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Жас балаша бүрсең 
қағып, сәл суық тисе 

бүк түсетін уақыт таяды. 
Жыл сайын тұмау мен 

вирустың тұрғындарды 
айналып өтпейтінін білсек 
те, қызу жоғарылап, бас 
көтертпейінше салғырт 
жүре беретініміз бар. 

Қас қылғанда қиналған 
сәтте күнделікті емнің бірі 
де әсер етпей, соңында 

дәрігердің дегеніне 
жүгінетінімізді несіне 

жасырайық?! Осы аптада 
маңызды, бірақ елеусіз 
көрінетін қателіктерді 

қайталамас үшін сақтану 
шаралары жайлы 

дәрігермен тілдестік.   
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Қараша, желтоқсанмен 
сол бір екі ай...

Дөңгеленген дүниеде 
тағы дүрбелең. Армения мен 

Әзірбайжан арасындағы қақтығыс 
саябырсыған сәтте Францияда тағы 

бір даудың алауы тұтанды. Макронның 
еліндегі дау-дамай мұғалімнің өлімінен  

кейін туындаған. 
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Жуырда Білім және ғылым министрлігінің 
ұйымдастыруымен «ҚР колледждерінің 

топ – 100 студенті» республикалық 
жобасы өтті. Аталған жобаның 

республикалық іріктеу кезеңіне аймақ 
бойынша 17 үміткер өтініш білдіріп, ақтық 

сында 3 жеңімпаз үздік деп танылды. 
Білім бәсекесінде биіктен көрінген үш 

мықтының екеуі М.Мәметова атындағы 
Қызылорда педагогикалық жоғары 

колледжінің студенттері  екенін айта 
кеткен жөн. Бүгін оқуда озат, жобада 

жүйрік атанған  Бекзат Ешмұратов 
пен Айзат Сламбекова жайлы сөз 

қозғамақшымыз.

Өткен аптада “Даму” кәсіпкерлікті дамыту қоры БАҚ өкілдеріне пресс-тур ұйымдастырды. Мақсат 
– “Бизнестің жол картасы – 2020” бірыңғай бағдарламасы шеңберінде қолдау тауып, нәтижеге қол 
жеткізген бірнеше кәсіпорынның жұмысымен таныстыру. Бүгінде кәсіпкерлік бағыты кеңейіп келеді. 
Пандемияға қарамастан жұмысын жандандырып, ірі көлемде тапсырыс алып отырған компаниялар 
бар. Пресс-тур барысында аралаған үш нысан «Даму» қолдауымен қанат жайған. Бірінші бағыт – 
Dalatex тігін фабрикасы.

ЖҮЗДІКТЕ ЖҮЙРІК 
ШЫҚҚАНДАР
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ҚАНША ЖИНАСА ДА, 
ҚОҚЫС АЗАЙМАЙДЫ

Жыл басында Мемлекет басшысы волонтерлар жылына 
орай «Biz birgemiz» жалпыұлттық жоспары аясында 

экологиялық еріктілікті дамыту бойынша «Вirgemiz: Taza 
Alem» бағыты бар екенін айтты. Ең маңыздысы, енді 

экологиялық сағаттар бір реттік акция ретінде емес, 
жүйелі түрде жүзеге асырылатын болды. Бүгінде экология 

саласында жаңа жобалар мен түрлі бағыттар бар. 
Аймақ еріктілері де қоршаған ортаның өзекті мәселелері 

бойынша өз жобаларын ұсынып, экологияның жақсаруына 
атсалысып келеді. «Taza Alem» бағытында жұмыс істейтін 

еріктілердің мақсаты да сол, тұрғындар арасында 
экологиялық сауаттылықты қалыптастырып, табиғатты 

жақсартуға күш салуда.

ӨСІМДІКТІ ТОПЫРАҚСЫЗ ӨСІРЕМІЗ
Үй жағдайында жер қазбай-ақ жыл бойына көкөніс өсіруге болатынын білесіз бе? 

