан жиһад жасау
туралы бұйрықты да!
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Қабырғалары
ырсиған қара тоқтыны үлкен
қырықтық қайшымен қырқып жатып, бір уақ
белін жазған Жәдігер ағам қораның іргесіндегі
айырды ала салып, қоқым-соқым араласқан
бір айыр жүнді қос қабат қораның жел кеулеп
ыға салды.
үңірейген қабырғасына тыға
Жеңгеңнің жыл он екі айда айнымай екі
ау екі шаруасы бар.
айналып келер қызыл танау
Бірі – к!ктемгі қой қырқу,, екіншісі – күзгі қаз
ен үй жаққа бір қарап
жұлу, – деп к!зінің астымен
алған Жәдігер ағам,– екеуіі де қазір қадірсіз,
бағасыз болып кетті. Мынаа жүн жарықтық
осын осылай
тірі пендеге қажет емес. Сосын
індейміз. Қалғанын
қораның ашық-тесігін бүтіндейміз.
ір құртып тынамыз.
күйдіреміз, т!геміз. %йтеуір
Ал қой терісін бүгін ит те жемейтін болып
алған.
й, бүг
үгін
інд
ін
де
Жәкең айтса айтқандай,
бүгінде
н
малдың терісі мен жүнінен
қадірсіз зат жоқ. Ал он
миллион қой бағатын
Ұлыбританияда тері мен
жүннен сан алуан бұйым
жасап, олары әлемдік
брендке айналып, даңқы жер
жарып тұр.
лығындағы
Заманында облыс орталығындағы
ында қой
«Киіз» акционерлік қоғамында
жүні тәп-тәуір !ңделді, – дейді осы
акционерлік қоғамда ұзақ уақыт қызмет
еткен Жоламан Ш!кеев, – ол уақытта
ма, киіз бастық.
бастық
ық..
қой жүнінен негізінен, пима,
ыз кәдеге жарай
йтын
Жалпы, қой жүні қалдықсыз
жарайтын
!нім. Қой жүнінің шайыры да пайдаға асады.
Жуу агрегаттарында тұнып қалған шайырды
арнайы ыдыстарға толтырып, косметика
жасайтын кәсіпорындарға жіберетін. Демек,
қой жүні шаруашылықта, тұрмыста к!п
нәрсеге қажет. Бүгінгі заман талабына сай есепқисабын ойластырсақ, !зін-!зі ақтайтын, ақтап
қана қоймай, кәсіпорынға табыс әкелетін сала.
Қой жүні негізінен, екіге б!лінеді. Биязы
және қылшықты жүн. Оның ішінде қадірлісі
биязы жүн. Бірақ биязы жүнді қойды
!сіру шаруалар үшін оңай емес. Ол үшін
жайылымның ерекшелігі, жайлылығы қажет.
Айталық, ақселеу, қаудан !сетін біздің дала
биязы жүнді қой үшін оншалықты жайлы
емес. Себебі ақселеудің, қауданның басындағы
ине ш!п қой терісіне қадалып, оның ауруға
ұшырауына себепші болады. Біздің !лкеде
қылшық жүнді қой !сірудің басты себебі содан.
Дәл қазір облыста биязы жүнді қойдың саны
15 пайыздан аспайды. Қылшықты жүннен
биязы жүн қымбат бағаланады. Қылшықты
жүн де к!зін тапса, кәдеге асады. Ертеректе
іргедегі Ресей қарулы күштерінде қызмет

ткіл

Түй

Оңтүстік
Қазақстан
облысындағы 73 мың
гектарға жуық жерді қара
шегіртке басып алды. Ен
даланы қаптаған жәндіктер
жайылымды жайпап,
қамсыз жұртты
әбігерге салуда.

ететін жауынгерлерін
осы қылшықты жүнді
іске жарату арқылы
киіндіретін. Білетіндердің
айтуына қарағанда, қазір
олар да алмай қойыпты.
Яғни !ркениет !рістеген
сайын сан ғасыр бойы
халқымыздың игілігіне
айналып келген қой
жүнін синтепон сияқты
қылшықтан дайындаған
материалдар ығыстыра
бастады. Күнк!ріс тіршілігі
т!рт аяқ малмен тығыз
байланысты халықтың
к!ңіліндегі
жалғыз
медеу –
соңғы
тууға
ған ш
туған
шақта ауа к!шкен, ел
ерк
ер
кіндік алған, ақ жарылқап
еркіндік
күн туғанда,
туғанд
д а, туға
күн
туған топыраққа
қаайт
й а оралған қа
анд
н а
қайта
қандастарымыз
үшін,
к!ш
ш бағдарламасы
арнайы «Нұрлы к!
к!ш»
ше
салын
нғ мекенжайларда
шеңберінде
салынған
қо
ағай
қоныстанған
ағайындар жұмыссыздық
проб
пр
ро лемасын қайта-қайта
қ
проблемасын
к!терді.

табатын жан болса, !з-!зінен жолға түсіп
кететіні бизнес жоспар. Шын мәнінде, ұланғайыр Ақмола облысындағы елді мекендердегі
тілек білдірушілерді киіз үймен қамтамасыз
ету үшін оның қаншасын шығару керек. Оның
үстіне біздің ел курортты аймақ. Айдыны
асып-тасқан к!гілдір к!лдің жиегінде, ақ
қайыңдардың ортасына ақ шаңқан киіз

ҚОЙ ТЕРІСІ ДЕМЕҢІЗ...

илеуі келіссе игіліктің өзі, ен байлықтың көзі емес пе?!.
Кейбір
уақытта табиғи жылу беретін
к
Егер күні
бүгінге дейін
материалдарға деген
деректерге
игер
игерілмей
жатқан
сұраныстың арта түсуі.
сүйенсек, әлемдік
ен
байлықты
Бұрындары жұрттың сән
ел игілігіне
нарықтағы тері шикізаты
к!ріп, еденге тастайтын
а
айналдыру
импортының 25 пайызын
ковролин т!сеніштері мен
үшін осындай
!зге де материалдарды
Түркия алады екен. Бұл елде бір
жерлерден
қазір табиғи жылуы мол,
күнде 3 мыңға жуық тері өңделеді.
үкіметтің
сәні !згеше бұйымдар
қолдауы
Оларға шикізатты тиынға сатамыз
ауыстыра бастаған.
арқылы шағын
да, былғары тонды 2-3 мың
Ақмола облысында
кәсіпорындар
да игерілмей жатқан
долларға сатып аламыз. Кезінде
а
ашса,
баршаға
байлық к!зі осы
сол
тері
илеуді
түріктер
б
бірдей
тиімді
қой терісі мен жүні.
бо
болмас
па еді.
қазақтан үйренген десе,
%не бір жылдары
М
Моңғолияда
К!кшетау қаласының
қазір ешкім сенбес.
жа
бір жапырақ
тері,
іргесіндегі 9збекстаннан,
ш!кі жүн далада
бір ш!кім
сейден
Түркменстаннан, іргедегі Ресейден
қалмайды, – дейді
на күн
және басқа да сонау ел басына
сексеннің сеңгіріндегі Қабдолла
Уақапұлы ақсақал, – күнгі бүгінге
дейін біз бағымдағы малдың терісі
мен жүнін пайдаланып келдік. Киген
киіміміз, үйдегі күнделікті тұтынатын
тұрмыстық бұйымымыз тері мен
жүннен жасалды. Одан кемдік к!рген
жоқпыз. Аллаға шүкір, «тоғыз қабат
торқадан тоқты шағымның терісі артық»
демекші, ұрпағымыз таза табиғи киім
киіп, экологиялық жағынан мүлтіксіз
жүннен жасалынған бұйымдарды
кәдеге жаратып, бүгінгі күнге жеттік.
К!кшетаудың іргесінде қоныстандық.
Рас, қазір жалғыз біз ғана емес, жұмыр
жердің кез келген түкпірінде қаржылық
қиыншылық болып жатыр деп естиміз.
К!пті к!рген басым бар, сексенге
келген жасым бар. Мына балалар киіз
үй жасайтын кәсіпорын ашса, тамаша
емес пе? Тау басып, асу асып келген
ағайындар !здерімен бірге нешеме жыл
бойы бастарына пана, жандарына қорған
болған алты қанат, сегіз қанат киіз
үйлерін қанжығаларына б!ктеріп ала
келді. Жергілікті жұрт той-томалағына,
асына, басқа да жабдығына пайдалануға
қатты қызықты. 9йткені, ыңғайлы-ақ
дүние. %рі қой жүнінің иісі шыққан
жерге кене, қоңыз жоламайды. Ауасы
кең, киіз жарықтық жел !ткізе қоймайды
ғой.
Сұңғыла ақсақал сыр ғылып шерткен
шаруаның реті шынымен істің к!зін

