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Ел мен елді жалғастырып, алы-
сты жақын ететін көлік саласының 
маңызы зор. Сарқан ауданындағы  
«Қанатжан и К» ЖШС-і  Республи-
ка аумағында коронавирустық 
инфекцияның пайда болуы 
мен таралуына жол бермеу 
жөніндегі өкілетті комисияның 
шешіміне сәйкес карантиндік 
шектеулердің талабын ескерді де 
шектеулер алынғанда халыққа 
қызмет көрсетуді бәсеңдетпеді. 
Ұжымдағы тәжірибелі де жауапты 
мамандардың қызметі қашан да 
көпшіліктің көңілінен шығуда. Осы 
салада аянбай еңбек етіп жүрген 
қызметкерлер жуырда марапат 
төрінен көрінді.

- Көлік логистикасы - экономиканың 
күретамыры болғандықтан  бұл сала-
ны дамытуға әркез баса көңіл бөлініп 

келеді,- дейді серіктестік басшысы Жәлел Сасан-
баев. - Ауданымыздың экономикасы мен өндірісінің 
барлық буынын байланыстыратын аса маңызды са-
лада еңбек етіп жүргенімізді мақтан тұтамыз. Сала 
қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Инве-
стиция және даму министрлігінің «Құрмет грамотасы-
мен» және «Құрметті автокөлікші», «Үздік автокөлікші», 
номинациялармен марапатталғаны қуанышымызды 
еселей түсті.

Құрмет төрінен көрінгендердің қатарында кадр 
бөлімінің инспекторы Б.Бекбаева «Еңбек ардагері» 
медалімен, бас инженер Н.Гаврасев, жүргізуші 
Ж.Дюсембеков «Құрметті автокөлікші» медалімен, 
жүргізушілер К.Чалабаев, М.Жантасов, Б.Кылышбаев, 
А.Чернов, Б.Исембеков,  Сарқан автобекетінің аға 
кассирі А.Исабекова, диспетчер А.Шешенгаранова, 
кассир Р.Чакенов «Үздік автокөлікші» төсбелгісімен, 
бухгалтер Г.Масакбаева «Құрмет грамотасымен» ма-
рапатталды.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Марапат төрінен көрінді

●Оқшау ой
Мақсат пен жақсы ат

Қазақтың «Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» дейтін 
өнегелі нақылы бар.

Бүгін, міне, тәуелсіздіктің арқасында білімімен, білігімен топ 
жарғандарға өз елінде сұлтан болуға мүмкіндік туды. Туған жерінің 
тізгінін қолына алған азаматтар елімнің табанына қадалған тікен менің 
маңдайыма қадалсын деп білек сыбана жан аямай қызмет атқаруы керек. 
Осындай мақсат қойғанда ғана ел аузында оның жақсы аты қалады.

Шың мен шыңырау
Шыңға шықты. Биікке көтерілді. Ойда жоқта. Басы айналды. Есі кетті.
Аяғы аспаннан салбырап түскендей. Қарауындағылардың басын 

қатырды. Есін шығарды. Ұжымның берекесін қашырды. Шыңырауға қалай 
құлағанын өзі де білмей қалды. 

Екіжүзді
Анда-санда кабинетіне бас сұғамын. Кіруімнен шығуым тез. Әңгімеміз 

жараспайды. Ол болса әдеттегідей бастығын жамандайды.
Жұмыс бабымен бастығының қабылдауында болдым. Ежелгі танысым 

сонда отыр екен. Әңгімеге араласып, бастығына жағынудан шаршамады. 
Қарап тұрып зығырдыным қайнады. «Қайнайды қаның, ашиды жаның, 
мінездерін көргенде...» Қайран Абай...

Тәуба
- Аға, жүрегі иманға толы азаматтардан кенде емес екенбіз!
Ол әңгімесін осылай бастады.
Талдықорған. Жиынға келген. Кешкілік бажасымен бас  қосып саябақта 

біраз қыдырады да, қарындасының үйіне барады. Көп ұзамай ұялы теле-
фоны шырылдайды. Телефонның ар жағындағы жігіт мұны аты жөнімен 
атап, ішінде құжаттары мен ақшасы бар портмонын тауып алғанын айта-
ды. 

Бұл айран-асыр. Қалтасын енді қарады. "Телефон нөмірімді қайдан 
алған?".

Сөйтсе, тауып алған портмонның ішінде жеке куәлігі бар емес пе? 
Контактіге кіріп, бұл жөнінде мәлімет іздейді. Табады да. Ортақ танысы 
бар екен. Мұның телефон нөмірін алады.

-Дереу сол жігіттің айтқан жерінен табылдым. Жанында құрбы қызы 
бар жап жас-жігіт. Құжаттарым түгел. Ақшам да. Рақметімді айтып, ақша 
ұсынсам азар да безер болды - дейді інім әңгімесін тиянақтап.

Қатігезденген қоғамда жүрегі иманға толы бауырларымыз бар екен. 
Ізгілігіміз, мейірімділігіміз жоғалмапты.  Тәуба...

Жомарт ИГІМАН.

Аудандық әкімдіктің кіші 
мәжіліс залында аудан әкімі Талғат 
Қайнарбековтың төрағалығымен 
әкімдіктің кезекті  отырысы өткізілді. 

Мекеме-бөлім басшыла-
ры және қала, ауылдық округ 
әкімдері онлайн түрде қатысқан 
келелі кеңес отырысында 
көкейкесті мәселелер көтерілді.
Осы жиында  ауданның 2020 
жылдың І - жартыжылдығындағы 
әлеуметтік – экономикалық 
дамуының қорытындылары және 
ІІІ тоқсандағы міндеттері тағы бір 
мәрте айқындалды. Сондай-ақ 
күзгі-қысқы  жылыту маусымына 
дайындық барысы, «Жұмыспен 
қамту жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында жүргізіліп 
жатқан құрылыс жұмыстары, ау-
дан бойынша эпидемиологиялық 
жағдай, жаңа оқу жылына 
дайындық барысы және ауыл 
шаруашылығы бағытындағы 
жұмыстар талқыланды.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 
бойынша аудан әкімінің орын-
басары Жомарт Мыңбаев басты 
салалардың бүгінгі таңдағы жай-
күйін жан-жақты ашып көрсетті.  

•Аудан әкімдігінде

Көкейкесті мәселелер 
қаралды

Ж о м а р т 
Қ ұ с и т қ а н ұ л ы 
а у д а н 
экономикасының 
ө з е г і н е 
айналған сүбелі 
с а л а л а р д а ғ ы 
жетіст іктермен 
қатар керітартпа 
кемшіліктерді де 
бүкпесіз ортаға 
салды.

А г р а р л ы қ 
салаға арқа 

сүйеген аудан үшін күзгі жиын-
терін науқанына әзірлік - айырықша 
маңызды. Жауапты шаққа 
жауапкершілікпен қарау жайы 
аудандық ауыл шаруашылық 
бөлімінің басшысы Жандос 
Өмірсадық баяндамасынан желі 
тартты. Зор сенім жүктейтін қант 
қызылшасының егістік ауқымын 
ұлғайту, ауыл шаруашылық 
техникаларының, сервистік 
дайындық орталықтарының кезекті 
науқанға дайындық барысы мінбер 
иесінің айтар сөзіне арқау болды.

Ал күн тәртібіндегі «Жұмыспен 
қамту жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында жүргізіліп 
жатқан құрылыс жұмыстары, ау-
дан бойынша эпидемиологиялық 
жағдай, жаңа оқу жылына дайындық 
барысы жайында жауапты меке-
ме – бөлім басшылары хабарлама 
жасады.

Жиын қорытындысында  
Талғат Қанатұлы күн тәртібіндегі 
мәселелер бойынша бірқатар жау-
апты жетекшілердің жұмыстарына 
сын айтты,  нақты тапсырмалар 
жүктеді.

Ізгілік нұрын себезгілейтін 
қамқорлықтың шегі жоқ қой. Қоғамда 
қол үшін беретін адамдардың бары 
көңілге демеу. Біздің жерлестеріміз де 

аудан аумағында індеттің таралуына 
байланысты кейбір медициналық 
құрылғылардың аздығын еске-
ре отырып, емдеу мекемелеріне 
жанашырлық көрсетуде. Індет 
таралғаннан бері, ауданымыздың 
жомарт жандары ортақ істен тысқары 
қалмағанын ақпарат құралдары жа-
рыса жазуда.

Жуырда Черкасск ауылдық 
округіне қарасты Ақтұма, 
Қарғалы ауылындағы «Душкин», 
«Ауысбаев-М», «Еремеев»  және 
«Вахитов» шаруа қожалықтары 
басшылырының бастамаларымен 
ауылдың фельдшерлік пунктіне 
құны 700 мың теңге болатын, 
коронавирустық инфекцияның 
таралуының алдын алуға мүмкіндік 
беретін, жеке бас қауіпсіздігіне 
арналған медициналық құрал 
– жабдықтар  тарту етілді. Бұл 
қайырлы іс – келер ұрпаққа үлгі 
боларлықтай. Жүрек жылытар 
шараға жұртшылықтың ризашылығы 
шексіз. 

 
Сарқан - Ақпарат.

Қайырымдылық – 

ізгі қасиет

 Еліміз жоғары кәсіби мемлекеттік қызмет пен тиімді басқарудың 
жүйесін құру мақсатында  Тәуелсіздік алғаннан соң ТМД аумағында 
алғашқылардың бірі болып мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы 
қабылдады. 1999 жылы қабылданған Мемлекеттік қызмет туралы 
Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
күшіне енген болатын. Содан бері қарай мемлекеттік қызмет саласын-
да көптеген нормативтік-құқықтық құжаттар қабылданып, іске асырылып 
келеді.

Мемлекеттік қызмет – мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік 
органдағы мемлекеттік биліктің міндеттері мен функцияларын іске 
асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттілігін атқару жөніндегі 
қызметі. Мемлекеттік қызмет әрқашан да мемлекеттің қаражат қорынан 
қаржыландырылады. Қызмет мерзімі ішінде мемлекеттік қызметшілерге 
өз өкілеттілігін жүзеге асыруға керекті міндеттер мен арнайы құқықтардан 
бөлек әлеуметтік артықшылықтар мен жеңілдіктер беріледі.

Мемлекеттік қызметші – халық пен қоғам арасын жалғастырып 
отыратын алтын көпір. Сол себептен, мемлекеттік қызметші билік пен 
өз өкілеттіліктерін қолдана білуі және адал болуы, сонымен қатар, 
мемлекеттік қызметте өз қамы үшін емес, мемлекет игілігіне жұмыс 
істеуі, мемлекет қаржысын өз қалтасымен шатыстырмауы қажет.

Мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін қалыптастыру және 
нығайту мемлекеттік басқару жүйесіндегі басым бағыттардың бірі болып 
табылады. Осы мақсатта Сарқан аудандық қазынашылық басқармасы 
қызметкерлері арасында Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілердінің Әдеп кодексі нормаларының сақталуы әр дайым 
басшылық тарапынан қадағаланып келеді.

Мемлекеттік қызметші болу – үлкен мәртебе, сондықтан да, 
кәсібилілікпен қатар адамгершілік қасиеттерге де ие болған жөн. Кез 
келген орында, кез келген лауазымда қандай жағдай болсада халықтың, 
өз елі азаматтарының сенімін жоғалтпай жұмыс істпеуі керек, себебі, 
мемлекеттік қызмет – елге көрсетілетін жауапкешілігі мол қызмет.

Р.ЖАНАТБЕК,
Сарқан аудандық 

қазынашылық 
басқармасының операциялық

 тобының 
бас маман – бас қазынашысы.

Мемлекеттік қызмет –
 елге қызмет
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2020 жылдың тамыз айының 12-
14 күндер аралығында «Балалар түнгі 
қалада» атты профилактикалық іс-шара 
өткізіледі. Сарқан аудандық полиция 
бөлімінің ювеналды полиция тобының 
инспекторлары, білім бөлімі және проку-
ратура қызметкерлерімен бірлесе отырып 
жұмыс жүргізеді.

Өткізілетін іс-шараның мақсаты: 
түнгі уақытта кәмелетке жасы толмаған 
жасөспірімдердің көшеде немесе 
жастардың шоғырлану орындарын 
(жастардың жиналу орындары, аулалар, 
жертөлелер және т.б) анықтау.

Түнгі уақытта кәмелетке жасы 
толмаған жасөспірімдердің заңды өкілінің 
(ата-анасының) ілесіп жүруінсіз түнгі 
уақытта үй жайлардан тыс, оларды ал-
мастыратын адамдардың ілеспеуінсіз 
жүрген кәмелетке толмағандармен 
профилактикалық әңгімелесу жүргізу, 
жеке басын немесе өзге де орындар-
да болу себептерін анықтау, кәмелетке 
толмаған жасөспірімдердің алкогольдік 
ішімдік ішетін, тыныштықты бұзатын, 
ұсақ бұзақылық жасайтын, кәмелетке 
толмағандарды қоғамға қарсы іс-
әрекеттер жасауға тартатын адамдарды 
анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі.

І.ГАУХАРБЕК,
Сарқан АПБ ЖПҚ

ЮПТ инспекторы,
полиция капитаны.

Балалар түнгі 
қалада атты іс 

шара өтілуде

Халық арасындағы ақпараттық-насихаттау жұмысының аясында Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры 27 тамызда «Ашық есік күнін» жаңа онлайн форматта өткізеді. Ниет білдірушілер 
арнайы онлайн платформа арқылы аталған іс-шараға үйден шықпай-ақ қатыса алады.  

Іс-шара тақырыбы – «Алғашқы жарна – БЖЗҚ-ға қош келдіңіз». Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңына енгізілген өзгеріске сәйкес 2019 жылғы 8 қаңтардан 
бастап жеке тұлғаға міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) есепке алу бойынша жеке зейнетақы 
шотын (ЖЗШ) ашу үшін БЖЗҚ қызмет көрсету кеңселеріне келудің қажеті жоқ екені белгілі. Авто-
мат түзімде 2020 жылдың алғашқы жартысының өзінде 1 миллионнан астам жаңа шот ашылғанын 
атап өткіміз келеді. Бұл шоттардың иелері аталған іс-шараның ерекше қонағы болады және 
«БЖЗҚ» АҚ мамандарына өз сауалдарын қоя алады. Оларға Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің қалай жұмыс істейтіні айтылады, келешек зейнетақыны есептеуде көмек көрсетіліп, 
жеке зейнетақы шотының жай-күйі туралы ақпарат алудың ең жедел тәсілі жайлы кеңес беріледі.  

Оның үстіне, аталған іс-шара мақсаты – салымшыларға зейнетақы жүйесінің жұмысына 
қатысты басқа да мәселелер бойынша кешенді ақпарат беру. 

«Ашық есік күнінің» 27 тамызда (уақытын филиал жазады) онлайн платформада өтетінін еске 
саламыз. Іс-шараға қатысу үшін тіркелу қажет. Әрбір қатысушы https://enpf.webex.com/enpf-ru/
onstage/g.php?MTID=e712966842b08ea836a2875b5be80694a сілтемесімен өту керек. Сонан соң 
event-жиналыс нөмірі 170 591 4829  мен event-жиналыс паролі 27082020 енгізіледі.

Біз сіздерді күтеміз!

БЖЗҚ-дағы Ашық 
есік күні

В рамках информационно-разъяснительной работы среди населения Единый накопитель-
ный пенсионный фонд 27 августа проводит «День открытых дверей» в новом онлайн формате.  
Каждый желающий с помощью специальной онлайн платформы может посетить данное меро-
приятие, не выходя из дома. 

Тема мероприятия – «Первый взнос – Добро пожаловать в ЕНПФ». Как известно, с 8 ян-
варя 2019 года в соответствии с внесёнными изменениями в Закон о пенсионном обеспече-
нии Республики Казахстан, для открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) по учёту 
обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в офисы 
обслуживания ЕНПФ. Отметим, что в автоматическом режиме только в первом полугодии 2020 
года было открыто свыше 1 миллиона новых счетов.  Владельцы этих счетов станут особыми 
гостями этого мероприятия и смогут задать свои вопросы специалистам АО «ЕНПФ». Им рас-
скажут о том, как функционирует накопительная пенсионная система Казахстана, помогут рас-
считать будущую пенсию, порекомендуют самый оперативный способ получения информации 
о состоянии индивидуального пенсионного счета. 

  Кроме того, целью данного мероприятия является комплексное информирование вкладчи-
ков и по иным вопросам, касающимся работы пенсионной системы. 

Напоминаем, что «День открытых дверей» пройдёт на онлайн платформе 27 августа в с 
10.00 до 16.00. Для того, чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистриро-
ваться. Каждому участнику необходимо перейти по ссылке https://enpf.webex.com/enpf-ru/
onstage/g.php?MTID=e712966842b08ea836a2875b5be80694a. После чего ввести номер event-
совещания: 170 591 4829 и пароль event-совещания: 27082020.

Мы ждём вас!

День открытых дверей 
в ЕНПФ

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 
МӘМС жүйесінен жеңілдетілген санаттағы 
азаматтардың «түсіп қалу» жағдайлары тура-
лы түсінік берді. 

15 жеңілдік категориясының өкілдері үшін, 
яғни 11 млн-ға жуық қазақстандықтар үшін 
мемлекет жарнаны төлейді, Медициналық 
сақтандыру қоры өз емханасына немесе өз 
бетінше Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы бой-
ынша  жүгіну арқылы уақытша мәртебе беру 
алгоритмін (бір айға) әзірледі. 

Осылайша, халықтың жеңілдікті санаты 
өкілдерінің сақтандыру мәртебесімен туын-
дайтын мәселелер жедел мерзімде шешіледі, 
пациент медициналық қызметтерге қол жеткізе 
алады. 

Пациент медициналық ұйымға жүгінген 
кезде оның қызметкері пациенттің растай-
тын құжатын сканерлейді (суретке түсіреді) 
және оны «Qoldau 24/7» мобильді қосымшасы 
арқылы ӘМСҚ-ға жібереді. Қор пациентке 1 
айға мәртебе береді, оған тиісті хабарлама 
жіберіледі. 

Жеңілдікті санаттағы дәл осындай өкіл 
мұны  App Store және Play Market-те «Qoldau 
24/7» мобильді қосымшасын жүктеу арқылы 
өз бетінше жасай алады. Жеңілдікті санатқа 
қатыстылығы туралы растайтын құжатты 
жүктеп алып, ӘМСҚ-ға жіберу қажет. Қор өтініш 
берушіге 1 айға мәртебе береді және тиісті ха-
барлама жібереді.

Қор мәртебені ресми қызметтер арқылы - 
ӘМСҚ сайтында fms.kz, Qoldau 24/7 мобильдік 
қосымшасында, Telegram-дағы Saqtandyru-
bot арқылы тексеру қажет екенін атап өтті. 

Барлық жүйелер 
дұрыс және айқын 
жұмыс істейді. 

Айына екі рет 
« А з а м а т т а р ғ а 
арналған үкімет» 
м е м л е к е т т і к 
к о р п о р а ц и я -
сы Әлеуметтік 
м е д и ц и н а л ы қ 
с а қ т а н д ы р у 
қ о р ы н а 
жеңілдетілген са-
наттар бойынша 
жаңартылған де-
ректер базасын 
ұсынады. Тұрақты 
с а қ т а н д ы р у 
мәртебесін растау 
үшін Мемлекеттік 
к о р п о р а ц и я ғ а 
1414 нөмірі бой-
ынша хабарласу қажет. 

Сондай-ақ, төлемдердің болуы немесе болмауы, жүзеге асырылған қайтарулар тура-
лы ақпаратты https://egov.kz/ «Электрондық үкімет» порталынан алуға болады.  Ол үшін 
«Медициналық қызметтерді тұтынушы ретінде қатысу туралы және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі аударымдардың және (немесе) жарналардың аударылған 
сомалары туралы ақпарат беру» электрондық мемлекеттік қызметіне тапсырыс беріледі.

"Әлеуметтік медициналық
 сақтандыру қоры" 

  КЕАҚ Алматы облысы
 бойынша филиалы.

Медициналық сақтандыру қоры сақтандырылмаған 
азаматтарға уақытша мәртебе беруді ұсынады

В Казахстане в последние недели началось 
поэтапное снятие введённых карантинных 
ограничений. При этом очень важно учитывать 
текущую ситуацию с распространением коро-
навирусной инфекции (COVID-19) и сохраняю-
щийся карантин в некоторых городах нашей 
республики. В этой связи Единый накопитель-
ный пенсионный фонд сообщает о том, что в 
пяти региональных филиалах (Акмолинская, 
Актюбинская, Костанайская, Кызылординская 
и Северо-Казахстанская области) и филиале 
города Нур-Султан начался постепенный пере-
ход на очную форму обслуживания вкладчиков 
и получателей Фонда. 

Отмечаем, что ЕНПФ вводит ряд ограни-
чительных мероприятий в этих филиалах, в 
частности, приём осуществляется по пред-
варительной записи. Это очень легко сделать 
на корпоративном сайте enpf.kz буквально в 
два-три клика. Перейдя по вкладке «Электрон-
ные сервисы», вы можете кликнуть на баннер 
«Забронировать очередь на обслуживание», 
далее вы можете самостоятельно выбрать 
удобное для вас время посещения нашего 
филиала. Режим работы филиалов с 9:00 до 
18:00, суббота и воскресенье выходные дни. 

Отметим, что во время обеденного пере-
рыва с 13:00 до 14:00 операционный зал бу-
дет закрыт на проветривание, влажную убор-
ку и дезинфекцию/кварцевание. Кроме того, 
предусмотрены два технических перерыва по 
15 минут в первой и второй половине дня для 
дезинфекции рабочих поверхностей, стульев, 
ручек дверей, поручней и т.д., проветривания 
помещений. 

В остальных регионах включительно АО 
«ЕНПФ» оставил ряд ограничительных мер. 
Так, с целью защиты жизни и здоровья граж-
дан, а также обеспечения безопасности насе-
ления, подразделения Фонда осуществляют 
бесконтактный прием документов, с привле-
чением на работу в офисе не более 50% спе-
циалистов от штатной численности отделения 
филиала. 

Режим работы филиалов по бесконтактно-
му обслуживанию в будние дни с 9:00 до 18:00 
с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00. С 
адресами филиалов, работающих в бескон-
тактном режиме, вы можете ознакомится на 
сайте enpf.kz.

Дежурные работники Фонда по предва-
рительной записи осуществляют бесконтакт-
ный приём документов по услугам, которые 
невозможно получить в электронном фор-
мате, при соблюдении строгих санитарно-
эпидемиологических мер и принципов соци-
ального дистанцирования. К услугам, которые 
невозможно получить онлайн, относятся: 

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи со смертью вклад-
чика / получателя (погребение);

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи со смертью вклад-
чика / получателя (наследство);

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи с выездом на по-
стоянное место жительства за пределы Респу-
блики Казахстан (в исключительных случаях, 
по требованию потребителя услуг Фонда);

– оформление заявлений о переводе пен-

сионных накоплений из АО «ЕНПФ» в страхо-
вые организации; 

Иные виды услуг ЕНПФ, например, полу-
чение выписки с индивидуального пенсионно-
го счета, изменение реквизитов, заключение 
договоров о пенсионном обеспечении за счёт 
ДПВ и т.д., вы можете получить, не выходя из 
дома, в режиме онлайн посредством мобиль-
ного приложения ENPF и Личного кабинета, 
размещённого на корпоративном сайте Фонда 
www.enpf.kz (пошаговые инструкции по поряд-
ку получения электронных услуг прилагаются в 
соответствующих разделах).

Кроме того, работники Фонда всегда гото-
вы оказать вкладчикам (получателям) консуль-
тацию по вопросам накопительной пенсионной 
системы и дистанционное сопровождение 
получения электронных услуг Фонда посред-
ством:

1) обращения посредством телефонной 
связи у дежурных сотрудников региональных 
отделений (список которых размещен на сайте 
enpf.kz);

2) обращения в call-центр Фонда по ко-
роткому номеру 1418;

3) чат-бота в Whats app, Viber, Facebook, 
ВКонтакте по телефонному номеру +7 777 000 
14 18;

4) онлайн-консультанта на корпоратив-
ном сайте Фонда www.enpf.kz;

5) посредством направления обраще-
ний по электронной почте enpf@enpf.kz;

6) аккаунтов в социальных сетях: 
Instagram, Facebook, ВКонтакте, twitter 
Telegram, Одноклассники.

Дополнительно предусмотрено получение 
услуг ЕНПФ посредством направления пакета 
документов почтовой связью (АО «Казпочта») 
с возможностью предварительной онлайн про-
верки пакета документов на корпоративном 
сайте Фонда.

 ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе 
АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером 
ЕНПФ является Правительство Республики Ка-
захстан в лице ГУ «Комитет государственного 
имущества и приватизации» Министерства 
финансов Республики Казахстан. Доверитель-
ное управление пенсионными активами ЕНПФ 
осуществляет Национальный Банк Республи-
ки Казахстан. С 1 января 2016 года функции 
по выработке предложений по повышению 
эффективности управления пенсионными 
активами переданы Совету по управлению 
Национальным фондом. В соответствии с 
пенсионным законодательством ЕНПФ осу-
ществляет привлечение обязательных пен-
сионных взносов, обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов, добровольных 
пенсионных взносов, пенсионные выплаты, 
индивидуальный учет пенсионных накоплений 
и выплат, предоставляет вкладчику (получате-
лю) информацию о состоянии его пенсионных 
накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

Как сейчас работают филиалы АО «ЕНПФ»?
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Корневая гниль 
сахарной свеклы

1995 жылдың 30 тамы-
зы ҚР-ның Конституциясы 
қабылданып, ел тарихында ал-
тын әріппен жазылған уақыт. Бұл 
Республикамыздың тәуелсіздікке 
қол жеткеннен бергі екінші Кон-
ституциясы.

Тарих үшін 25 жыл қас-
қағым сәт. Алайда бұл мемлекет 
өміріндегі сындарлы жылдар бол-
ды. Осы қысқа да болса мазмұнды 
мерзімде халқымыздың бүгінгісі 
мен болашағына байланысты 
қыруар саяси, экономикалық, 
әлеуметтік, мәдени мәселелер оң 
шешімін тапты.

Ал 1993 жылдың 28-
ші қаңтардағы қабылданған 
тұңғыш Конституция екі жылдай 
қолданылып, өз әлеуетін тауысқан 
болатын. Ол одан әрі елімізде 
болып жатқан экономикалық, 
саяси және әлеуметтік түбегейлі 

өзгерістерге бағыт-бағдар 
бере алмайтындығын көрсетті. 
Мемлекеттіліктің қалыптасуының 
алғашқы кезеңінде заңдық тұрғыдан 
реттеушіліктің рөлін атқара отырып, 
бұл саяси құқықтық актінің қалай де-
генмен де өтпелі сипатта болатынын 
өмірдің өзі растады.

1993 жылы қабылдаған Кон-
ституция – тарихи маңызға ие 
болғанымен, жаңа мемлектеттік 
қажеттіліктеріне жауап беретін 
құқықтық нормалар мен идеяларды 
тұжырымдаған жоқ. Сондықтан да 
жаңа конституцияны қабылдау ең 
өзекті мәселе болып, 1995 жылы 30 
тамызда бүкілхалықтық референ-
дум арқылы қазіргі қолданыстағы 
Ата заңымыз – Конституцияны 
қабылдадық.

Бұл конституция тәуелсіз, 
демократиялық, зайырлы мемле-
кет құруға негіз салды, Қазақстан 

ды. Конституцияда Президенттің 
рөлін биіктеткен, шығыстың және 
батыстың тәжірибесін ұштастырған 
президенттік басқару көрсетілді. 
Сөйтіп, Қазақстан Республикасын-
да басқарудың мықты президенттік 
жүйесі бекітілді. Жоғары соттың 
шеңберінде біртұтас жүйе орнықты. 
Конституциялық Сот сот органы бо-
лып табылмайтын Конституциялық 
Кеңеспен алмастырылды және 
басқа да мемлекетімізге тиімді оңды 
өзгерістер орын алды.