Шегірткелер қарбыз-қауын егілген алқаптарды түгел
тауысуға айналды. Бір айға жуық Сарыағаш пен Шардараның
егістігін жайпаған зиянкестер енді Ордабасы мен Арыс
диқандарын зар жылатып отыр. Алайда облыстық ауыл
шаруашылық басқармасының басшысы Серік Тұрбековтің
с!зіне сенсек, бүгінде шаруаларға шегірткеден келетін қауіп
жоқ. Аймақтық коммуникациялар қызметінде !ткен брифингте
ол зиянкестерге қарсы күрес жұмыстарына 48 млн теңге
б!лінгенін айтты. Ал диқандар болар іс болып, к!к!ністерін
шегіртке жеп қойғанда заласыздандыру жұмыстарының
жүргізудің еш қажеті жоқ, – деп отыр.

үйлерді тігіп, мұртымыз к!кке шаншылып,
шәниіп жатар едік. Киіз үй жол жиегіндегі
сауда-саттық к!лігін қыздыратындарға да,
қымызхана ашатындарға да қажет емес пе.
Демек, киіз үй жасайтын шағын кәсіпорын
ашылатын болса, қаншама адамға күнделікті
жалақы алып, жан бағатын жұмыс орны, әрі
ең далада есепсіз, қажетсіз, іріп-шіріп жатқан
қой жүні барар жерін таппас та еді. Сол сәтте
мал баққан ағайын да әр қойдан орта есеппен
үш килограмнан қырқатын қылшықты және
биязы жүндерін нарық бағасына сәйкес бағалап
!ткізіп, жоқтан бас жасап, қоңданып кетпесе
де, талғажау қылар напақа табар еді.
%не бір кезде К!кшетау !лкесіне
ат ізін салған шетелдіктер К!кшетау-2
стансасының аумағында әлдебір кәсіпкер
жиған, бірақ !ткізер жер таба алмай, сасып
жатқан тау-теңіз мал терісін к!ріп, қатты
таңқалыпты. Ысыраптың мұндай жойқын,
жойдасыз кейпін к!рмеген шетелдікке
қазақстандықтардың берекесіздігі қатты әсер
етсе керек. Оқыған-тоқығаны мол, к!ргені
к!п шетелдік іскер біздікілердің осылайдаосылай деген уәжін қанша қайталаса да
түсіне алмапты. Жұрттың қолы жетпей
жүрген ең байлық неге шіріп жатыр? Ол неге
ешкімге қажет емес? Ақыр-соңына дейін әлгі
пақыр ұғына алмапты. Бәлкім, ұғынғысы да
келмеген шығар.
Кейін К!кшетау-2 стансасында ҚазақстанИталия біріккен тері !ңдеу серіктестігі ашылды.
К!п уақыт !ткен жоқ жабылып қалды. Анық
себебін, бүгін ешкім айта алмайды. Содан
бері тері мен жүнді кәдеге жаратуға ұмтылыс
болғандығын естімедік.
***
ә ә 
     
 ,          
   .  ,  
 ,     
 . ө   . !  
- ,  - . ә   
 . "    
  # , # . 
  . $    
   ә   .
%   -&.
'  '$(Ә*+/!0

Бір жылда Бетпақдалада мекендейтін 70 мыңнан
астам ақбөкен қырылған. Биылғы санаққа
сәйкес оның саны 36200 құрап отыр.
Бұл дегеніміз – 2015 жылдан
63,3% есеге аз.

Киік қырылған

жыл

Диқанды шырылдатқан
ШЕГІРТКЕ
Мұндай деректі Орман
шаруашылығы және жануарлар әлемі
комитеті т!рағасының орынбасары
Нариман Жүнісов жария етті.
Оның айтуынша, әуе санағының
қорытындысы бойынша 2016
жылы киіктің саны 108300 болған.
Ауыл шаруашылығы министрлігі
браконьерлер ашк!здігін қоймаса,
қазақ даласында бірде киік қалмауы
мүмкін деп дабыл қағып отыр. Қазір
елімізде 300 мың ақб!кеннің небәрі
108 мыңы қалған. Ауыл шаруашылығы
министрлігі әсіресе, Бетпақдала,

Үстіртте мекендейтін ақб!кендерді
сақтап қалу үшін к!рші Түркменстан,
9збекстанмен келісс!з жүргізуде.
Яғни киікті мүйізіне бола қыратын
қаск!йлермен бірігіп күреспек. АШМ
жануарлар дүниесі және аңшылық
шаруашылығы басқармасының
басшысы Бақытбек Дүйсекеев қару
асынып дала кезгендер бірнеше
айдың ішінде жүздеген ақб!кенді
жайратып салғанын айтып отыр. Ол
33 факті бойынша 100-ден астам киік
атылып, 1000-нан астам киік мүйізі
тәркіленгенін айтты.
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Бүгінгі күннің өзекті тақырыбы Ақтөбе, діни секталар, Қытай, Ресей
және Америка болып тұр. БАҚ пен әлеуметтік желіден кім кімнің
сойылы соғатыны, кім кімді қорғаштайтыны білініп қалды. Осы
мәселелер бойынша сарапшылар мен мамандардың пікірін сұрадық.

 :
«Православиелік Русь»
талдау агентті атты
әлдебір ұйымның
директоры Константин
Душенов Ақт!беге қатысты
мәлімдеме жасап, «Қазақстанды
мемлекет деп айтуға мүлдем
болмайды. Ол Ресейдің к!мегімен хат
таныған тайпалардың бірлестігі», –
депті.
   : *кінішке қарай,
соңғы кездері !зіміздің солқылдақ
саясатымыздың нәтижесінде Украина,
Қырым оқиғасынан кейін делебесі
қозған Ресейдің саясаткерлеріне
теріс әңгіме айтуға мүмкіндік беріп

жолы біреу-ақ – Ресейдің етегінен
ұстауды қоюымыз керек. =рине,
к!рші елмен экономикалық, мәдени,
т.б. байланыс ешқашан үзілмейді.
   : Біріншіден,
Украинамен болған жағдайдан
кейін Ресей үшін Қазақстаннан
айырылып қалу ең үлкен орны
толмас трагедиялық, катастрофалық
жағдайдағы геосаяси ұтылысқа
айналатыны анық. Сондықтан
бүгін Ресей үкіметі Қазақстанды
қалайда болсын
!зінің ықпалынан
шығармауды к!здейді.
Тек қана бүгін емес,
ертеңгі билікпен де
жұмыс істеуді мақсат
етіп отыр. Сондықтан
олар қазірден бастап
элиталардың тамырын
басып жатыр.

бастады. Апама жездем сай деген
осы. Оларды түсінуге болады. Ресейге
әйтеуір бір қатысы бар кез келген
адамның тұтқындалуы – «Қазақстанда
Ресейге қарсы іс-әрекет жүріп жатыр»
деуге дәлел болады. Бұл солтүстіктегі
к!ршіміздің бүгінгі саяси бағыты.
 : =леуметтік желіде
салафилерге қарсы күшті жұмылдыру
керек деген бастама к!теріп жатыр.
Ертең !зге секталар тасада қалып
қоймай ма?
   : Бұл сұрақтың ж!ні
бар. *йткені «салафилер» сектаның
бірі. Салафизм идеологиясының
!зі бүгінгі күні терроризммен
экстремизмге !сіп-!нетін идеологияға
айналып отыр. Сондықтан бүгінгі
күні оған с!зсіз жауап беруіміз
керек. Шын мәнінде, !зіміздің
ата-бабаларымыз құрып кеткен
исламдық к!зқарасымыз, дүниетаным
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жаңғырту үстіндеміз. Ислам дінінің
әліппесін к!пшілігіміз түсіне де
бермейміз. Сондықтан әрқайсымыз
алдымыздан
дан шыққан кез келген
ағымдарға,
ға, оларды таратушы ұстаздар
мен пірлерге
ерге сеніп, етегінен ұстап
кете береміз.
еміз. Олардың оңы мен
солын тануға
нуға біліміміз,
дайындығымыз
ығымыз жетпейді.
*кінішкее қарай, бұл кезең
әлі де ондаған
даған жылдарға
созылатын
ын сияқты.
90-жылдары
ары Қазақ жеріне
сан түрлі секталар енді.
Ашықтан-ашық
н-ашық жұмысын
жасады. 1992 жылғы діни сенім
туралы заңымыз
аңымыз қақпамызды
ашып берді.
рді. Соның салдарынан
талай қазақ
зақ баласы олардың

E-mail: jas_qazaq@mail.ru
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заңды қайта қарап, күшейту қажет деп
ойламын.
 : Айдос, Қазақстан
стратегиялық зерттеулер
институтының бұрынғы
директоры Болат
Сұлтанов Сізді
«Ресеймен қарымқатынас орнатуға
кедергі жасап
жүргендердің бірі» –
депті.
   :
Шынын

ҚАУІП

қойдық. Мұны «біздің ұлттық
кауіпсіздігімізге нұқсан келтіретін
мәлімдеме», – деп қабылдауымыз
керек. Оған саяси және ғылыми
тұрғыдан баға беріп, екі ел арасындағы
бүгінгі қарым-қатынастың деңгейін
пайдалана отырып, мүмкіндігінше
ауызын жаптырған дұрыс. Екінші
мәселе – сол ақпараттың бізде
емін-еркін тарауы. Бұл елімізде
жүрген біраз азаматтарға ой салып,
пікірін !згертуге септігін тигізеді.
«Сепаратистік басқа пиғылдағы
азаматтарға кәдімгідей қолына жалау
ұстатқандай мәлімдеме» – десем
артық айтқаным болмас. Сондықтан
біз ақпараттық қауіпсіздігімізді
қамтамасыз ету, ақпараттық
тәуелсіздікке қол жеткізу мәселесін
алға қоюымыз керек. Алға қойып қана
қоймай, мүмкіндігінше бұл мәселені
заң жүзінде іске асыру керек.
  ө: Қазақстанда 18 мың
қоғамдық ұйым болса, Ресейде оның
саны 100 мыңнан астам. Сондықтан
бір ұйымның жетекшісі еліміз
туралы адам сенбес с!з айтса, ертоқымымызды бауырымызға алып,
тулаудың қажеттілігін к!рмей тұрмын.
Ит үреді, керуен !зінің жолымен жүре
бермек. 90-жылдардан бастап, ондай
с!здің талайын естідік. Солженицын,
Лимоновтарды былай қойғанда,
!з азаматтарымыздың талайының
аузынан «қазақтар ел бола алмайды»
деген «к!ріпкелділігінің» куәсі болдық.
Не істеу керек? =рине, басымыздан

  Ө&,


с!з асырмайық деп, Мәскеуге барып,
сазайын беру де артықтық қылмайды.
Бірақ кімнің аузына қақпақ боламыз.
=лде, мұрны бұзылған шовинист
ертеңіне «Қазақстан халқына мың
да бір алғыс!» деп ұран салады
деп ойлайсыз ба? Тоқтамай үре
берсе, итке де ашуланасың. Еліміз
!зінің ақпарат кеңістігін Ресейдің
ақпараттық құралдарының қолына
беріп қойғаны да ешкімге таң емес,
талассыз шындық. Сондықтан
к!ршілеріміздің аузынан шыққан
сасық с!здер ертең құлағымызға
жетеді. Кейде мен, құдайдың !зі
кешірсін, Жириновскийлердің к!бірек
оттағанын тілеймін. Себебі солардың
с!зін естіген азаматтарымыз бұлқанталқан болып, ұлттық рухы ояна
бастайды. «Осы біз елміз бе, ұлтбыз ба»
деп жан-жағына қарайды...
 : Ресейдің режиссері
Сергей Михалков «Қытай
Қазақстанды басып алады», – деп
айтыпты. Еліміз түркі тілдес елдермен
байланысын тығыз орната бастаған
уақытта Ресей ақпарат құралдары
Қытаймен қорқыту науқанын
бастайды. Олар осылайша !з
шеңберінен шығармаудың амалын
жасап отыр ма?
  ө: Қазақты Қытаймен
қорқыту – Ресейдің саясаттанушылары
мен журналистерінің соңғы 10-15
жылдағы жүргізіп отырған жоспарлы
жұмысы. Олардың мақсаты да айқын
– «қытайдан қашқақтаған қазақ
орыстың қолтығына тығылады».
Сондықтан «қытай қаупі», «сапасыз
қытай тауарлары», «тышқан етінен
жасалатын қытай тұшпарасы».
Бұл ресейлік БАҚ-тың таусылмас
жыры. Біздің жерімізді Ресейге таңу
саясаты, «Қазақстанда орыстілділерге
қысым к!рсетіп жатыр-мыс» деген
байбалам да тәуелсіздігін алған елдің
егемендігін мойындағысы келмеген
таза метрополиялық саясат. Путиннің
билікке екінші келуінен кейін бұл
бағыт үдей түсті. Бұдан құтылудың