К о н с т и т у ц и я л ы қ 
реформалардың негізінде мем-
лекет пен азаматтардың қарым-
қатынасында түбегейлі өзгерістер 
орын алды, еліміздің аяғынан 
тік тұрып, мемлекетіміздің 
жүйеленуінде, азаматтардың 
өмірінде жаңа нарықтық 
экономикаға бет бұрған сана-
сезімнің қалыптасуында маңызды 

Ата Заң – адам құқығының арқауы
мемлекетін жекелеген бір ұлт 
емес, бүкіл халықтың саяси ұйымы 
деп жариялады. Тұңғыш рет адам 
құқықтары мен бостандықтары және 
міндеттері нақты түрде жариялан-
ды. Мемлекеттік биліктің бірден бір 
бастауы – халық болып бекітілді. 
Республикадағы мемлекеттік билік 
— заң шығарушы, атқарушы және 
сот тармақтары өзара іс-қимыл 
жасау қағидасына сай жүзеге 
асырылатын болды. Қазақстан 
Республикасының Президенті халық 
пен мемлекеттік билік бірлігінің, 
Конституцияның мызғымастығының, 
адам мен азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарының ныша-
ны әрі кепілі, мемлекеттің ішкі 
және сыртқы саясатының негізгі 
бағыттарын айқындайтын, ел ішінде 
және халықаралық қатынастарда 
Қазақстанның атынан өкілдік ететін 
ең жоғарғы лауазымды тұлға бол-

рөл атқаруда. Бұл Конституция 
қоғамымызда өміршең құжат бо-
лып, соның арқасында қоғамдық 
тұрақтылық нығайды, әлеуметтік 
экономикалық тұрғыдан алға 
ұмтылуымыздың құқықтық алғы 
шарты жасалды.

Дүние жүзіндегі қазіргі озық 
ойлы қағида жарғыларымен 
теңдесетін Конституциямыздың 
қадір - қасиеті әрқайсымыздың 
азат елімізді сүйіп, кең-байтақ 
еліміздің өсіп-өркендеуіне жеке 
үлес қосуымызбен асқақтайтынын 
шынайы сезінуге қызмет етеді, ал 
біз елге қызмет етуге тиіспіз. 

С.ИСАБАЕВА,
Сарқан аудандық 

қазынашылық басқармасының 
бас маман - бас қазынашысы.

На основании приказа № 81-НҚ  от 17.07.2020 года  РГУ  Департамента 
комитета по регулированию естественных монополий  Министерства 

национальной экономики  РК по Алматинской области»  введен 
временный компенсирующий тариф на услуги водоснабжения и 

водоотведения  с вводом в действие с 1 сентября  2020 года.

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги подачи воды по 
распределительным сетям в населенных пунктах Саркан, Алмалы, Койлык  Саркандского 
района

№ 
п/п

Наименование групп 
потребителей

Единица измерения Утверждено Уполномоченным 
органом
с 1 сентября  2020 года

1 Население тенге/м3 88,00
2 Бюджетные организации тенге/м3 194,55
3 Прочие потребители Тенге/м3 160,42

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги подачи воды по 
распределительным сетям в населенных пунктах Шатырбай, Пограничник, Карабогет,  

Екиаша, Лепсы, Кокозек,  Мукан Толебаева Саркандского района

№ 
п/п

Наименование групп 
потребителей

Единица измерения Утверждено Уполномоченным 
органом
с 1 сентября  2020 года

1 Население тенге/м3 103,90
2 Прочие потребители тенге/м3 124,30

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги отвода сточных вод 
в городе Саркан Сарканского района

№ 
п/п

Наименование групп 
потребителей

Единица измерения Утверждено Уполномоченным 
органом
с 1 сентября  2020 года

1 Население тенге/м3 40,98
2 Бюджетные организации тенге/м3 57,24
3 Прочие потребители тенге/м3 50,55

Тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям в населенных пунктах 
Шубартобек, Кокжиде, Коктерек, Каргалы Саркандского района

№ 
п/п

Наименование групп 
потребителей

Единица измерения Утверждено Уполномоченным 
органом
с 1 сентября  2020 года

1 Население тенге/м3 148,82

Тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям в населенных пунктах 
Абай, Аккайын, Черкасск, Петропавловка, Соколовка Саркандского района

№ 
п/п

Наименование групп 
потребителей

Единица измерения Утверждено Уполномоченным 
органом
с 1 сентября  2020 года

1 Население тенге/м3 86,45

26.07.2020 жылы  сағат 24:10 шамасында Қойлық ауылының фельшері Власовец 
И. өзіне таныс емес ер адамдардың белгісіз азаматтың мәйітін Қойлық ауылының ем-
ханасына жеткізгені туралы сол жердің ЖПҚБ учаскелік полиция инспекторы, полиция 
капитаны Д.Агабдиловқа хабарлаған.

Оқиға орынынан жедел тергеу тобының қызметкерлері АПБ бастығының м.а. поли-
ция подполковнигі Е.Самбеталинов, аудан прокуроры Е.К.Алибаев шыққан.

Аталған дерек бойынша ҚР ҚК 106 б. 3 т.  (денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру) 
бойынша тергеп-тексеру басталды.

Сарқан АПБ Криминалдық полиция бөлімшесінің бастығы, полиция майоры 
А.Исагалиев, КПБ аға жедел уәкілі, полиция капитаны А.Ратов, полиция капитаны 
О.Мыңбаев жедел іс шараларын жүргізу барысында төмендегіні анықтады. Петропавл 
ауылында орналасқан «Душкин» шаруа қожалығында құырлыс жұмыстарын жасауға 
келген «С»,  «Б»,  «Б» есімді азаматтар отырып спирттік  ішімдік ішкен. Спирттік ішімдікті 
ішу барысында өзара сөзге келіспей, аз. «С»  аз. «Б» соққыға жыққан. Осының салдары-
нан есінен танып, жатып қалып, сол күні сағат шамамен 20:00-де  «Б», қайтыс болған.  
Осыдан кейін   мәйітті    ВАЗ 21099  жекеменшік көлігімен Қойлық ауылында орналасқан 
емханаға апарып, мәйітті жолдан тауып алғандарын айтып тастап кеткен.

Осы деректерді тергеу барысында айғақ заттар алынып күдікті ұсталып, Сарқан ау-
даны ПБ УҰИ-на қамауға алынды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс қозғалып, тергеу амал-
дары жүргізілуде. 

       Е.САМБЕТАЛИНОВ,
Сарқан АПБ бастығының м.а.

полиция подполковнигі.

Ауыр қылмыс ашылды

30.07.2020 жылы Сарқан АПБ-нің кезекші бөліміне Қойлық ауылының тұрғыны 
16.11.1984 ж.т., Саят Шынарович Сазанбаев келіп арызданды. Ол өзінің арызында 
белгісіз біреулерге қатысты заңды шара қолдануын сұраған. Себебі олар 28.07.2020 
жылынан 29.07.2020 жылға қараған түні Сарқан ауданынан қарасты «Жалаңаш» атау-
лы жайылымнан С.Ш.Сазанбаевқа тиесілі 4 бас жылқы малын ұрлап, жалпы 1 370 000 
теңгеге мүліктік залал келтірілді.

Аталған дерек 30.07.2020 жылы ҚР ҚК-нің 188-1-бабы 1-бөлігімен тіркелді.
Бұл дерек бойынша шұғыл түрде, Сарқан АПБ-нің бастығының орынбасары, поли-

ция майоры Т.Ә.Абишевтың басшылығымен құрамында АПБ Көші-қон қызмет тобының 
инспекторы полиция майоры С.Курункуев, АПБ ЖПҚБ учаскелік полиция инспекторы 
полиция капитаны Д.Агабдилов, АПБ Криминалдық полиция бөлімшесінің аға жедел 
уәкілі полиция капитаны О.Мыңбаев, АПБ Криминалдық полиция бөлімшесінің аға 
жедел уәкілі полиция капитаны А.Ратов бар жедел іздестіру тобы құрылған. Жедел 
іздестіру шараларын өткізу барысында, жоғарыда аталған қызметкерлермен Алакөл 
ауданы, Лепсинск ауылының тұрғыны азамат «С» анықталып, 4 бас жылқы малын 
ұрлағанын толығымен мойындап күдікті ретінде танылған.

Қазіргі таңда 4 бас жылқы иесіне қайтарылып, қылмыстық істі ҚР ҚПК-нің 190-бабы-
на сәйкес сотқа жолданды.

Мал ұрлығы ашылды

Большой преблемой на посевах свеклы в последние годы стали корневые и прикорневые гнили, 
приводяшие к значительным потерям урожая и сводящие на нет все усилия аграриев.

Корневые гнили вызывают несколько видов фитопатогенных грибов (родов Fusarium, Pythium, 
Rhizoctona, Phoma), обитающих в почве,  и сохраняющихся в почве и растительных остатках. Наи-
более распространенными и вредоносными являются фузариозная, гельминтоспориозная и офибо-
лезная корневые и прикорневые гнили. На одних и тех же посевах можнообнаружить несколько видов 
возбудителей заболеваний. Распространение корневых гнилей может быть неровномерным. Болезнь 
можетявляться присиной уменьшения всходов, ухудшения их качества, и в годы сильного развития 
корневых гнилей потери могут составлять 15-40%. Различные виды заболевания вызывают сходные 
симптомы поражения. Болезнь проявляется чаще при насыщении севооборота  сахарной свеклой, что 
особенно актуально для профилирующих предприятий, которые регулярно выращивают сахарную 
свеклу. Правильное чередование культур в севообороте является основным профилактическим сред-
ством против гнилей корней и других болезней. Возвращать свеклу на прежнее поле можно ранее 
как через 3-4 года. Образование корневых гнилей свеклы также стимулирует чрезмерное внесение в 
почву минеральных азотных удобрений.

Меры борьбы:
1.Улучшение уровня агротехники.
2.Севооборот.
3.Приминение устойчивых сортов и семян высокого качества
4.Протравление семян фунгицидами (гимексозол, ТМТД)

 Ж.ТОЛУБАЕВА,
«РМЦФДиП» РГУ фитопатолог Сарканского районного филиала.
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жазуға себеп болған жағдай - 
қазіргі ел басына сын түскен пан-
демия кезіндегі сорақылық.  Ия, 
«Адам азды, заман тозды» деп 
осындайдан айтылатын шығар. 
Өйткені, адами 
қ ұ н д ы л ы қ т а н 
айырылғанымыз 
с о н ш а л ы қ т ы , 
м ә й і т х а н а д а ғ ы 
мәйітті алу үшін 
де ақша талап етуде. Былай-
ша айтқанда, мәйітханадағылар 
жаны ашып, көңіл айтқанның 
орнына, ақша сұрайды. Ал 
енді жаның қиналғанда «Же-
дел жәрдем» шақырасың. Ақша 
берсең ғана ауруханаға алып 
кетеді, бермесең түрлі сылтау-
лармен үйіңде қала бересің. Оның 
арты көбіне өлімге соқтырып 
жатқанының да куәсіміз. Одан 
бетер дәріханада дәрі жоқ. Ал 
алыпсатарлардың қолынан он 
есе бағасына сатып аласың. Бұған 
қоса, қазақтың қай заманнан келе 
жатқан қасиетті сусыны қымыз 
бен шұбатты да таза күйінде 
оңайлықпен таба алмайсың. Кей-
де амалдың жоқтығынан айран 
қосқан шұбатты немесе күріштің 
суын қосқан қымызды ішуге де 
тура келеді. Осы орайда біздің:  
«Қазақ - қонақжай халық», «Қазақ 
- астындағы жалғыз атын сойып 
беретін дархан халық», «Қазақ 
– бауырмал халық»  дейтін 
бойтұмарымыз бен халықтық 
қасиетіміз қайда кеткен?  
Сондықтан да қазіргі уақытта 
адами құндылықты білмейтін 
кейбір пенделер  осы бір қасиетті 
Кітап - Құранның бетін ашар бол-
са, қара түнек басып қалған жан 
сарайына бір жарық сәуле түсе 
ме деген үмітпен қолыма қалам 
алдым.

Мен өзім аса діндар адам 
емеспін. Алайда, 114 сүре мен 6346 
аяттан тұратын күллі мұсылман 
қауымының аса қасиетті кітабы – 
Құранды бірнеше мәрте оқығаннан 
кейін барып, Алла тағаланың 
жалғыз, ал қасиетті Құранның 
шын екеніне көзім жетті. Соны-
мен қатар, қасиетті Құран жөнінде 
түсінік берген бірнеше кітаптар мен 
мақалалардың ішінде көңілімнен 
шығып, көзімді көп нәрсеге ашқан 
екі шығарманы ерекше атап 
өткенді жөн көрдім. Біріншісі – 
Түркияның кемеңгер философы 
Аднан Октардың «Чудеса Кора-
на» атты кітабы (Ескерту: Аднан 
Октардың екі псевдонимі бар. Джа-
вит Ялчин және Харун Яхья. Атал-
мыш кітаптың авторы псевдоним-
мен Харун Яхья деп көрсетілген). 
Екіншісі – есімі елімізге танымал 
белгілі мемлекет және қоғам 
қайраткері, дипломат әрі ғалым 
және аудармашы Әділ Ахметовтың 
«Құранның ғажайып құпиясы» атты 
мақаласы. Екі шығармада да бір-
біріне ұқсастық элементтері бар. 
Осы орайда, оқырманға түсінікті 
болу үшін Әділ Ахметов ағамыздың 
«Құранның ғажайып құпиясы» 
атты мақаласынан Құрандағы 
математикалық жүйе жөнінде үзінді 
келтіре кеткенді жөн көрдім: «1974 
жылы, яғни Құран дүниеге келгеннен 
соң арада 1406 (19 х 74) жыл өткен 
кезде, мұсылман әлемінің қасиетті 
кітабының ішкі құрылымы матема-
тика ғылымы тұрғысынан мұқият 
зерттеліп, нәтижесінде бірде-бір 
жұмыр басты пендені жайбарақат 
қалдыра алмайтын ғажайып сырдың 
шымылдығы ашылды. Бұл сырдың 
негізгі кілті Құрандағы «Мудессир» 
немесе «Тығулы құпия» атты айдар-
мен берілген жетпіс төртінші сүренің 
отызыншы аятында ескертілген, 
ұлы жұмбақтардың бірі делінген 19 
саны о бастан-ақ Құран құрамында 
тұрғанымен, Құраннан бергі 14 
ғасырдан асып жығылатын ұзақ за-
манда әлгі жұмбақ сырт көзге сыр 
бермей, өзінің межелі мезгілін күтіп, 
бұғып жақтан сыңайлы.