ҚАЙДАН?
Екіншіден, экономикалық
тұрғыдан Орталық Азияға
инвистиция салатын
мемлекет, әрине, Қытай.
Мысалы, жер мәселесінде
де Қытайға қарсы
қойды. Елімізде тараған
ақпараттың к!бісі шын
мәнінде, Ресейде жасалған,
жасақталған. Тіпті Ресей
ақпарат к!здері арқылы
тарап бізге жетіп отыр.
Мұның бәрі ақпараттық
тәуелсіздікке әкеледі. Шын
мәнінде, бұның астары
түсінікті. Осындай ақпарат
тарату арқылы билік пен
қарапайым халықтың,
Қытаймен Қазақстанның
арасын ажырату. «Қытай
біз қорқатындай қауіп т!ндіріп отыр
ма, жоқ па?», – деген заңды сұрақ
туындайды. Қытай соңғы 35-45
жылдары ешкіммен соғыспаған.
Олардың қазіргі ұстанған саясаты
– экономикалық экспансия. Яғни
компанияның үлесін сатып алу,
банктерге, кәсіпорынға, мұнайға
кіру сынды әрекеттер. Бірақ таза
соғысқа Қытай ешкіммен дайын
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емес. Олардың саясаты ұзақ мерзімді.
Қытайдың табиғи және геосаяси
болжамы 100 жылдан кем емес. Олар
үшін 15-20 жыл деген азғантай ғана
уақыт. Алдымен, осыны түсініп алу
керек. Бүгінгі күні елімізде жерді
иеленіп отырғандардың 70-80 %
Ресей кәсіпкерлері. *кінішке қарай,
біз осыны айтып отырған жоқпыз.
Қытай алып отырған жер мен Ресей
алған жерді салыстыратын болсақ,
арасы жер мен к!ктей. Бірақ біз
Қытайды айтамыз да, Ресей тасада
қалып жатыр. Бұл да кауіпті. *йткені,
Ресей бізбен тікелей шекаралас ел.
Шекаралас болғанда кәдімгідей 7,5
мың шақырымды б!ліп отырған
жері бар. Сондықтан олар !здерінің
«агентуралары» арқылы мыңдаған
гектарды арендаға алып отыр. Ал біз
неге осыны к!рмейміз, байқамаймыз?
Сондықтан бұл айналып келген
кезде әдейі қасақана жасалып жатқан
саясат. *йткені олар қазақ қоғамының
ішінде Қытайға деген үрейдің барын
біледі. Олар осы үрейді біздің билікті
әлсірету үшін, элиталар арасына
сына қағу үшін, билік пен қазақтың
арасын ажырату үшін барынша осы
мүмкіндікті пайдаланып жатыр. Ол
тұрғыда Ресейдің сарапшылары жұмыс
жасауда. Біз оған қоғам мен биліктің
арасын жақындатумен, !зіміздің
ақпараттық талдау жұмыстарымызды
жоғарғы деңгейде атқарумен ғана
қарсы жауап бере аламыз. Билік
!зінің нақты жұмысын халыққа
түсіндіруі қажет.
 : Ұлттық қауіпсіздік
комитеті «Т!лешовтің жер мен
Ақт!бедегі оқиғаға қатысы бар»,
– деген мәлімдемесінен кейін
Ресейдің ақпарат құралдарында
елімізге қатысты материалдар
к!бейе бастады. Т!лешовті қорғау
науқаны басталды. Дос аға, осыған
қатысты не айтасыз?
  ө: Ең қызығы, адам
танымайтын Т!лешовті ешкім
естімеген ресейлік ұйымдар қорғай

пайымымыз бар. Еліміздегі шынайы
имамдар мен ғұламалардың корпусын
жасақтауымыз керек. Біздің имамдар
басқа секталардың басшылармен
дауға келген жағдайда ұтылып
қалмауы тиіс. Яғни бір бас жоғары
тұруы қажет. Білімі, пайымы !мірлік
тәжірибе жағынан. Сонымен қатар
бұған т!теп беретін жалғыз күш, ол –
қазақ ұлтшылдығы. Қаны бар, жаны
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бар, жүрегі бар жалғыз жанкешті
қазақ ұлтшылдығы. Осыған дейін
біздің билік қазақ ұлтшылдарын
шетке ысырып келді. Менің ойымша,
бүгінгі күні ауылдан қалаға келіп,
секталарға кетіп жатқан
жастармен жұмыс істейтін
ұйым керек.
  ө: Меніңше,
біз қазір !тпелі
кезеңде отырмыз.
Коммунистік
жүйеде !мір
сүрген кезеңде
!зіміздің ата
дінімізден
айырылып
қалдық
та, қазір
қайта

торына түсті. «К!пдінді» ел
атануға күш салдық ( 
ө    –   
   ). Қысқасы, !з
дінімізді секталармен қатар қойдық.
К!птеген елдерде «негізгі дін»
немесе «мемлекеттік дін» деген
термин бар. Ал осы мемлекеттің,
осы жердің иесі қазақ ұлтының
діні – мұсылмандық емес пе? Атабабамыздың дінін дамытып, оған
мемлекеттік мәртебе бермейінше,
бізде тыныштық болмайтын
сияқты.
   : Исламның
атын жамылып жүрген лаңкестер
мен содырлар салафилік
ағымынан тамыр тартатыны
анық. Оларға қарсы жұмыла
жұмыс жүргізу керектігін !з басым
бұрыннан айтып келемін. Еліміздегі
имамдардың білімі мен біліктілігін
арттыру мақсатында ел аумағында
семинар !ткізіледі. Бас мүфтидің
бастамасымен еліміздің түкпіртүкпірінде әр түрлі конференциялар
мен кездесулер ұйымдастырылып,
ақпараттық-насихат топтарды жұмыс
жүргізілуде. Алайда осындай істерді
діни басқарманың ғана атқаруы
жеткіліксіз. Бұған мемлекеттік
мекемелер, оқу орындары, отбасы
институты мен қоғамдық институттар
бірігіп, жоспарлы жұмыс жасаса,
анағұрлым нәтижелі болары даусыз.
Қазақстанда дәстүрлі емес !зге де
секталар тасада қалып қоюы бек
мүмкін. *зіңіз ойлаңызшы, біздің
заңнамалардың ешбір жерінде
«секта» деген с!з қолданылмайды.
Сондықтан, бұл мәселеге к!ңіл б!лу
қажет. Дәстүрлі емес жат ағымдарды
бақылауға алып, қатаң тыйым салу
керек. Бұл мемлекеттік
құзырлы мекемелердің
тікелей міндеті.
Ол үшін дін
туралы

айтсам, менің ол кісінің екіжүзділігіне
таңым бар. Кездескен кезде бірбірімізбен жақсы с!йлесетінбіз.
Жауласқан кезіміз де болмаған. Ол
кісінің маған қатысты мақаласын
оқып аң-таң болдым. Оның ресейшіл,
Ресей мүддесін қорғап жүретіні мен
үшін анық нәрсе болатын. *тірікшынын араластырып жалған әрекетке
барады деп ойламаппын. Сондықтан
бұл кісімен кездескенде !зіне
айтатыным бар. Бірақ шын мәнінде,
біздің биліктің жанында, жоғары оқу
орындарында елдің емес Ресейдің
мүддесін ойлайтын азаматтардың
легі қалыптасып қалды. Соларды
не істейміз? Жалпы, олардың бетін
бері бұру мүмкін бе? Мысалы, олар
бізді «АҚШ-тың тыңшысы» дейді.
Онда бізде ашығын айтайық, «олар
Ресейдің Кремльдің тыңшысы» деп.
Бұл ойыншық емес, әрине. Адамды
сырттай балағаттау !з алдына күнә.
Алайда !з еліміз емес, !згенің мүддесі
үшін азаматтарымызды жыға беретін
болса, біз дұрыс мемлекет, дұрыс
қоғам қалыптастыра алмаймыз.
Сондықтан, менің ойымша, осындай
мәселені біз ашық айтуымыз керек.
Ертеңгі күні мұндай азаматтарды
қоғам тыңдамайтындай дәрежеге
жеткізуіміз керек. Қазақ қоғамының
– интернеті, баспас!зі болуы
керек. *йткені, басты мәселе –
қазақ ұлтының құндылықтары,
мемлекеттің тәуелсіздігі тұтастығы
сынды дүниелер бар. Ондай
азаматтар қоғамның басын теріс
пиғылмен улай беретін болса,
онда ойланайық! Бәлкім, олардың
жұмыстан шығуын талап етеміз.
Олар неге университетте сабақ беріп,
жастарымыздың миын улайды? Бұл
да үлкен мәселе. Сондықтан осының
бәрімен айналысуымыз керек.
  
  Ө!"#$%

ФО ТО ШО К

Франция,
Еуро-2016
Ресей
жанкүйерлері:
«Атың
шықпаса,
төбелес
шығар»
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Белес

Биыл Алматы облысында өндіріс пен аграрлық салада
бірнеше инвестициялық жоба жүзеге асады. Бұл туралы
«Жетісу Инвест-2016: Жібек жолының өркендеуі арқылы
жаңа мүмкіндіктерге» атты халықаралық инвестициялық
форумында белгілі болды. Оған шағын және орта
бизнестің әлеуетті инвесторлық компаниялары мен ұлттық
компаниялардың, жергілікті атқарушы органдардың
жалпы саны 400-дей өкілі, сонымен қатар Таяу және Қиыр
шетелдердің өкілдері қатысты.

Жетісудың
жетістігі мол

шетелден келеді. Сонымен қатар
Алматы мен Алматы облысында
туризм аймақтарын дамытып, келетін
туристердің санын арттыруымыз
керек. Алматыны қолжетімді азықтүлік 'німдерімен қамтамасыз етіп
отырған Алматы облысының қала
үшін маңызы зор» – екенін
айтты.
2013 жылы Алматы
агломерациясын 2020
жылға дейін дамытудың
Iңіраралық жоспары
қабылданған. Осы орайда
Б.Байбек бірқатар бірлескен
істер атқарылып, түрлі

отырыста Алматы
облысының әкімі Амандық
Баталов қатысушыларға
ризашылығын білдіре
отырып, 'ңірге инвестиция
тартудағы оң нәтижесін
атап 'тті.
А.Баталов «Республика
бойынша инвестиция
к'лемі жағынан 2015
жылы облысымыз 4-ші
орыннан к'рініп, (490
  ), 2014 жылғы
деңгейді 37 млрд теңгеге
арттырдық (
 ө
  105,3%). 2015
жылы жалпы сомасы 34,7
млрд теңге болатын 170

жұмыс орнын құру межеленіп
отыр», – деді.
Алматы облысының
географиялық жағынан
қолайлы орналасуы заманауи
технологияны қолдана отырып,
азық-түлік 'німдерімен 100
миллионнан астам адамды
қамтамасыз ете алады. Сонымен
қатар облыс басшысы 'ңірдің
инвестициялық мүмкіндігі
туралы кеңінен әңгімеледі.
Ауыл шаруашылығы 'німдерін
тереңнен 'ңдеуге мамандану
негізгі бағыттың бірі екенін
атап 'тті. Сонымен қатар ол
'ңірдегі жүгері 'ндірісіне, сүттауарлы фермалар мен 'ңдеу

Шараның мақсаты – Алматы
облысының инвестициялық
тартымдылығына бизнесқауымдастық пен халықаралық
қаржы ұйымдарының назарын
аудару. Сонымен қатар форумға
Алматы облысының әкімі
Амандық Баталов, Алматы
қаласының әкімі Бауыржан Байбек,
Жамбыл облысының әкімі Кәрім
К'кірекбаев, Инвестиция және даму
вице-министрі Ерлан Хайыров,
инвестициялық
жоба жүзеге
асырылды. Бұл
'з кезегінде
3,6 мың
жаңа жұмыс
орындарының
құрылуына
ықпал етті. 2016
жылы сомасы
94 млрд теңге

«Қазақстан темір жолы» АҚ вицепрезиденті Қанат Алпысбаев
қатысты.
Форум барысында Алматы
облысындағы орта және шағын
бизнес 'кілдері тауарларының
к'рмесі болып, агро'ндіріс,
энергетика, ауыл шаруашылық және
тамақ 'неркәсібі бойынша атқарылып
жатқан істерінің нәтижесі сараланды.
К'рмеге қатысқандар
Алматы облысында ашылып,
халықты жұмыспен
қамтамасыз етіп отырған
кәсіпкерлердің жұмыс
барысымен танысты.
Аграрлықиндустриалдық, ауыл
шаруашылық және
энергетика саласы бойынша
қызмет атқарып жатқан
шағын және орта бизнес
'кілдері қала және облыс
әкімдеріне 'здерінің
жұмысын таныстырды.
К'рмеге Алматы
облысындағы ірі 'ндіріс
орындары қатысып, сапалы
'німдерін ел назарына
ұсынды. Пленарлық

Бұрынғы тоқтап қалған қант
зауытының жұмысы қайта
жанданады. Облыста бау-бақша
к'лемі 20 мың гектарды құрайды.
Ал интенсивті бақша к'лемі 2
мың гектардан астам. 2016 жылы
1600 гектар бау-бақшаға б'лінген
жерде енді «Апорт» бағдарламасы
бойынша белсенді жұмыс
жүргізілетін болады. Алматы
қаласының әкімі Бауыржан
Байбек мемлекет басшысы
Н.@.Назарбаевтың инвестициялық
ахуалды жақсартып, елімізге
тікелей инвестиция тарту туралы

салалар бойынша тиімді жұмыстар
жүзеге асқанын атап 'тті.
Мысалы, қаланың азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
Алматы облысымен бірігіп, Алматы
қаласының айналасында азықтүлік белдеуін құру бағдарламасы
жасалған. Нәтижесінде Алматы
'ңірінде 16 жылыжай, 7 қойма, 6 сүт
фермасы, 6 бордақылау кешені, ауыл
шаруашылығы 'німдерін 'ңдейтін 25
кәсіпорын салынды.
Ал Жамбыл облысының әкімі
Кәрім К'кірекбаев 'зі басқарып
отырған 'ңірдің мүмкіндіктерін жария

жиі айтатындығын
атап 'тті. Сонымен
қатар облыстағы
агро'неркәсіп, туризм,
энергетика саласындағы
мүмкіндіктерге тоқталды.
Оның айтуынша,
Алматы қаласы және
Алматы облысындағы
ашылып жатқан
кәсіпорындар мен бизнес
орталықтар халықты
жұмыспен қамтып,
ел экономикасының
жақсаруына септігін
тигізеді.
Алматы қаласының
әкімі Бауыржан Байбек
«Күн сайын алып шаһарға
Алматы облысынан 300
мыңнан аса авток'лік келіп кетеді.
Үлкен Алматы айналмалы жолы
логистикалық маңызға ие. Алматы
экономикасының 86 % облыстағы
туризммен сервистік қызмет к'рсету
саласымен тікелей байланысты.
Алматы мен Алматы облысы бірбірімен 'те тығыз байланыста. Алматы
қаласының қарқынды дамуына облыс
экономикасының тигізетін әсері
мол. Алматы – республикадағы ең ірі
қаржы орталығының бірі. Тұрғындар
саны 2 миллионнан асатын қалада,
2020 жылға дейін халық 'сімі екі
есеге асады деп күтілуде. Алматы
қаласы қазіргі таңда азық-түліктің 35
% 'зін 'зі қамтамассыз етсе, 'німнің
28% аймақтан әкелінеді, ал 37%

етті. Инвесторларды мемлекеттік
қолдау ж'нінде Инвестициялар және
даму вице-министрі Ерлан Хайыров,
кәсіпкерлікте электронды картаны
дамыту ж'нінде «Атамекен» ұлттық
кәсіпкерлер палатасы т'рағасының
орынбасары Нұржан Алтаев, ҚорғасШығыс қақпасы еркін экономикалық
аймағының инвестициялық әлеуеті
ж'нінде «Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясының вицепрезиденті Қанат Алпысбаев мағұлмат
берді.
Пленарлық отырыстан кейін
форум бірнеше бағыт бойынша,
атап айтқанда, агро'неркәсіптік
сектор «Алматы облысының
агро'неркәсіптік кешенін дамытудағы
басымдық», мемлекеттік-жекеменшік
әріптестік «Мастер-жоспарлар
құру мен қолдану», «Туризм және
к'лік логистикасы», «Алматы
облысында жаңартылған энергия
к'здерін дамыту» тақырыптарындағы
дискуссиялық секцияларымен
жалғасып, мұнда әрбір қатысушы 'з
пікірін білдіріп, ұсыныстарын айтты.
Форум қорытындысында
Алматы облысы мен Жамбыл
облысы әкімдіктері арасында 'зара
ынтымақтастық туралы, сонымен
қатар Алматы облысының аумағында
жұмыс істейтін компаниялармен 900
миллион доллардан астам қаржыға
түрлі келісім жасалды.