Әлемде теңдесі жоқ бұл 
құпияның сырын ашу филосо-
фия ғылымдарының докторы, 
америкалық ғалым-биохимик 
Рашад Халифаның маңдайына 
жазылған болса керек... Лауазым-
ды ғалым Рашад Халифа 1969 
жылы компьюьердің көмегімен 

ҚҰРАННЫҢ ҚҰДІРЕТІ НЕДЕ?

математикалық әдістерді шебе 
пайдалана отырып, 114 сүре 
мен 6346 аяттан тұратын Құран 
мәтінінің өн бойындағы әрбір әріп 
пен әрбір сөздің мән-мағынасын, 
олардың жалпы санын, бір-бірімен 

ара-қатынасын, т.с.с. анықтау 
мақсатымен ғылыми зерттеу 
жұмысын бастап кетіпті. Ғалымды 
бұл жұмысқа құлшындырған және 
итермелеген ең басты себеп, 
біріншіден, Құранның адам қолымен 
емес, керісінше, нағыз Алланың 
әмірімен туындаған қасиетті кітап 
екендігіне ғылыми тұрғыдан көз 
жеткізу болса, екіншіден, Құраннан 
соң оған түсініктеме ретінде 
жазылған сансыз көп хадистердің 
арасында қасиетті кітаптың 
құнын түсіретін жалған да зиянды 
дүниелердің бар екенін әшкерелеу 
болған. Бұған түрткі болған 
Құранның өзі екен.

Мәселен, ғалым Құранды зерт-
тей келе, 19 санымен байланысты 
төмендегідей құпиялар тізбегін 
ашқан:

«Бисмилладан» басталатын 
бірінші сүредегі арап әріптерінің 
жалпы саны 19-ға тең. Сосын 
Құран түскен заманда 1,2,3,... т.с.с. 
сандық таңбалар немесе цифрлар 
арабтарда болмаған. Олардың 
орына сандық мәні бар әріптер 
пайдаланылған. Сандық таңбалар 
немесе цифрлар арабтарға тек 
тоғызыншы ғасырда ғана Индиядан 
ауысқан.

Құран 114 сүреден тұрады. Бұл 
сан 19-ға бөлінеді немесе 19 бен 6 
санының көбейтіндісіне тең.

Құрандағы аяттардың ұзын саны 
– 6346  немесе 19 х 334 = 6346.

6346-ны құрайтын 6,3,4 және 
6 сандарының өзара қосындысы 
(6+3+4+6) да 19-ға тең. 

-Құранда «Бисмилла» 114 
рет қайталанады. Бұл 19 бен 6 
сандарының көбейтіндісіне тең.

«Бисмилла» тоғызыншы сүреде 
кездеспейді, бірақ оның есесіне 
27-ші сүреде екі рет қайталанады. 
Сөйтіп, 9 бен 27 сандардың 
арасындағы сүрелер тізбегі тағы да 
19-ға теңеледі. 

Құрандағы жоғарыда айтып 
өткен математикалық жүйе бұнымен 
бітпейді. Мен қысқаша алты мысалға 
ғана тоқталдым. Оның бәрін айту 
үшін аталмыш мақаланы толықтай 
көшіру қажет. Құранның құдіретін 
бұдан да тереңірек білгісі келген 

адамға бұл мақаланы тауып оқу 
аса қиынға соқпас деп ойлаймын.  
Аталмыш мақала автордың «Түбі 
түркі өркениет» («Арыс» баспасы, 
2009 жыл) атты кітабына енгізілген. 
Ал енді Құранда жоғарыда айтып 

өткеннен басқа да математикалық 
жүйе кездеседі. Бұл мысал да 
«Құранның ғажайып құпиясы» атты 
мақалада көрсетілген. Мысалы:

-«ай» (арабшасы – «шеһр») де-

ген сөз 12 рет қайталанады.
-«күн» («юм») деген сөз 365 рет 

кездеседі.
-«күндер» («ейам» немесе 

«юмейн») 30 рет қайталанады.
-«шайтан» («шейтан») мен 

періште («мелек») 88 реттен.
-«дүние» («дүния») мен «ахрет» 

(«аһираһ») 115 реттен.
-«сенім» («иман») мен «кү-

піршілік» («куфр») 25 реттен.
-«әділеттілік» («кист») пен 

«әділестіздік» («зулм») 15 реттен 
қайталанады.

Демек, соңғы төрт жолдан Құран 
жақсылық пен жамандықтың қатар 
жүретінін, олардың егіз екенін, 
қарама-қарсылықтың бірлестігін 
және олардың тепе-теңдік 
сақтайтынын өте айқын байқатады.

Осылардың бәрі кездейсоқ не-
месе жасанды деуге ешкімнің ба-
тылы бара қоймайды. Ойткені олай 
деуге Құранның 72 сүресінің 28-ші 
аятындағы (72:28) мына сөздер 
жібере қоймайды: «... Ол (Алла – 
автор) күллі дүниенің есебін біледі».

Ал енді түркиялық кемеңгер 
философ ғалым Харун Яхьяның 
«Чудеса Корана» атты кітабынан 

да (аудармасыз, орысша күйінде) 
кішкене үзінді келтіре кеткеніміз жөн 
шығар. («Повтор слов о Коране», 
стр. 73.) Құранның математикалық 
феномені туралы айта келе 
автордың Құранда тепе-теңдікпен 
қайталанатын сөздердің тізбегіне 

тоқталайық:
 «Семь небес» – 7 раз.
«Сотворение небес» - 7 раз.
«мир» - 115 раз.
«потусторонний мир» - 115 раз.

«Вера» - 25 раз.
«Безбожие» - 25 раз.
«Закят» - 32 раза.
«Благоденствие» - 32 раза.
«Милосердие» - 79 раз.
«Вступление на поиски пути ис-

тинного» - 79 раз.
«Сотворил вас» - 16 раз.
«Рабство» - 16 раз.
«Вино» - 6 раз.
«Пьянство» - 6 раз.
«Богатство» - 26 раз.
«Бедность» - 13 раз.
«Кара» -117 раз.
«Прощать» - 2х117=234 раза.
«Растение» - 26 раз.
«Дерево» - 26 раз. т.б.
Міне, жоғарыда айтып өткен 

мақала мен кітапта келтірілген 
мысалдар мен дәлелдерді ой 
елегінен өткізер болсаң, ұлы 
Абайдың «Алланың өзі де рас, сөзі 
де рас» деген сөзіне еріксіз бас 
ұрасың. Егерде қасиетті Құранды 
және оған түсінік берген аталмыш 
шығармаларды Құдайдың бары-
на, Құранның шындығына шүбә 
келтіріп, басқа діннің төңірегінде 
адасып жүрген кей пенделер оқитын 
болса, онда олардың райларынан 

тезірек қайтып, мына он сегіз мың 
ғаламның әміршісі және жаратушы-
сы – Алланы мойындаудан басқа 
амалы қалмайтынына ешбір шек 
келтірмеймін.

Енді, мақала соңында қасиетті 
Қ ұ р а н н ы ң 
өзіме ерек-
ше ой 
салған және 
б а с ы м -
ды июге 

мәжбүр еткен сүрелерге тоқтала 
кетейін:

«Аллах тағала екі теңізді қатар 
қойды. Бірі – тұщы (ауыз) су, бірі 
– тұзды (ащы) су. Екі арасына ара-
ласпайтын бөгет жасады». «Әл-
Фурқан» сүресі, 53 аят.

 «Аллах тағала әркімді  істеген 
істеріне қарай жазалайды. Өйткені, 
Аллах тағала тез есеп алушы». 
«Ибраһим» сүресі, 51 аят.

«Тозақтың жеті қақпасы бар. 
Олардан әр топ бөлініп, тиесілі 
қақпасына жіберіледі». «Әл-Хижр» 
сүресі, 44 аят.

«Аллах тағала жеті қабат аспан-
ды екі күнде жаратты. Әр қабаттың 
міндетін белгіледі...». «Фуссилат» 
сүресі, 12 аят.

«Аллах тағала егер күналары 
үшін адам баласын жазалайтын 
болса, жер бетінде адам қалмас еді. 
Бірақ оларды белгілі бір мерзімге 
дейін кешіктірді. Олардың есеп 
беретін мезгілі жеткенде, олардың 
істеген істеріне қарай сый не жаза 
береді. Аллах тағала құлдарының 
іс-әрекеттерін көріп, бақылап 
тұрады.» «Фатыр» сүресі, 45 аят.

«...Аллах тағаланың Кітабында 
жазылған өмір ұзартылмайды 
да, қысқартылмайды...» «Фатыр» 
сүресі, 11 аят.

«Ер адам әйеліне билік етеді. 
Аллах тағала біріңнен–біріңді артық 
етіп жаратты. Олар мал-дүниесін 
де нәпақа (маһр) етіп берді. Ерлер 
әйелдер үшін табыс табушы, асыра-
ушы. Салиқалы әйелдер ерлеріне 
бойұсынады. Ерлері жоқ кезде өз 
абыройларын сақтайды»...  «Ән- 
Ниса» сүресі, 34 аят.

«Бастарыңа келген бір 
ауыртпашылық өздеріңнің 
істегендеріңнің салдарынан бо-
лады және де Аллах тағала көбін 
кешіреді». «Аш-Шура» сүресі, 30 
аят.

«Ақшаны өсім пайызбен 
беретіндер ақирет күні жын 
соққандай есеңгіреп тұрады. 
Бұл олардың «сауда дегеннің өзі 
өсімқорлық қой» дегендері үшін. 
Аллах тағала сауда-саттықты адал 
етіп, өсімге (харам деп) тыйым 
салған. Кім Раббысының тыйым 
салғаны деп өсімді тоқтатса, оның 
бұрынғы алғандары өзінікі бола-
ды. Оның істері Аллах тағаланың 
билігінде, ал кім оны жалғастырса 
жалындаған отқа түседі, әрі онда 
мәңгі қалады». «Әл-Бақара» сүресі, 
275 аят.

Иә, қасиетті Құранды жете назар 
салып, тыңғылықты зейінмен оқыған 
адамның көңіл сарайы көп нәрсеге 
қанық болады. Құранда жоғарыдағы 
сүрелерде келтіре кеткен мысал-
дардан басқа жетімді жебеп жүру 
және оның несібесін жемеу, зекет 
беру, адамдарға шамасы келгенше 
жақсылық жасау, қиналған адамның 
мойнындағы қарызды шама келген-
ше  кешіре білу, таразыдан жемеу, 
ғылымға бой ұсыну, отбасының 
берекесі, ерлі-зайыптылардың ара-
қатынасы, кешірімді  және сабырлы 
болу сияқты адами құндылықтар 
жөнінде де керемет айтылған. 
Егер де жер басып жүрген жұмыр 
басты пенделердің барлығы 
Алланың қасиетті кітабы - Құранда 
айтылған киелі аяттарға назар ау-
даратын болса, біз пайдакүнемдік 
пен парақорлықты, пейілдегі 
тарлықты, жең ұшынан жалғасқан 
сыбайластықты және арамдық 
пен азғындықты жеңіп, ауызбірлігі 
мықты ел болып қалыптасуымыз да 
қиынға соқпас еді. Мына түрімізбен 
сол күнге жете аламыз ба? Ойла-
нып көрейікші...

Бекен НҰРАХМЕТОВ,
Кеден қызметінің полковнигі, 

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

Мүһмин болсаң, әуелі иманды 
бол,

Пендеге иман өзі ашады жол.
Абай.

Иманым кәміл. Алла деп 
қалам алғаным,

Айналам аппақ, жап-жарық болды 
жан-жағым.

Хақ нұры көктен 
себезгіледі сәулесін,

Жеңілдеп қалдым, жидым да 
жалған әуресін.

Құбылаға қарап, сәждеге 
басым тигелі,

Мойынымдағы парызым 
алға сүйреді.

Айнымас мақсұт тұтамын қырық
 парызды,

Адал жолдағы Алла құлымын
 жаны ізгі.

Үмбеті едім Мұхаммед 
ғалей-саламның,

Жаным да таза, тәнім де таза, 
жаңардым.

Тура жол нұсқап, басқандар 
болса лас қадам,

Күнәһарларды тазалығымды 

Ел бұзылса табады шайтан 
өрнек,

Періште төменшіктеп қайғы 
жемек.

«Өзімнің иттігімнен болды» 
демей,

«Жеңді ғой!» деп шайтанға болар 
көмек.
Абай.

Ібілістің белең алған кезі осы,
Босап жатыр шарап толы көзесі.
Жетім... жесір... қағажулы қартамыс,

Мұсылман үшін адалдық 
қымбат, ар қымбат

Жомарт ИГІМАН
Адасқандардың азайса 

деймін алаңы

Біздің ізді қараңыз...

таптаған.
Жаратқан Алла айғақтайды 

әлі айқындап,
Мұсылман үшін адалдық қымбат, 

ар қымбат.
Нәпсіге ерген зинақор, 

жемқор пенделер,
Арыла алмай, айыға алмай

 сенделер.

Бұл мүскіндерге түзу боп Алла 
назары,

Адасқандардың азайса екен азабы.