кәсіпорындарын құруға, туризм
саласына, әлеуметтік нысандар
салуға, инвестиция тартуға мүмкіндік
бар екенін айтты.
Форумда белгілі болғандай, 2016
жылы Алматы облысында бизнесті
қолдау мақсатында республикалық,
салалық және аймақтық бағдарлама
бойынша 15,4 млрд теңге қаржы
б'лінді. Ал 'ткен жылы бұл сома 5,6
млрд теңгені құраған. Қаражаттың 6

болатын 115 жоба
қолға алынып, 4,4
мың жұмыс орнын
құру жоспарланған.
Барлығы 2016
жылдан 2020 жылға
дейін жалпы құны 2
триллион теңгелік 443
жобаны жүзеге асыру,
соның негізінде 23 мың
млрд теңгесі «Бизнестің
жол картасы-2020»
бағдарламасы бойынша,
3 млрд теңгесі «Даму»
қорынан, 600 млн
теңгесі «Атамекен» ҰКП
тарапынан б'лінді.
Алматы облысының
әкімі Амандық
Баталов, Алматы
облысы географиялық
орналасуымен, қолайлы
климатымен қатар
еңбеккор халқымен
ерекшеленетінін атап
'тті. Биыл 'ңірде қант
қызылшасы мен алма
бағының к'лемі артады.

 
 ,
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Ескелді ауданы
Ш.Уәлиханов атындағы
орта мектебінің
оқушысы Азамат
Жантенов биокмір
ндіретін жабдық жасап
шығарған. Ол байқауға
ұсынған жобасы жасыл
экономикаға үлес
қосатынына сенімді.
   ,
:
– Соңғы бірнеше
жылда күнделікті
жерден табылатын
әртүрлі органикалық
заттар мен қоқысты
пайдаланып биокмір
жасап шығаруды қолға
алдық. Биокмір шикізатты
оттегісіз, вакуумды ортада
580 градусқа дейін қыздыру
арқылы алынады. Біз мұны
математикалық, статистикалық,
зертханалық әдістерді қолдана
отырып зерттедік. Биокмірді
пайдалансақ, біз мынадай
мәселелердің шешімін табар
едік: биокмірді отын ретінде
пайдалана аламыз, биокмір
улы газ шығармайтындықтан,
экологияға зиянын тигізбейді.
Ең бірінші артықшылығы
осында. Екіншіден, биокмірді
егін алқаптарында тыңайтқыш
ретінде пайдалануға
болады. Бұл німділікті 800
пайызға дейін арттырады.
-йткені, органикалық

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

Талдықорғанда студент жастар мен мектеп оқушыларының
арасында Very Innovative People байқауының жеңімпаздары
анықталды. Жүлде қоры 5 миллион теңгені құрайтын
инновациялық жобалар байқауын ұйымдастыруға Алматы
облысы жастар саясаты мәселелерінің басқармасы, Алматы
облысының жастар ресурстық орталығы, «Жас Отан» жастар
қанатының Алматы облыстық филиалы ұйытқы болған.
Ұсынылған 23 жобаның 8 қаржылай қолдау тапты. Жобалардың
мазмұны да, маңызы да жан-жақты қоғамдағы әртүрлі
түйткілдерді шешуге септігін тигізбек. Бірі – ауылдық жерде
арзан қуат көзін алудың амалын тапса, енді бірі экологияға
зиянсыз отын өндірмек.

E-mail: jas_qazaq@mail.ru
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кбі техниканың
мүмкіндіктерін
кеңейтуге талпынған.
Мәселен, Ескелді
ауданынан келген
Райымбек
2ділханов
электронды
микроскоп
жасап
шығарған. Оның
микроскобымен
дененің ең кіші
блшегін үлкен экранда
круге болады.
  Ә , :
– Қолда бар қарапайым
материалдармен электронды
микроскоп жасадым. Микроскоп
те қарапайым. Электронды
камера, электронды модуль, жарық
лампаларымен жасалған. Оны
ойлап шығаруға бір жыл уақыт
кетті. Қолымда тұрған нұсқасы
тәжірибе үшін жасалған. Енді

Ә  # $:
– Менің жобамның атауы «Қазақ
отбасы коммуникациясындағы
дәстүрлі нормаларды қалпына келтіру
арқылы білім беру негіздері». Жобаның
мақсаты – қазақ отбасындағы
коммуникацияның қазіргі жастар
арасында кмескіленген, дәстүрлі
нормаларды, тарихи және кркем

ҮЗДІК ЖОБАЛАР
крсетіп отыр. Алайда бұл жобаның да
зіндік кемшілігі бар екен. Жарастың
ұстазы Жандос Ахметоллаевтың
айтуынша, бұл құрылғының даусы
қатты шығады екен. Сол себептен
нерпаздың ойлап тапқан
құрылғысын ауылдан алшақ
орналастыруды ойластыруда.

заттардан жасалатындықтан, оның
табиғилығында шек жоқ.
Алматы облысы тұрғындарының
жартысынан кбінің тас кмір
жағып, экологияны улы газбен ластап
отырғанын ескерсек, ңіріміз үшін бұл
те тиімді жоба. Биоотынды пайдалану
арқылы экологиялық проблеманың
да шешімін табатынымыз анық. Тек,
бұл жобаның ауқымы кеңейсе деген
ниет бар. -з жобасын сәтті қорғаған
Азамат Жантеновке 1 миллион теңге
қайтарымсыз қаржы есебінен кмек
крсетілді. Енді Азамат биокмір
шығаратын үлкен құрылғыны
құрастырып, ел игілігіне
береді. Ақсу политехникалық
колледжінің студенті Жарас
2бдікәрімов болса, зі тұратын
Жансүгір ауылына шағын су
электр стансасын салуды
жоспарлап отыр. Ол з
ауылын тегін электр
кзімен қамтымақ. Ол үшін
ауылдағы су арналарына
арнайы құрылғы орнатып,
содан электр қуатын ндіруді
кздейді.
  Әә  :
– Шеберіміз бен
мұғалімдеріміздің бағыт-бағдар
беруімен жарты жылдан астам уақытта
шағын су электр стансасын жасап
шығардық. Ол үшін судың ағысын,
жылдамдығын лшеп біліп алдық.
Бұл жобаны іске асыруға кететін
шығын те аз. Су арнасына орнататын
құрылғыны жасап шығару үшін оған
генератор, пластиналар, қосалқы
темір-терсектер қажет болады.
Генератордан басқасының бәрін арзан
бағаға аламыз. Кететін шығын аз
болғандықтан, ндірілетін электр кзі
де арзан болмақ.
-зендер рнектеген Жетісу жері
үшін бұл нағыз табиғи ресурстарды
пайдаланып, инновациялық даму мен
ркендеуге жетудің негізгі қадамдарын