Үйлесіп үнім Піріммен таптым 
жарасым,

Жалғайын енді қауым мен Хақтың 
арасын.

Сор кешуде таусылғанша көресі.

Оттан туған періште екен басында,
Жаратылған нұр-шұғыла шашуға.
«Өлсем қызмет етпеймін», - деп,  

-«Адамға»,
Жасағаннан  қарғыс алған расында.

Содан бері оған қырын Жар-құдай,
Содан бері қажымай да алжымай.
Адамдарды адастыру өнері,
Содан бері бір-ақ сәтте қалғымай.

Сол сапалақ... бастан теуіп бақытты,
Ыдысымнан ырысымды шашыпты.
Ертіп алып соңынан сан өлтірді,
Тиесілі мына маған уақытты.

Сол салдақы...жәдігөйсіп, көлгірсіп,
Айналамнан адалдарды бездіртіп,
Созар қолын отты суды ұсынып,
Арамза ойын көкейінде келді іркіп.

Сол шайтанмен... 
жақын болған арамыз,

Қуаныштан басым түсіп  наламыз.
Тақуаның басқан жолы ап-айқын,
Қиыр-шиыр біздің ізді қараңыз,
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Сегодня противодействие кор-
рупции является одним из важных 
стратегических приоритетов госу-
дарственной политики Республики 
Казахстан. 

В этом направлении Агентство 
Республики Казахстан по противо-
действию коррупции Республики 
Казахстан (Антикоррупционная 
служба), являясь уполномоченным 
органом по противодействию кор-
рупции, наделено исключительны-
ми компетенциями по выявлению, 
пресечению, раскрытию и рассле-
дованию коррупционных правона-
рушений. 

В рамках реализации анти-
коррупционной политики и в целях 
исполнения стратегических задач 
по противодействию коррупции 
территориальным Департаментом 
Агентства Республики Казахстан по 
противодействию коррупции (Анти-
коррупционной службы) по Алма-
тинской ведётся системная работа 
по реализации антикоррупцион-
ной политики, как по оперативно-
следственной линии, так и по ли-
нии превенции коррупции.

В рамках действующего анти-
коррупционного законодательства 
противодействие коррупции не 
ограничивается лишь выявлени-
ем коррупционных преступлений.  
Ведь, в реализации антикорруп-
ционной политики ведущая роль 
также отводится и системным 
мерам превентивного характера 
«превенции коррупции», то есть её 
«предупреждению», иными слова-
ми недопущению возникновения 
коррупционного правонарушения, 
коррупционного поведения. В этом 
аспекте, превенция коррупции 
начинается с обучения граждан 
принципам добропорядочности и 
«нулевой терпимости» к коррупции 
до разработки и реализации иных 
антикоррупционных проектов.

В данном направлении, Анти-
коррупционной службой по Ал-
матинской области в ходе реа-
лизации своей деятельности по 
линии превенции коррупции в 
практику введён широкий спектр 
таких правовых инструментов как: 
антикоррупционный мониторинг, 

внутренний и внешний анализ кор-
рупционных рисков, антикоррупци-
онный мониторинг государственных 
закупок посредством информацион-
ной системы «Единое окно закупок». 

Наряду с этим, по линии превен-
ции коррупции Антикоррупционной 
службой по Алматинской области 
с целью формирования антикор-
рупционной культуры и укрепления 
принципов добропорядочности и 
честности среди граждан реализует-
ся более 10 антикоррупционных про-
ектов. Таких как: «Жетісу – адалдық 
алаңы», «Адал Ұрпақ», «Саналы 
Ұрпақ», «Сапалы жол», «Адал жол», 
«Интерактивная карта открытых 
бюджетов», «Антикоррупционное 
сопровождение бизнеса и инвести-
ций», «Адал көмек», «Акселератор 
добра».

Основная цель данных проектов 
– повышение эффективности анти-
коррупционной политики государ-
ства в разных сферах и направлени-
ях, вовлечение в антикоррупционное 
движение всего общества, путём 
создания атмосферы «нулевой» тер-
пимости к любым проявлениям кор-
рупции и снижение в стране уровня 
коррупции.

Так, на сегодняшний день одним 
из эффективных правовых инстру-
ментов по противодействию корруп-
ции по линии превенции является 
проведение антикоррупционного 
мониторинга. Данный антикоррупци-
онный мониторинг проводится в дис-
танционном формате, вся информа-
ция, полученная методом запроса в 
государственные органы, итоги со-
циологических опросов, публикации 
в СМИ, мониторинг нормативных ак-
тов и иные данные, незапрещенные 
законодательством,   анализируются 
и в итоге выводятся проблемные во-
просы и коррупционные предпосыл-
ки в той или иной сфере. 

К примеру, в феврале 2020 года 
проведён антикоррупционный мони-
торинг в сфере захоронений и оказа-
ния ритуальных услуг Алматинской 
области под названием «Коррупция 
после смерти».

В ходе антикоррупционного мо-
ниторинга были выявлены корруп-
ционные схемы, начиная от прода-
жи мест на кладбищах, заканчивая 

продажей сведений об умерших 
третьим лицам. Мониторингом были 
установлены факты, когда родствен-
ники только узнавали, что скончался 
близкий человек, а к ним в дверь уже 
приходили представители ритуаль-
ных компаний. Такие факты имели 
повсеместный характер в Алматин-
ской области. Мониторингом было 
установлено, что информация «ухо-
дила» от тех, кто первым получал 
информацию о смерти, то есть: со-
трудники диспетчерской скорой по-
мощи, сотрудники дежурных частей 
органов полиций, в том числе води-
тели этих служб. Сумма «вознаграж-
дения» за сообщение об умершем 
лице варьировалась от 5 тыс.  до 50 
тыс.тенге.

По итогам антикоррупционно-
го мониторинга, соответствующие 
предложения по искоренению кор-
рупционных рисков в данной сфере, 
а также иные предложения по улуч-
шению сферы оказания ритуальных 
услуг были внесены в Администра-
цию Президента Республики Казах-
стан. 

Аналогичный антикоррупцион-
ный мониторинг был проведён в 
сфере земельных отношений Алма-
тинской области. В ходе мониторин-
га было установлено, что в Алматин-
ской области имелась повсеместная 
практика, когда заявитель, являясь 
сам членом земельной комиссии, 
получал земельный участок в долго-
срочную аренду посредством госу-
дарственной услуги "Приобретение 
прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной соб-
ственности, не требующее проведе-
ния торгов (конкурсов, аукционов)". 
Один из таких фактов путём выбо-
рочного изучения материалов был 
выявлен в Аксуском районе Алма-
тинской области. Гражданин, явля-
ясь одновременно услугополучате-
лем и членом земельной комиссии, 
подписал заключение (решение) зе-
мельной комиссии о выдаче земель-
ного участка и получил в аренду сро-
ком на 10 лет 3 земельных участка 
общей площадью 1403 гектара для 
ведения к/х. Ещё один факт был вы-
явлен в Балхашском районе Алма-
тинской области, где заместитель 
акима района, являясь председате-

лем земель-
ной комис-
сии, выдавал 
з е м ел ь н ы е 
у ч а с т к и 
своей род-
ной сестре, 
тем самым 
д о п у с т и в 
факт воз-
никновения 
«конфликта 
интересов» 
в работе 
з е м ел ь н о й 
к о м и с с и и . 
В свою оче-
редь, по вы-
явленным фактам были приняты со-
ответствующие меры реагирования. 

В целях повышения гласности 
и прозрачности в сфере государ-
ственных закупок Департаментом 
на постоянной основе проводится 
мониторинг портала государствен-
ных закупок.  С начала года Депар-
таментом при проведении монито-
ринга государственных закупок всего 
выявлено завышение цен на общую 
сумму 812 млн.тенге,  внесено адми-
нистраторам бюджетных программ 
51 письмо с предложениями по пере-
смотру цен на планируемые закупки 
товаров, работ и услуг.

Хочется отметить, что работа в 
данном направлении является пря-
мым поручением Президента РК 
Касым-Жомарт Токаева, который го-
ворил о необходимости исключения 
ненужных мероприятий, а также не-
целесообразных государственных 
закупок. 

Одно из немаловажных направ-
лений Департамента – предупрежде-
ние коррупции в бизнес секторе. Се-
годня предприниматели, инвесторы, 
приходя в Департамент или обра-
щаясь через социальные сети, чаще 
всего жалуются именно на корруп-
ционные схемы и вмешательства со 
стороны государственных органов. В 
этой связи, Департаментом на посто-
янной основе осуществляется жест-
кий контроль по их предупреждению. 
Почти за два года работы Проектный 
офис PBI на деле доказал свою ак-
туальность в деле защиты прав и 
законных прав не только иностран-

ных инвесторов и отечественных 
предпринимателей. В рамках про-
екта  по защите бизнеса и инве-
стиций «Protecting Business and 
Investments» территориальным 
Департаментом подписано 35 со-
глашений с инвесторами на сумму 
более 606 млрд.тенге. 

В рамках трансформации ра-
боты Антикоррупционной службы, 
справедливость, добропорядоч-
ность, доверие являются главными 
принципами работы Антикоррупци-
онной службы по Алматинской об-
ласти, как уполномоченного органа 
по противодействию коррупции, 
осуществляющий реализацию ан-
тикоррупционной политики по вы-
явлению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных 
правонарушений, а также форми-
рованию антикоррупционной куль-
туры.

При реализации антикорруп-
ционной политики Антикорруп-
ционная служба по Алматинской 
области и в дальнейшем будет 
продолжать вести повседневную 
комплексную борьбу с коррупцион-
ными проявлениями, а также повы-
шать эффективность своей работы 
по всем направлениям.

Е.МАКАЖАНОВ,
руководитель Департамента 

Агентства Республики Казахстан 
по противодействию коррупции 

(Антикоррупционной службы) по 
Алматинской области, квалифи-

кационный класс 1 категории.

ПРЕВЕНЦИЯ КОРРУПЦИИ – 
ОСНОВНОЙ ВЕКТОР 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

к сетям электроснабжения (с 14 до 
5 дней);

Исключена необходимость со-
гласования проектных решений по-
требителей энергопередающими 
организациями (составление и со-
гласование проекта осуществляется 
проектной организацией)

Исключена необходимость полу-
чения разрешения на строительно-
монтажные работы. Достаточно 
направить уведомление о начале ра-
бот в управление государственного 
архитектурно-строительного контро-
ля. Уведомление направляет проек-
тировщик в электронной форме;

Исключена необходимость полу-
чения разрешения на подключение 
к электрическим сетям от органа по 
государственному энергетическому 
надзору и контролю;

Исключена подача заявки на 
опломбировку потребителем Под-
ключение к электрическим сетям, а 
также опломбировка приборов учета 
осуществляться энергопередающей 
организацией на основании заявки 
энергоснабжающей организации

Установлены нормативные зна-
чений показателей надежности элек-
троснабжения за несоблюдение, ко-
торых влечет наложение штрафа на 
энергопередающие организации;

 Едил СЕРИКОВ,
и.о руководителя Департа-

мента
ГосЭнергоНадзора Министер-

ства энергетики
по Алматинской области .

Согласно доклада «Doing 
Business-2020», для подключения 
к системе электроснабжения в Ре-
спублике Казахстан необходимо 
пройти следующие 6 процедур, 
продолжительностью 71 день и об-
щей стоимостью 1 005 000 тенге:

1) Подача заявки на подключе-
ние к электросетям и ожидание вы-
дачи технических условий, (5 дней);

2) Ожидание завершения раз-
работки и согласования проекта 
(33 дня);

3) Получение разрешения на 
земляные работы (4 дня);

4) Ожидание завершения ра-
бот по внешнему подключению 
электромонтажной организацией 
(22 дня);

5) Ожидание подачи напряже-
ния и опломбировки прибора учета 
электроэнергии вместе с выдачей 
акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатацион-
ной ответственности сторон и полу-
чение акта опломбировки прибора 
учета (4 дня);

6) Заключение договора на 
электроснабжение (3 дня).

По улучшению позиций Казах-
стана в международном рейтинге 
«Doing Business» были реализова-
ниы следующие реформы законо-
дательства РК, направленные на 
улучшение показателей Казахстана 
по индикатору «подключение к си-
стеме электроснабжения»:

Сокращены сроки выдачи тех-
нических условий на подключение 

Процедуры при подключении к
 системе электроснабжения

Консервированные овощи, фрукты, грибы, могут стать 
причиной заболевания под названием ботулизм. 

«Ботулизм - это пищевое отравление, возникающее при 
употреблении в пищу продуктов, содержащих яд – токсин 
- бактерий Clostridium botulinum. Протекает с симптомами 
тяжелого поражения нервной системы. Летальность среди 
больных составляет до 30%. Микробы ботулизма широко рас-
пространены в природе и в окружающей среде в виде фор-
мы - спор. Споры длительное время сохраняются во внешней 
среде, устойчивы к замораживанию и высушиванию. Попадая 
на фрукты и овощи, в пищевые продукты, корм для скота или в 
кишечник животных, cпоры при отсутствии кислорода прорас-
тают в вегетативную форму и образуют токсин, который явля-
ется сильнейшим бактериальным ядом. По силе действия он 
превосходит все другие бактериальные токсины и химические 
яды. Токсин устойчив к воздействию внешней среды и разру-
шается лишь при кипячении в течение 20-25 минут. Зато спо-
ры отличаются устойчивостью — они нейтрализуются кипяче-
нием в течение 3–5 часов, но при температуре 120 градусов 
разрушаются за несколько минут. Опасность этих токсинов 

заключается ещё и том, что обнаружить их на вкус и цвет невозможно. Ни маринад, ни рассол не изменят своего 
вкуса или прозрачности. Ядовитые свойства ботулотоксина под влиянием пищеварительных ферментов могут 
усиливаться в десятки и сотни раз. Широкое применение герметизации домашних консервов при неудовлетво-
рительном соблюдении технологии изготовления либо гигиенических условий, при недостаточной термической 
обработке нередко приводит к возникновению заболеваний. Начало заболевания ботулизмом обычно острое. Все 
больные с подозрением на ботулизм подлежат срочной госпитализации. Единственным способом нейтрализации 
ботулотоксина является введение противоботулинической сыворотки. 

Профилактические меры довольно просты. Не покупать консервы домашнего приготовления с рук и на сти-
хийных рынках. По возможности вообще отказаться от консервирования в домашних условиях. Если уж этот пункт 
невыполним, то нужно соблюдать следующие правила: недопустимо консервировать плохо промытые, давно сня-
тые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы; хранить домашние консервы нужно при низких температурах, 
обязательно отбраковывать и уничтожать вздутые банки. Грибы «закатывать» в банки нельзя. Рыбу после улова 
нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода. «К ботулиническому токсину 
особенно чувствительны дети. Им нельзя давать консервированные в домашних условиях продукты, не подвер-
гнув их предварительной термической обработке. 

Е.СТЕПАНОВА,
ведущий специалист

Сарканского РУККБТУ.

Опасность домашнего
 консервирования



21 тамыз 2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 6ARQANS ÁLEÝMET

Елімізде  болып  жатқан  жағдайға  
байланысты Шатырбай  ауылдық  

кітапханасының жұмысы онлайн 
түрінде жүргізілуде.Шатырбай   ауыл  
кітапханашысының  ұйымдастыруымен  
кітапханада 10 тамызда сағат 15:00 де,  10 
тамыз – Абай  күніне  «Абай  деп соққан 
жүректер» атты поэтикалық  сағат өтті.

Кітапханашы А.Құнанбаевтың  өмір 
жолын  баяндап, кітапхананың  тұрақты  
оқырманы  Мырзағали  Айым  Абай 
өлеңдері  мен  қара сөздерін жатқа  ай-
тып, әлуметтік желі оқырмандарына  
ұсынды. «Абай –ұлт биігі» кітап көрмесі 
безендіріліп қойылды. Ауыл ақсақалдар 
ұйымының  төрағасы   және  кітапхананың  
тұрақты  оқырманы  Өнерханов Өмірбек  
кітапханашы ұйымдастырған іс-шараға  
ризашылығын білдірді.                

Р.АЙТПОСЫНОВА,
Шатырбай   ауылдық  

кітапханасының  кітапханашысы.

Абай – 
мақтанышымыз

Қазақтың ұстаз болған талайына,
Жыр арнадым алаштың Абайына.
Абайлардай абыздар тумағанда,
Айналып кетер ме едік жабайыға?!

Мың жылда бір туады ондай асыл,
Туғанына таяды екі ғасыр.
Ұлылыққа ұлағат басын иген,
Халқымыз той жасауда ұлан асыр.

Алтайдың шыршасындай мәңгі жасыл,
Туған елге әрдайым нұр боп шашыл.
Ақындар пайғамбары Абайды айтқан
Әр қазақтың қашанда көңілі тасыр! 

Жан ба дерсің жаралған арман нұрдан,
Әр сөзі адамзатты толғандырған
Риза қазақ халқы Ұлы Абайға,
Артына өшпейтұғын сөз қалдырған!

Қасымхан БЕКБОСЫНОВ.
Қойлық ауылы.

Адамзаттың асылы

Діни тұрақтылық - ел дамуының кепілі 
екені сөзсіз. Ел бірлігін, ынтымағын бір 
арнаға тоғыстыратыны ұстанатын хақ діні 
болып табылады. Қай мемлекетті алып 
қарасақта сол бір мемлекеттің өзінің діні 
бар. Сол дін арқылы бір-бірімен мәміледе. 
Ал, кейбір мемлекетте дін тұақтылығы бір 
жұдырыққа түйілмегендіктен халық жанкешті 
өмір сүруде. Атқан таңы мен батқан күні үрей 
мен қорқыныш құшағында. Өмірге келген 
бала Алланың ғажайыбын көре алып жа-
тыр ма, еңбектеген қарттың қалы қандай? 
Бір дастархан басына жиналғандағы мәре-
сәре болған шудың даусы да естілмейді. Бір 
қара түнектен шыға алмай жатқан іспетті. 
Әрине бұл діни тұрақсыздықтың кесірі тіпті 
мемлекеттің ісінде кері кетіруде. Қандайда бір 
мемлекет дінсіз болмайды. Қай бір мемлекет 
құраушы ұлттың ұлттық айнасы ұстанатын 
діні, тіл табысар тілі мен салт-дәстүрі болып 
табылады. Аллаға шүкір Отанымызда 130-
дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп 
отыр. Әрине олар түрлі дінді ұстанғанмен 
әр ұлт өз дінінің құндылығын сақтап 
діндарлық татулықты нығайтып отыр. Сол 
татулықтың арқасында көк туымыз көгілдір 
аспан астында жарқырап, тәуелсіздігіміздің 
тұғыры биіктеп тұр емес пе? Әрбір отанда-
сымыз еліміздің дамуына дін тұрақтылығын 
сақтап бесігімізді алаңсыз тербетуде. Ел-

Діни тұрақтылық – ел
 дамуының кепілі

басы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанда дін 
қоғамнан бөлінбеген, сондықтан да мемле-
кет бұл саладағы қоғамдық қатынастарды 
реттеуден шет қала алмайды. Сондай-
ақ, діни сенім адамгершілік негіздеріне 
құрылғанын және аса ірі гуманистік әлеуетке 
ие екендігін ұмытпауымыз керек. Біз оны 
қоғамның рухани құндылықтарын дамытуға, 
қазақстандық патриотизмді, ұлтаралық және 
конфессияаралық келісімді нығайтуға және 
діни экстремизмнің алдын алуға пайдалану-
ымыз қажет» және де ел бірлігі, адамдардың 
бір-бірімен татулығы — басты байлығымыз. 
«Тіліміздің тұғырлылығы, дініміздің 
тұрақтылығы, ағайынның бірлігі — баға жет-
пес құндылығымыз», — дегені Қазақстанның 
жарқын болашағы жолындағы баға жетпес 
құндылық екенін айшықтап тұр. Елбасымыз 
айтқандай біз ешқашан діннен алыстаған 
халық емеспіз, осы дініміз арқылы жеткен 
тәуелсізідігіміз баянды етіп, еліміздің дамуын 
бұдан да жақсы хәлде көру үшін жат ағымның 
жетегінен ұстамағанымыз жөн. Алланың 
елімізге берген осы сыйын ары қарай мәңгілік 
етуі үшін аянбайық әрі діни тұрақтылық - ел 
дамуының кепілі екенін ұмытпайық. 

Алмаз АЛИМБАЕВ,
 Екіаша ауылының бас имамы.

Адамдарға тез таралатын рух кеміргіш 
өсек пен өтірік тәрізді, мына аш көз індет 
жүйткіген бойда әлемді әп-сәтте әдемілеп 
орап алып, төрткүл дүниенің төрінен орын 
алды. Адамзаттан ала алмай қалған өші 
бардай, жан-жағын жалмап, қарсы келгенді 
қармап, жолындағыны жайпап, әлдінің 
құтын қашырды, әлсіздің үнін өшірді. Әлі де 
арамызға мысқыл уын шашқысы келеді. Де-
генмен, бүгінгі әлемнің ойында не бар? Үрей 
мен үміттің арасында ма, қорқыныштың пана-
сында ма әлде ертеңіне сенімді ме? 

Адамзатпен арпалысқан бұл індет сана-
мызды түбегейлі жүз сексенге бұрмағанымен, 
ағын суды тоқтатқандай, көбіміздің көп 
дүниемізге тосқауыл болғаны хақ. Көп асқанға 
бір тосқандай, кімнің болмасын екпінін 
бәсеңдетті, есін жиғызды, санасын састыр-
ды. Әу баста бұл тажалға көбісі мән бермеді,  
сене алмады, сенгісі келмеді, сенбеді. Халық 
себептерін сан-сақтан іздесе, ғалымдар жан-
жақтан зерттеді, даналылар өткенді, сарапшы-
лар кеткенді ақтарды. Шер атамыздың бір кем 
дүниесіндей, өмірдің жарқ-жұрқ еткен жарқын 
сәттерін қуалап жүргенде, басымыздағы 
бағымыз тажалдың тәжіне айналғанын 
аңғармай қалған сияқтымыз. Денсаулық – 
жанымызға Алладан берілетін Алатаудай 
бақ! Науқас адам сау адамның басынан тәж 
көргендей, деніміз сауда өмір жап-жарқын, ап-
ашық, ғажап, керемет, арман, өлімнің өзі алыс 
көрінеді. Десек те, бұ тажалдың кешегі таяғын 
жеген біздер не түйдік?

Тарихта Мұса (ғ.с) пайғамбардың Алла-
мен тілдескен ғибраттары ішінде «Адамға 
ауруды не үшін бердің?» деген сұрағына 
«Пендем Мені әлсін - әлсін есіне алсын деп 
бердім» атты жауабы бар. Кей бейбақтар әлі 
күнге кімге сеніп, неге сүйенетінін, қайдан 
келіп, қайда бара жатқанынан хабарсыз, 
білмейді, білгісі келмейді, ойсыз, қамсыз. 
«Түбінде бәрібір өлеміз» деген қағидамен 
санасын нүктелей салады. Негізінде, өзін 
жаратқан Жаратушыны, өзін өмірге әкелген 
ата-ананы, өзін ұмытқан адамның ақыры 
құрдым. Ал, «Ауру, кесел, дерт деген нелер, 
қайдан және қалай пайда болды, кім ойлап 
тапты, не үшін, қандай мақсатта?» деген 
сұрақтарға «Ағзаның өсіп-өну қабілетінің 
бұзылуынан» деген уикипедия анықтамасы 
жауап бола ала ма? Не болмаса ежелгі ба-
тыс медицинасы мен шығыстың ибн Синасы 
көмек бере алды ма? Әлбетте қай-қайсысы 
болмасын, материалистік тұрғыда сыртқы 
ортаның әсері немесе басқа дәйектер келтіруі 
мүмкін. Алайда ойланайықшы, Алла Тағала 
адамзатқа ауруды неліктен жібереді? Бұған 
ғасырлар бойғы ғылыми зерттеулер қажет 
емес. Себебі, жауабын Алланың Өзі «Пен-
дем Мені әлсін-әлсін есіне алсын деп бердім» 
деп айтып тұр. Зерделесек, «әлсін-әлсін». 
Ал, біздер тым болмағанда анда-санда еске 
аламыз ба? Міне, біздің бірінші жіберіп алған 
тұсымыз осы! 

Дерт – күнәміз бен қателігімізге жаза 
немесе тағдырға берілген сынақ. Өйткені, 
көзге көрінбейтін кез-келген кесел адамзатқа 
даналық пен түйсік әкелуші құбылыс. Мәселен, 
науқас нені ойлайды? Әрине, үш күндік өмірді, 

өткенін, бүгінін, ертеңін. Қандай іс жасадым, 
жасамадым дегендей, өкініш, сағыныш, күнә, 
сауап, ұрпақ. «Өліп қалсам не болады?» де-
ген сұраққа жүрегі діріл қағады. Одан да Жа-
ратушысына именіп, тәкаппарлығын сындыр-
сын, шүкір етіп, тәубесіне келсін, қалғанын 
Алланың Өзі реттейді. Дерт тоқсан тоғыз 
десеңіз, оның тоқсан тоғыз емі бар. Онымен 
күресу құлшылық, емделу парыз. Дертке 
көңіл бөлмеу, бетімен жіберу, салғырт қарау, 
дер кезінде қаралмау, айығуға ниеттенбеу, 
жанды дауаламау күнәнің ауыры. Міне, осы-
лайша Алла Тағала пендесінің рухын жаңарту 

үшін, көлемі тозаңнан да ұсақ зәредей дертті 
төрт періштесімен жібереді. Ол төртеу адам-
нан қуатты, реңді, тәбетті және күнәсін алып 
қояды. Егер, пенде жүрегіндегі сеніммен 
емнің шипасын Алладан күтсе, үш періште 
қуатын, реңін, тәбетін қайырады. Ал, сабыр-
мен тәубесіне келсе, күнәсі қайтарылмайды 
яғни кешіріледі. «Өзім жазыламын» деген 
өзіндік жалаң сенім құр әншейін бос сөз бо-
лып қалады әрі өтпеуі мүмкін, өйткені рухтың 
иесі Алла! Сондығынан болар, бабалары-
мыз науқас адамды күнәсіз санап бата ала-
тыны. Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбарымыз таң 
білінерде «Араларыңда науқастың көңілін 
сұраған жан бар ма?» деп, сахабаларына 
қайырылып отырған. Үш тарапқа бағыт алған 
адамның әрбір қадамына сауап жазылады, 
күнәлары кешіріледі. Бұл ұлы жолдағы яғни 
білім алуға аттанған, мешітке қарай беттеген, 
науқастың көңілін сұрауға шыққан адамның 
әрбір аяқ алысына періштелер қанатын 
төсейді. Шығыс медицина атасы Әбу Әли ибн 
Синаның «Ауырған адам, емдеуші адам және 
ауру бар. Қайсысы қайсысымен бірігеді, солар 
жеңеді» дегенін де ұмытпаған жөн. Есімізде 
болсын, рухты шаң басса, дерт ұялайды. 