    , 

    
ө      :
– Бұл құрылғыны тек
электр стансасы ретінде ғана
емес, механикалық энергия
ндіруге де пайдалануға
әбден болады. Мәселен, оның
диірменнің тасын айналдырып
тұратын құрылғы ретінде пайдасы
бар. Бір-ақ кемшілігі болып тұр,
құрылғы шуыл кп шығарады. Су
деңгейі бізде 90 см-ге дейін ктеріледі.
Су ктерілгенде поддон здігімен
ктеріліп, здігімен түсіп отырады.
Бизнестің үш бағыты бар
екені белгілі: сату, ндіру, қызмет

АНЫҚТАЛДЫ

 :
– Біздің облыс тұрғындарына
арнап анықтамалық ақпарат беріп
отыратын анықтамалық орталыққа
зәру. Бізде анықтамалық
орталықтар бар. Бірақ олар
ақылы қызмет крсетеді. Ал
біздің орталық қарапайым
тұрғындар үшін тегін
қызмет крсетеді.
Қазақстанда қалалық

 
Әә 

крсету. Қазіргі ғылым мен
техниканың қарыштап дамыған
заманында қызмет крсетудің
де сапалы деңгейі қалыптасуы
керек. Инновациялық жобалар
байқауына осы тарапта идея ұсынған
Бақтияр Бақыткелдіұлы да қаржылай
қолдауға ие болды. Ол Алматы
облысы бойынша анықтамалық
орталық құруды ұсынды. Қазіргі кезде
зі тұратын Райымбек ауданында
анықтамалық орталық ашқан Бақтияр
жобасының шағын және орта
бизнеске тигізетін пайдасы те зор
екенін айтады.

қаржы блінгендіктен, мен мұның
мүмкіндігін арттырамын. Мұны
медицинада да, геологияда да
пайдалануға әбден болады.
Байқауға қатысушылардың
ішінде Apple компаниясының
конференциясына қатысуға жолдама
алған үміткер де бар. Ол – Сүлеймен
Демирел университетінің студенті
Заңғар Орынбетов. Жас ғалым Аpple
компаниясының німдеріне қазақша
пернетақта орнататын бағдарлама
ойлап тапқан. Ол бойынша
смартфон қолданушының жазып
отырған ойын дп басады және
әр қолданушының жазу стилін
үйренеді.
! "   :
– Пернетақтаның
ерекшелігі
қолданушыдан

жерлерде анықтамалық орталықтар
болғанмен, ауылдық жерлерде
ондай орталықтар жоқ. Орталыққа
кәсіпкерлердің зі тіркеледі.
Облысымызға келіп жатқан
қонақтар, туристер, қарапайым
тұрғындар да біздің қызметіміз
арқылы облысымыздағы демалуға,
қыдыруға қолайлы орындарды,
қара жұмысшыларды, тігіншілерді,
мотористердің кмегіне жүгінеді.
Осы арқылы олар уақытын
үнемдейді. Ал кәсіпкерлер
тұтынушы табады. Біз тұрғындар
мен кәсіпкерлер арасында дәнекер
боламыз.
Анықтамалық орталықтың
ктерер жүгі ауыр. Уақыт алтыннан
да қымбаттап кеткен бүгінгі күні
мұндай орталықтың ашылуы облыс
тұрғындары үшін де, келетін қонақтар
үшін де те қолайлы болмақ. Қай
жерде дәмді тағам барын, қай жерде
жақсы демалыс орны орналасқанын,
қай жерден жұмыс күшін шақыртуға
болатынын телефонды бір толғатыпақ біле салу, тек дамыған елдерге
ғана тән жаңалық. Сол жаңалық
кп кешікпей біздің облыста
да шынға айналатынына кәміл
сенеміз. Байқауға қатысушылардың

үйренеді.
Оның
жазу стилін
біледі. www.odyssey атты бүкіләлемдік
конференцияға қатысуға жолдама
алғанмын. Осы пернетақтаның
жобасын Аpple компаниясына
жібердім. Оларға жобам
ұнағандықтан, мені шақырып отыр.
Бұл бағдарлама Аpple компаниясының
німдеріне арналған. Конференцияға
қатысып, шеберлік дәрістерін тыңдап,
компанияның басшылығымен
кездесіп, бизнес туралы, техника,
технологиялар туралы түсінігімді
кеңейтіп келемін деген ойдамын.
Ал бірінші курс студенті 2сем
Ыбырайымжан бұрыңғы қазақ
коммуникациясын қалпына келтіруді
жоспарлаған. Осы мақсатты алға
қойып, ол қазақ халқының қарымқатынасындағы ұлттық ерекшеліктерді
бейнелейтін деректі фильм түсірмек.

Ә 
# $

мәтіндегі деректер арқылы визуалды
түрде қалпына келтіріп, жастарға
рухани тәрбие беру. Біз ол үшін
шетелдегі қазақтардың бойындағы
саф алтындай таза қазақы отбасы
тәрбиесін жазып алып соны паш
ету. Қазақ миссионерлерінің салып
қалдырған суреттерінен, жаздырып
қалдырған қолжазбаларынан және
де Қытай Халық Республикасының
Алтай лкелерінде, Моңғолиядағы
этникалық қазақ отбасыларынан
сақталған дәстүрлі этикалық
нормалары мен коммуникативтік
нормаларға аксиологиялық сипаттама
беру арқылы, сонымен
қатар классикалық
кркем шығармалар,
отбасы коммуникациясына байланысты
мәтіндерге,
эпизодтарға
интерпретация
жасау арқылы
жүзеге
асырамыз.
Бұл тәуелсіз
мемлекетіміздің
жас буынын ұлттық
санада тәрбиелеудің
жаңаша әдіс-тәсілі.
Байқауда қазылық
еткен Алматы облысы
әкімінің орынбасары
Бақтияр -нербаев
қатысушылардан кптеген жақсы
жобалар түскенін айтып, оның
барлығы біздің еліміздің дамуына,
жас ұрпақтың тәрбиесіне қажет
екенін тілге тиек етті. Байқауда
үздік деп танылған инновациялық
жобаларға сертификат тапсырылды.
Жобалары үздік деп танылған
А.Красиловаға 100 мың теңге, Азамат
Жантеновке 1 миллион теңге, Бақтияр
Бақыткелдіұлына 500 мың теңге,
Жарас 2бдікәрімовке 200 мың теңге,
Райымбек 2ділхановқа 1 миллион
теңге, 2сем Ыбырайымжанға 500
мың теңге, Мағжан Саржанға 200
мың теңге, Заңғар Орынбетовке 1,5
миллион теңге клемінде грант берілді.
% &' "∂%),
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«Нарма
ль н

«Қазақтың тілі соншалықты мол.
Ләкін қазақтың тіліменен қандай кітап
болса да жазуға болады. Қазақ тілі
мұншалықты жатық әм анық болар еді,
егер де біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл
араластырмастан, ілгері бастырып сөйлесе»

аа

Ыбырай АЛТЫНСАРИН

бщ
ай
ся
!»