Өткеніміз отыз жыл, санай салатын отыз 
күн емес. Ал, осы отызда өзіміз не тындырдық? 
Кеше ғана төтеннен келген тосын індетке бір 
өзіміз қасқайып қарсы тұра алдық па? Менің 
ойымша, тәж-тажал сиқымызды сындырып 
тұрып көрсетті. Ала жаздай ән салып, той 
тойлап жүре берген екенбіз. Ең болмаса бір 
жапырақ бетпердені өзіміз шығаратын елден 
болмағанымызға өртсіз өртенуге болады. 
Өзгеден алып, өзімізге сатылған бөтеннің 
бетпердесі шынайы келбетімізді ашып берді. 
Өзгенің емес, өзіміздің отыз нәтижемізге өз 
көзімізді жеткізейікші, оған кешегі қайғылы 

күндер дәлел. Дерт өршігенде иіс дегенді 
сезбедік, дәм дегенді ұмыттық, аурухана-
лар толды, жете алмай талықсыдық, ты-
ныстар тарылды, бір жұтым ауа, бір түйір 
дәріге тәуелді болдық. Бір орында үйелеген 
қойдай айналшықтап қалдық, тыпырлап 
іздене бердік, айқайлап жүріп таппадық, 
шуласақ та жеңбедік, әбіржіп қиналдық, жы-
лап шаршадық, соңында амалдың жоқтығын 
түсіндік. Ақырында еліміздің елеулі азамат-
тарын, көрікті көз моншақтарын, ғылымның 
жауһарларын, ілімнің гауһарларын, 
шаңырақтың қазыналарын, әркімнің 
сүйеніштерін қара жерге көміп тындық, өзегіміз 
өртенді, азалы күйде қалдық. Баршылықта 
таршылықпен, тоқшылықта жоқшылықпен 
өтеміз деп ойламады олар. Бір күнге бұл аз 
емес, алдағы толқын не дейді, оны бір Алла 
біледі?    

Бас күректі жерге тіреп, ақтық сапардың 
үйін үйлейтін көрқауды жәй күндері 
менсінбейтіндер сол ауыр сәттерде оларды 
жер-көктен таппай қапы болды. Еліміздегі 
әрбір мешіттің имам-молдасы күллі мұсылман 
әлемімен бірге Отанымыздағы барша науқас 
жандардың дертінен айығуына жұма сайын 
дұға жасайды, бұған ұйыған жамағат «Әумин!» 
деп алақан жаяды. Міне, сол имамдарды 
нұқып, молдаларды шұқитындар жақындарын 
жер қойнына жаназалап тапсыруға жабық 
мешіттерден бет сипатар адам таппай дал 
болды. Сырқаттана қалса, дәрігердің біліктісін 
іздейтіндер ине салдыру үшін, ешқашан көзіне 
ілмеген медбикелерге зар болды. Ғылым мен 
білімді ұмытқанымыз сонша, арамыздағы 
азын-аулақ ғалымдарымызды теріп алып кет-
кенде, олардың барын біліп, қадірін түсіндік. 
Ал, бүгінгі зәруіміз не? 

Бақыт қайда барады? Әлбетте, татулығы 
ұйыған елге, бірлігі тасыған жерге. Бағымызды 
індет кеміре бастағанда, бірін-бірі кінәлаған, 
әрі-бері тартысқан емес, тыныштық сақтаған 
бейбіт ел болуымыз керек. Тыныштық кімге 
барады? Әрине, жүрегі мейірімге, рухы 
иманға толы, көкірегі ояу адамға. Жанымыз 
кірлегенде, мешіттерден қашқан, Жаратушы-
сын ұмытқан емес, иманын иірген, Құдайын 
таныған білімді ел болуымыз қажет. Ал, білім 
кімде болады? Арманы асқақ, талабы таудай, 
ғылымға құштар өскелең жаста. Сондықтан, 
кешегі қасіреттен аман қалып, айыққан біздер 
бүгінгі демімізге шүкір етіп, өмірімізге өзгеріс 
енгізейік. Ойын-сауыққа отыз жылымызды 
аямай беріп келдік, аз емес шығар ағайын? 
Алдағы толқыннан аман шығуға нық сенімде 
болайық. Ендігі жерде өрбіген ұрпағымызды 
иманның нәрімен суарайық, қадамын мешіт 
пен медреседен бастатайық, ғылым және 
білімге бағыттайық, еліміздің келешегіне 
даярлайық. Өйткені, олардың келешегін 
кешегі мұңлы күндер болжап берді. Шын-
дап келгенде, біздің ел қашаннан иманға, 
бірлікке, татулыққа зәру. Ал, біз бір-бірімізге, 
ағайындылығымызға, болашақ ғалымға, 
дәрігерге, ұстазға зәруміз! 

     

Нұрлан қажы БАЙЖІГІТҰЛЫ,
дінтанушы, имам.

◄Дін-діңгегім ЗӘРУ

Биыл ХҚО арқылы мың жарым адамға спорттық атақ-дәреже рәсімделді Елімізде та-
мыз айының үшінші жексенбісі Спорт күні ретінде белгіленген. Осы мереке қарсаңында 
«Азаматтарға арналған үкіметтің» фронт-офистері арқылы қанша спортшы атақ пен 
санатқа ие болғаны есептеліп, бұл тарапта биылғы жеті ай ішінде 1 544 мемлекеттік 
қызмет көрсетілгені анықталды. «ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы», «ҚР еңбек сіңірген 
спорт шебері», «ҚР халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері», «Біліктілігі 
жоғары деңгейдегі жоғары санатты 
жаттықтырушы», «Жоғары санат-
ты ұлттық спорт төрешісі», «Ұлттық 
спорт төрешісі» және тағы басқа да 
бірқатар атақ-санаттарды беру тура-
лы мемлекеттік қызметтерді алу үшін 
тапсырылатын құжаттардың тізімі 
атақ-санаттың дәрежесіне қарай 
әртүрлі. Оның үстіне бұл қызметтер 
бірнеше кезеңнен тұратындықтан, 
мерзімі де 24 жұмыс күнін құрайды. Спорттық атақ пен санаттарға қатысты қызметтер жеке 
тұлғаларға тегін көрсетіледі. Нәтижесінде қызмет алушының қолына ХҚО-да спорттық атақ 
беру туралы куәлік немесе біліктілік санатын беру туралы куәлік, тиісті омырауға тағатын 
белгі немесе спорттық атақтар мен біліктілік санаттарын беру туралы бұйрықтың көшірмесі 
немесе дәлелді бас тарту туралы жауап ұсынылады. Айта кету керек, азаматтар спорттық 
атақ пен санаттарды халыққа қызмет көрсету орталықтарында ғана емес, сондай-ақ спорт 
және дене шынықтыру саласындағы өкілетті орган мен egov.kz электрондық порталы 
арқылы да рәсімдей алады. 

Сарқан аудандық 
халыққа қызмет
 көрсету бөлімі.

Қызмет бірнеше 
кезеңнен тұрады



7e-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 21 тамыз 2020 жыл

Хабарландыру  *  Объявления

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31 
үлкен үй сатылады. Ақын Сара мектебі, 
бала бақша жақын. Монша, қора жайы, 
үлкен бау-бақша бар. Үйде су, телефон, са-
нузел бар. Хабарласыңыздар үй тел. 2-72-
50, ұялы. 8702 1156471.

Открыто наследственное дело 
№30/2020 после смерти Мартынова Ан-
тона Владимировича. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Раимбекову А.С.

Орталықта орналасқан Бай-
тұрсынов көшесі, № 8 үй сатылады. 
Хабарласыңыздар: Алмалы ауылы, тел. 
8747 5019156.

Қазақстан Республикасы Эко-
логиялық Кодекстің 57-2  бабы, 1 
тармағы, 4 тармақшасы негізінде, 2020 
жылдың 9 қыркүйекте сағат 10:00 де 
төменгі мекен жайда: Сарқан ауданы, 
Сарқан қаласы, Арычная көшесі 74, 
«Жоңғар – Алатауы мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі» РММ 2021 жылғы кесілетін 
ағаштарға қоғамдық тыңдау өткізілетінін 
хабарлайды. gongar_alatau@mail.ru,  
жоғарыда көрсетілген электрондық по-
чталардан материалдардың электрондық 
нұсқасын алуға болады, сондай – ақ осы 
электрондық почталарда жобаға ескерту-
лер мен ұсыныстар қабылданады.

Байланыс телефоны: 8/72839/2 12 01                                                                                                                        
8/72839/2 24 25

 «Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ 
басқармасының № 9 каб. кеспе ағаш 
құжаттарының материалымен танысуға 
болады.

Хабарландыру!

В соответствии со статье 57-2 п1. п.п 4  
Экологического Кодекса Республики Казах-
стан 9 сентября  2020 года, в 10:00 часов, 
по адресу: г.Саркан, ул.Арычная 74 Сар-
канского района состоятся общественные 
слушания по рубке деревьев на 2021 год на 
территории  РГУ «Жонгар – Алатауский го-
сударственный национального природный  
парк».  По электронному адресу gongar_
alatau@mail.ru принимаются замечания и 
предложения по проекту.

Контактный телефон:  8/72839/ 2-12 -01,  
8/72839/ 2 24 25.

 Ознакомиться с материалами отво-
да можно в Управлении РГУ «Жонгар-
Алатауский ГНПП», каб.№ 9.

Объявление!

Сарқан ауданы, Көкжиде ауылының 
перзенттері Малханова Махаббат пен 
Ермекқызы Гүлзаттың бұл дүниеден 
өткендеріне, 13-ші тамыз күні 5 жыл толады.

Тіршіліктің бұл фәниде арты қысқа, 
алды ұзын,

Кете бардың Махаббатым таусылғанда 
дәм-тұзың.

Екі бірдей ұрпағың қалды  сенің артыңда,
Бұл жалғаннан Махаббатым өшпейтұғын 

қалды ізің.

Көз алдымнан кетпейді Гүлзат сенің 
бұрымың,

«Мама» деген дауысыңды сағындым 
ғой құлыным.

Қара жердің астында тоңасың-ау құлыным!
Бәйшешектей қуарып саласың-ау құлыным!
Барған жерің жұмақ боп, тыныш 

ұйықта құлыным!

Бұл өмірден жас кеттіңдер мініп
 өлім кемесін,

Бес жыл жоқтап, сағынғанмен енді 
қайтіп келмейсің.

Артта қалған әже, аға, мамаларың, бауырың,
Бір Алладан сұрарымыз, тәңірлерің жебесін.

Жанұяға, әулетке сая  болған,
Мейірімін бәрімізге аямаған.
Жәннатта жаның болсын, рухың биік,
Боталарды өздеріңдей қайдан табам.

Біз үшін ашылмайды енді есігің, 
Тұрағы сол бір Алла пендесінің.

Топырағың мамық боп  қос құлыным,
Мәңгілік аяласын жер бесігің!

Өмір деген өте шығар сағымдай,
Қайтып келмес, қысқа қамшы сабындай.
Дүниеге келмек бар да, кетпек бар,
Шарамыз жоқ бұл заңға да бағынбай.

Батамыз бағыштаған қабыл болсын!
Мекеніңе Алланың нұры толсын!
Шөберемнің қызығын көре алмадың,
Балапанға артыңдағы бақыт қонсын!

Сендер жоқсың боталарым арамызда,
Әлі күнге дейін жүргендейсіңдер 

ортамызда.
Дұға арнап рухтарыңа бағыштаған,
Әжең, анаң,  көкең, ағаң, бала-шағаң.

Еске алушылар:  Тұрғановтар әулеті.

ХХІ ғасырда оқыту жүйесінде меңгерілетін білімнің түпкі нәтижесі ең үлкен мәселеге 
айналып отыр.

Елдегі жағдайға байланысты білім жүйесінде жаңа ақпараттық технологиялар кеңінен 
қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік желі арқылы жаңа 
білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. 

 Мұғалімдердің де біліктілігін арттыру мақсатында облыс бойынша түрлі іс – шара-
лар ұйымдастырылуда. Атап айтсақ, 2020 жылдың 3 тамыздан 11 тамыз аралығында 
орта білім беру ұйымдарының математика пәні мұғалімдеріне арналған «Оқушылардың 
математикалық және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту» тақырыбында пе-
дагогика кадрларының біліктілік арттыру курсы өтті. Курсты педагогикалық шеберлік 
орталығының тренері Лариса Махабатқызы жүргізді. Курсқа облыс бойынша 25 мұғалім 
қатысып, біліктіліктерін арттырды. Лариса Махабатқызының жетекшілігімен «PISA – 
халықаралық зерттеуіне» оқушыларды дайындауға ZOOM платформасында топтарға 
біріктіру, Google class room платформасында тест құрау, Jamboard, Quizizz, Online Test 
Pad қолданбаларымен жан – жақты жұмыстар жүргізілді. 

Дәріс берген тренеріміз Лариса Махабатқызына және ПШО ұжымына, аз ғана уақыт 
ішінде жүйелі, тиімді жоспар құрып, ұстаздардың білімін арттыруға қосқан үлестері үшін 
алғысымыз зор. 

Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық және дидактикалық. 
Оның құралы телекоммуникациялар, аудио және видео жазбалар, жергілікті және ауқымды 
компьютерлік желілер. Ұйымдасқан дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың 
негізгі компоненті болып табылады. Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол 
оқытудың басты құралы болып есептелмейді. Ол үшін оқыту әдістеріне өзгеріс енгізу ке-
рек. Осы енгізілетін өзгерістерді курс барысында жан – жақты қарастырып өттік. 

Білген адам білімді өмір бойы іздейді, деп  Ахмед Иүгінеки айтқандай, мұғалімдердің 
де қашықтан оқытудың қыр – сырларын үйренуі, білім сапасын арттыруға көп үлесін 
тигізеді деген ойдамын. 

                                                                       Ж.СЕМБАЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы 

орта мектептің
 математика 

пәнінің мұғалімі.