– Оооо, саламалейкум!
бір чай с
Как ты брат?
қантым,
– Алейкумсалам!
сүтім и бір
Нармальна, сен
Нармальна, сен каксын?
чай без қантым,
каксын?
– Жақсы. Че там, не
без сүтім, патом
Бауырым, қалың
жаңалық?
самса сырмен
қалай?
– Тишина сол.
беріңізші» деген
– Магазиннен сушняк,
с=здерді естисің.
хавчик ала салшы.
Содан кейін «Отдельна
– Жарайд.
есептей салыңыз» деп
Бір топ жігіттердің
қояды. Шәй ішіп болған
жанынан =тіп бара жатып,
жастарға асханадағы
осы сияқты с=йлемдерді
апай: «Посудаларыңды
құлағым шалып қалды. Бұл
жинастырып кетіңдер»
бүгінде жастар арасында
– деп айқайлап жатады.
кең қолданыста жүрген
Менің ойымша, кітап
«жаргон» с=здер. «Не үшін
оқымайтындығымыздан
осылай с=йлейсіңдер?», –
осындай кесір с=здер
деп қастарына жақындап
пайда болады. Бір
сұрадым. !р түрлі себеп
тармақ ойымды
айтты. Бірі =згелер
т=мендегі «заманауи»
түсінбеу үшін, екіншісі
с=з жиынтығымен
елден ерекше к=ріну үшін,
аяқтағанды ж=н к=ріп
үшіншісі әзіл ретінде
отырмын: «Блиин, сен
қолданады екен.
айтқанда ғой», «никагда
«Сен бүгін кеси»,
онда бармас едім», «мен
«далаға шығып к=рси»
тожы білмедім», «сен
компоненттері шұбырып жүр. Кейде
деп с=зді қысқартып айтатынымыз
кеше ала к=зіңмен стрелять етіп кеттің
құрбыларыммен с=йлесіп отырып
тағы бар. Сонда оны толық айтуға не
ғой», «ей, нармальна абщайся», «ты
«Сразым», «Паходу». деген с=зді қалай
кедергі?
што», «харашо». «Ал давайте, пока,
жиі айтатынымызды байқамай қаламыз.
!ріптері түсіп қалған немесе
достар!».
Университет қабырғасында асханаға
қысқарған «жаргон» с=зден б=лек,
барып, кезекте тұрсаң, «Апай, бізге
кәдімгі с=йлеу стилімізде орыс тілінің
  8#., студент
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«ЖАС ҚАЗАҚТЫҢ» САУАЛЫ:
– Алматы қаласындағы көше
атауы жазылған маңдайшадағы
қате қашан түзеледі?

:
Ы
АБ

?

Мамай
АХЕТОВ, Алматы
қаласы тілдерді дамыту,
архивтер және құжаттама
басқармасының басшысы:

– Өткен жылы Алматы қаласы бойынша 5000ны үстінде рейд жүргізіліп, 1100-ге жуық
ның
түзетулер енгізілген болатын. Биыл да
қа
қателерге
байланысты тексеріс жүргізілуде.
Олардың барлығына қарсы шаралар
міндетті түрде қолданылады. Сіздер
тарапынан анықталған қателер болса,
б
бізге
берсеңіздер. Кейбір суреттер біздің
м
мамандардың
көзіне ілінбеген болуы
да мүмкін. Қазіргі таңда қатенің нақты
қ меншік иесінен кеткендігін айта
қай
алмаймыз. Біз қателіктерді
түзетуге өз тарапымыздан
дайынбыз.

і
д
р
е
б
а
ғ
а
б
оң

ӘЛЕМНІҢ ӘР ТҮКПІРІНЕ
ҰШАҚ БИЛЕТІМЕН
ДЕМАЛУҒА МҮМКІНДІК

Атақты мотошабандоз,
MotoGP жарысының
қазіргі әлем чемпионы
испандық Хорке
Лоренсо Алматыға
келді. Ол қаладан 70
шақырым қашықтықта
орналасқан халықаралық
жарыстарды қабылдауға
мүмкіндік беретін
нысанның құрылысымен
танысты.

TEM TOUR
TRAVEL AGENCY

ТІРКЕУ
ЖӘНЕ
ВИЗА
РӘСІМДЕУ

неміс сәулетшісі Герман
Тильке жасаған. Ені
15 метр, ал ұзындығы
4495 метр болатын
тректе республикалық
дәрежедегі және MotoGP,
Superbike, DTM, WTCC
секілді әлемдік деңгейдегі
жарысты =ткізуге болады.

БИЛЕТ ҮЙ,
КЕҢСЕ ЖӘНЕ
ЖҰМЫС ОРНЫНА
ЖЕТКІЗІЛЕДІ

ЖОЛАУШЫЛАРДЫ
АВТОБУС ЖӘНЕ
VIP КӨЛІКПЕН
ТАСЫМАЛДАУ

ТҮРКИЯ!!!

Алдын ала брондау!!!

БҮКІЛ ЕУРОПА

(шопинг, демалыс, емделу)
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Бас редактордың орынбасары
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Шынаргүл ОҢАШБАЙ – Алматы облысы
(8 701 503 02 76)

Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы
(8 702 799 06 22)

ө"i  "!:

0"  1 –     

Байқал БАЙ!ДІЛОВ – Ақмола және
Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)

Асқар АҚТІЛЕУ – Ақт=бе облысы
(8 778 523 44 96)

+" & ,
компьютер орталығының жетекшісі
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Дүйсенбек АЙБЕКОВ – Жамбыл облысы
(8 705 227 45 16)
Айхан БАШТАШ – Осло,
Норвегия mahmutba@online.no
Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы
(8 705 150 48 30)

Суретті түсірген Ғалия ҚАЛИЕВА

шынымен де, бұл трассаны =зімнің
жарыс мотоцикліммен сынап
к=ретін сәтті асыға күтемін» – деді.
Айта кетелік, Сокол кешенінің
«Үлкен сақинасы» деп аталатын
жарыс трассасының құрылысы
қазір қарқынды түрде жүргізіліп
жатыр. Ол қолданысқа 2017
жылы беріледі. Жобаны атақты

Жарыс трассасына
оң бағасын берді. Хорхе
Лоренсо «Құрылыс қарқынды
жүргізілуде. Алдағы уақытта
бұл жерде әлемдік деңгейдегі
жарыстар ұйымдастырылатын
болады. Бұл кешен =зінің
туристік ерекшелігімен, әлемді
қызықтыратын болады. Мен

Алматы қаласы және облысы
бойынша автобустар мен
автомобильдерді жалға алу
Алматы, Абылай хан даң. 71
Тел: 8(727) 278 02 13,
8(727) 279 37 75
Факс: 8(727) 279 37 68.
Ұялы тел: 8701 439 05 78
e-mail: info@temtour.net

Шығарушы:

« 

»

Директордың
орынбасары


Бас есепшi
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Алматы, Төле би, Мира, 111
Тел: 8(727) 278 02 13,
8(727) 279 37 75
Факс: 8(727) 279 37 68.
e-mail: info@temtour.net

Интерконтиненталь
Желтоқсан, 181
Тел: 8(727) 258 28 04
Ұялы тел: 8701 782 70 70
Астана, Республика, 5
Факс: 8(7172) 439 559
Тел: 8(7172) 439 558; 439 306
Astana@ temtour.net

 % &!6 7!:
050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы,
93-үй (Абай даңғылының қиылысы)
Телефондар: 8(727) 394-37-22; факс: 394-39-68
Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 394-39-67
(жарнама б=лiмiнің ішкі н=мірі 108)
Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов к=шесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2103;
Бағасы келiсiм бойынша

Айлық таралымы – 45 000 дана
Газет 2004 жылғы 14 желтоқсанда ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiнде тiркелiп,
бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы
№5710-Г куәлiгi берiлген.
Мақала авторының пiкiрi редакция к=зқарасын бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз к=шiрiп басуға болмайды.

Кезекшi редактор
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Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады,
сондай-ақ «AirAstana», «Etihad Air ways», «Turkish Airlines», «BMI», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.
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БАРЛЫҚ БАҒЫТТАРҒА
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