Біліктілік арттыру
 курстарының тиімділігі

Согласно доклада «Doing Business-2020», для подключения к системе электроснабжения в Республике Казахстан необходимо пройти следую-
щие 6 процедур, продолжительностью 71 день и общей стоимостью 1 005 000 тенге:

1) Подача заявки на подключение к электросетям и ожидание выдачи технических условий, (5 дней);
2) Ожидание завершения разработки и согласования проекта (33 дня);
3) Получение разрешения на земляные работы (4 дня);
4) Ожидание завершения работ по внешнему подключению электромонтажной организацией (22 дня);
5) Ожидание подачи напряжения и опломбировки прибора учета электроэнергии вместе с выдачей акта разграничения балансовой принадлеж-

ности и эксплуатационной ответственности сторон и получение акта опломбировки прибора учета (4 дня);
По улучшению позиций Казахстана в международном рейтинге «Doing Business» были реализованы следующие реформы законодательства 

РК, направленные на улучшение показателей Казахстана по индикатору «подключение к системе электроснабжения»:
Сокращены сроки выдачи технических условий на подключение к сетям электроснабжения (с 14 до 5 дней);
Исключена необходимость согласования проектных решений потребителей энергопередающими организациями (составление и согласование 

проекта осуществляется проектной организацией)
Исключена необходимость получения разрешения на строительно-монтажные работы. Достаточно направить уведомление о начале работ в 

управление государственного архитектурно-строительного контроля. Уведомление направляет проектировщик в электронной форме;
Исключена необходимость получения разрешения на подключение к электрическим сетям от органа по государственному энергетическому 

надзору и контролю;
Исключена подача заявки на опломбировку потребителем. Подключение к электрическим сетям, а также опломбировка приборов учета осу-

ществляется энергопередающей организацией на основании заявки энергоснабжающей организации.
Установлены нормативные значений показателей надежности электроснабжения за несоблюдение которых влечет наложение штрафа на 

энергопередающие организации.
 Асет РАИМКУЛОВ,

и.о руководителя  отдела  Департамента
ГосЭнергоНадзора Министерства энергетики

по Алматинской области.

Процедуры при подключении  к системе 
электроснабжения

26 июля 2020 года на 85 году жизни 
перестало биться сердце Резниченко 
Виктора Петровича, заслуженного педа-
гога, тренера воспитавших немало спор-
тсменов, воспитал 3 детей, 10 внуков, 5 

правнуков. Мы очень скорбим и сожалеем 
как нам теперь не хватает человека души, 
спокойствия, выдержки. Многие сожалеют 
об его уходе.

От дочери Натальи, внуков Димы, 
Оксаны, Алексея.

Еске алу
Саналы ғұмырын Алмалы ауылын-

да өткізіп, кейіннен Сарқан қаласының 
тұрғыны болған Бектемисов Чакербек 
Құдайбергенұлының мәңгі мекеніне 
аттанғанына 11 тамызда сегіз жыл толады. 
Жүрегі алтын, көңілі дархан, ақылы бұлақтай, 
өмірге құштар, өте еңбекқор, айналасына 
шуағын  төгіп жүретін жан еді. Отбасымыздың 
діңгегі, адал жар, тамаша әке, немерелеріне 
қамқор ата бола 
білген асылы-
мызды  бүгінде 
қимастықпен, 
с а ғ ы н ы ш п е н 
еске аламыз.   

Біраз болды 
сіз жоқсыз ара-
мызда,

Ж ы л а п , 
қала бердік біз 
артыңызда.

Орның қалды-ау ортайып, Асыл Әке,
Не қыларсың? не істерсің?- бұл 

тағдырға.
Не істейміз өмірге бағынамыз,
Еске алып өзіңді жабығамыз.
Сол бір асыл бейнеңді жан Әкетай,
Аңсаймыз да, бәріміз сағынамыз.
Болғай деп барған жері жұмақ көгі,
Дұғамыз қабыл болып әр кездегі,
Әкешім, аймаласын Алла нұры.
Бұйырсын жәннаттың игі төрі.
Асқар таудай ақиық қамқоршы едің,
Біздер үшін төгілген маңдай терің.
Бір Алладан ендігі тілеріміз,
Жайлы болсың Әкетай, жатқан жерің.
Еске алушылар: жан жары, балала-

ры, немерелері

Продам дом в центре благоустроенный, 
имеется горячая, холодная вода, душевая 
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хо-
роший сад). Полив отличный. Обращаться 
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485, 8 
700 2786020.

Құрметті аудан тұрғындары, ағымдағы 
жылдан бастап «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасына өзгерістер енгізілуіне 
байланысты енді бағдарламаға ауылдық 
елді мекендерге келген мемлекеттік 
қызметшілер де қатыса алатынын хабар-
лаймыз. 

Дипломмен ауылға бағдарламасы 
аясында дайындалған бейнероликті көру 
үшін төмендегі сілтеме арқылы кіре ала-
сыздар 

1. https://www.instagram.com/tv/
CDlxQ3XHgmW/?igshid=4wuy81o0jtp

2. h t t p s : / / v k . c o m / w a l l -
134219496_1884

3. h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 3 8 3 1 7 8 5 6 9 1 7 3 4 0 8 /
posts/758866388271289/?vh=e&d=n

4. h t t p s : / / t w i t t e r .
c o m / a k i m a t _ s a r k a n d /
status/1291736080841089025?s=21

«Орден Славы ІІІ»  степени №72828 
«Орден Отечественной войны», №4299966, 
№1991454, 2018 жылы Павлодар қаласы, 
Лесозавод шағын ауданында А.З.Жиентаев, 
ордендері бар пакеттерді тауып алды. Осы 
ордендердің иелері табылған жағдайда, 
8(72839)2-21-56 нөміріне хабарласуыңызды 
сұраймын. Қазіргі уақытта орден Павлодар 
қаласы, Естай көшесі, 132 үй, 115 пәтер 
мекен-жайында.

Мы очень 
скорбим...

Мәңгілік аяласын жер бесігің!



Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Алатау  баспа-полиграфиялық корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарқан баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

Газет Қазақстан Республикасы ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің 
Ақпарат  комитетінде 2019 жылғы 30 
қазанда  тіркеліп, №KZ46VPY00016564 
куәлігі берілген.

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

көшесі, 117 
Телефон: 2-20-47, 2-23-53

e-mail:
igiman01@mail.ru

Газет аптасына бір рет жұма күні 
қазақ және орыс тілдерінде шығады.

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 3327
Осы шығарылымның 

таралымы: 3327
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақҚұрылтайшысы: 
Сарқан ауданының 

әкімдігі

21 тамыз 2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru  8S

SARQAN

ARQAN

ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!
«САРҚАН ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» Сіздерді МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС бой-

ынша оқуға шақырады! Колледж 50 жылдық тарихы бар мәдениет және білім саласының  
қызметкерлерін дайындайтын білім мекемесі.

2020-2021 оқу жылына колледж келесі мамандықтар бойынша 9 сыныптан кейін күндізгі 
бөлімге қабылдау туралы хабарлайды:

9-сынып негізінде:
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша Педагог-мәдени демалыс қызметін 
ұйымдастырушы), біліктіліктері:

• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;
2. МАМАНДЫҒЫ: 0105000 – «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», біліктілігі: 
• 010503-3 – Шетел  шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі
3. МАМАНДЫҒЫ:  0101000 – «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ», 
біліктілігі: • 010101-3 Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

Құжаттарды қабылдау 20 маусым мен 20 шілде аралығында.
Мамандығы «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», 
«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ» Құжаттарды қабылдау 20 маусым 25 тамыз 

аралығында. 
СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ (АҚЫЛЫ ОҚУ НЕГІЗІНДЕ) 11 СЫНЫПТАН КЕЙІН
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша)
• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;

2. МАМАНДЫҒЫ: 0401000 – «КІТАПХАНА ІСІ», біліктілігі:
• 040101-3 Кітапханашы
3. МАМАНДЫҒЫ: 0101000 «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ»,

біліктілігі: 010101 3 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
Біз кепілдік береміз: 
«Ай сайынғы шәкіртақы (20949 тг), үздік студенттерге (24091 тг) уақытылы төленеді; 
Жатақхана беріледі; 
Қызықты студенттік өмір,  сайыстар мен олимпиадаларға қатысу әрбір студенттің 

көзқарасымен.
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік 

қорғау (шәкіртақы - 27233 тг, тамақтануға ақы төлеу - күніне 1203 тг, киім формасы). 
+ 7 (72839) 2-21-17,  +7 702 851 2193, +7708 254 21 50.

БАТЫЛ БОЛ, СЕН ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫСЫҢ!

 

Сен туған күн, мерекеңмен!
Сарқан қаласының тұрғыны, балаларына 

қамқор ана, немерелеріне сүйікті әже, аудандық 
орталық аурухананың психологы Идилова Шол-
пан Нұрқасымқызын 20 тамыз күнгі туған күнімен 
құттықтаймыз. Шолпан Нұрқасымқызы білікті маман 
ретінде осы ұжымда он жылдан аса қызмет атқарып 
жүр. Отыз жылдан астам уақыт бойы отағасымен бірге 
шаңырақтың шаттығын еселеп келе жатыр. 

Жүрсін дәйім жанарыңыз нұрланып,
Айналаға шашырасын мың жарық.
Қос құлыныңыз, немерелер аман боп,
Өзіңізден жүрсін ылғи үлгі алып.

Ізгі тілекпен: аудандық орталық аурухана ұжымы.

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта білім беру 
ұйымының басшысының лауазымы орнына конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан аудандық білім бөлімінің Екіаша орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры

Мемлекеттік білім беру ұйымының орналасқан жері, толық атауы: Алматы облысы, Сарқан 
ауданы, Екіаша ауылы, Аманжолов көшесі, 80; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыра-
тын «Сарқан аудандық білім бөлімінің Екіаша орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:
1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 

кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат;
2) педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз 

педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы 
өтілі бір жылдан кем емес;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, 
педагог-зерттеушінің, педагог- шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының лауазымдық міндеттері:
Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге 

сәйкес басқарады.
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік 

кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады.
Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-

мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспарларын бекітеді.
Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді.
Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес 

жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді.
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын 

қалыптастырады және жетілдіреді.
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді.
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.
Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді.
Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін 

қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді.
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан 

тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа 
да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша ша-
ралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы 
қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл 
сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы тура-
лы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және 
толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, 
еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асы-
рады, басқару құрылымын, қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, 
олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру (растау) рәсімін ұйымдастырады.
Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 

қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз 
құзыретінің шегінде жаза қолданады.

Педагогикалық этика бойынша кеңестің ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті шегінде 
жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (немесе оларды алмастырушы адам-

дармен), қорғаншылық кеңесімен жұмысты үйлестіреді.
Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп 

құжаттарын дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді.
Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті меңгерген.
Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның ішінде менеджмент саласында. Білім беру 

ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын білім беру процесінде 
барлық нысандар, оның ішінде балалар отбасыларының қатысуымен енгізеді.

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтер және тағы басқа қызметкерлер арасында 
академиялық адалдық қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады.

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап береді.
Лауазымдық жалақының мөлшері: «Сарқан аудандық білім бөлімінің Екіаша орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры, қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 145 723 теңгеден 171 992 теңгеге дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен-жайда хабарлама жарияланған күннен бастап жеті жұмыс 
күні ішінде қабылданады. Құжаттар қабылданып болғаннан кейін аталған мекен-жайда конкурс 
өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың тізбесі:
1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс орны-

нан өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған 

жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-

ралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы 

туралы анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстары-

нан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі немесе 

білім беру ұйымының жауапты қызметкері мөрмен расталуы тиіс.
Осы көзделген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу үшін 

берген құжаттарын қабылдаудан бас тартылады.
Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді басқару органының қарауына кәсіби жетістіктері, 

біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтау, наградалары 
туралы материалдарды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен-жайы:  Алматы облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі. Байланыс телефондар: 8 
(72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; электронды адрес: sarkan_metod_kab@mail.ru. 

 П.ИМАНГАЗИЕВА,
бөлім басшысы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

С.Сейфуллин атындағы облыстық кітапханада өлкетанушы  Жаңабай Әділбайұлы  мен 
белгілі ғалым, тарихшы Есенай Тұрғанбайұлының «Көк 
желекті- Көктерегім» атты жинағының тұсаукесері өтті.                                                                                           

Жалпы кітап «Киелі мекенім - Көктерек»,  
«Қайталанбас қасиет иелері», «Естеліктер» атты 
үш бөлімнен тұрады. Авторлар бірінші бөлімде Са-
дыр елінің Сыр бойынан 1807 жылдары Көкше 
теңізінің шығысындағы Лепсі өзенінің төменгі 
ағысына көшіп келуі мен қаруы қолынан түспеген 
Сартолағай, Дула, Бекболат батырлардың бейнесін  
ауыл ақсақалдарының әңгімесі негізінде тартымды 
жеткізсе, одан кейінгі мақалаларда XIX ғасырдың 
ортасындағы Жетісу облысы,  оның ішіндегі қазақ 
тарихында ерекше орны бар Лепсі уезіндегі сая-
си оқиғаларды,  Көктерек  елді мекені мен ерекше 
экономикалық маңызы бар Романовка көпірі, осы 
өлкедегі  1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс  тарихы 
мен коллективизация кезіндегі солақай саясатты ар-
хив құжаттары мен ресми деректер арқылы ұтымды 
баяндап,  оқырман қауымға дер кезінде ұсына білген.

Екінші бөлімде авторлардың  XIX ғасырдың 
алғашқы жартысында осы  елде  ғұмыр кешкен тарихи тұлғалар Қоңырбайұлы Көтен тәуіп пен  
Тілеукеұлы Бәйтік дамолданың қалдырған мол мұрасы мен өсиеттері, төрелік айтқан Базар-
бай мен Шыңғай билердің тәрбиелік тағылымдары,  мыңды айдаған  бай-бағландар Қапсалаң 
мен  Құрымбайдың шалқыған дәулеті, дін діңгектері Мұхамади  мен  Райыс қажылардың  мән 
- мағыналы ғұмыры  туралы тарихи деректерді ғылыми айналымға енгізіп, олар жайлы тың 
мағлұматтар тауып, құнды ұсыныстар мен ұтымды пікірлер білдіріп,  дереккөздер арқылы 
айғақтауы - аса зор ыждағаттылықтың нәтижесі.

Үшінші бөлімдегі белгілі қоғам қайраткерлері, атақты ғалымдар мен ауыл азаматтарының 
замандастары мен кіндік қаны тамған  жерлері  жайлы толғаулары, ата-аналары туралы 
естеліктері  бүгінгі жастарға  үлгі боларлық дәрежеде шынайы  суреттелген.

Сарқан-Ақпарат..

Туған жер туралы танымдық туынды
◄Жаңа кітап