Мельбурнде орналасқан ВАСЕ биотехникалық стартап аясында дүниеге келген Rotofarm 
үй бақшасы кез келген көкөністі оңай әрі тез өсіруге көмектеседі.
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БАСПАНА:БАСПАНА:
ТИІМДІ 

БАҒДАРЛАМА 

ҚАЙСЫ?
«Үйі жоқтың күйі жоқ» деген сөзді баспана тауқыметін сезінген әрбір жан 

түсінетіні сөзсіз. Елдегі тұрғын үй мәселесін түбегейлі шешу үшін 10 жыл және 
25 трлн теңге керек екен. Ал 300 мыңға жуық тұрғыны бар шаһарымыздың 30 
мың тұрғыны баспанаға мұқтаж. Десе де жыл сайын қаламызда бірнеше 
көпқабатты тұрғын үй пайдалануға берілуде. Бірақ мұқтаждар саны да күн 
санап артуда. Бұған бірнеше себеп бар. Мәселен, өңірімізде ел тәуелсіздігін 
алған жылдардан 2010 жылға дейін тұрғын үй құрылысы біршама тоқтаған. Яғни 
басымдық басқа бағыттарға берілген. Осы олқылықтардың орнын толықтыру 
мақсатында мемлекет тұрғын үй алуда біршама оңтайлы бағдарламаларды 
жүзеге асыруда. Нәтижесінде облысымызда тұрғын үй құрылысында өсім 
байқалады. Мысалы, биыл облыста «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 1946 пәтерді құрайтын 98 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Оның 
ішінде, 815 пәтерлі 20 үй сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй болса, 
755 пәтерлі 68 кредиттік тұрғын үй және 376 пәтерлі 10 тұрғын үйдің құрылысы 
жеке компаниялар есебінен жүргізілуде. Жыл соңына дейін 698 отбасы сатып 
алу құқығынсыз жалға берілетін, 115 отбасы несиелік тұрғын үймен қамтамасыз 
етіледі. Осылайша жыл соңына дейін мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 
987 пәтерлі 75 тұрғын үй құрылысын пайдалануға беру жоспарланған. Қазір 
елімізде тұрғын үй құрылысына жыл сайын 1 трлн 300 млрд теңге бағытталады. 
Оның 40 пайызы – жекеменшік үй салатындардың үлесі. Қаржының 20 
пайызы мемлекеттік бағдарламалар аясында бөлінген. 40 пайызы – құрылыс 
салушылардың қаржысы. Енді мемлекет ұсынған бағдарламалардың қайсысы 
тиімді екенін саралап көрсек. 
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ÆÀÓÛÍÃÅÐ 

АБАЙДЫҢ ЖОЛЫ – ҰЛЫ ЖОЛ Әлемді жайлаған індет кезеңінен аман-есен шығу 
кімнің болса да арманы. Біздің бүгінгі басты тілегіміз 
де осы. Жалпы бұл індеттің алдын алу жұмыстары 
қалай жүзеге асады? Екінші толқын алдында аз-кем 
осы жайында айтсақ.

САҚТАНСАҚ – САҚТАЙДЫ

ЕЛ ДАМИДЫ, ЕРІКТІ КӨБЕЙЕДІ
Ерікті болу – ерлікпен тең. Өйткені 

ол әрбір адамға өз еркімен 
қоғамның дамуына атсалысуға 

мүмкіндік береді. Еріктілер –
елдің шынайы патриоты, сол үшін 

де құрметім шексіз. Белсенді 
азаматтық ұстаным мемлекеттің 

дамуына айтарлықтай септігін 
тигізеді. Биылғы Еріктілер 

жылы ел жастарын «бір үйдің 
баласындай» біріктіріп, іскер 
азаматтарды қайырымдылық 

жасауға шақыруда. Сол 
жастардың азаматтық 

бастамасының көпшіліктен 
қолдау тапқанын әлеуметтік 

желіден көріп жүрміз.

Тұңғыш Президент Н.Назарбаев “Қазақстанның 
әрбір азаматының денсаулығы мықты, хал-ахуалы 
жақсы болу керек” деген еді. Демек мемлекет, 
ең бастысы, халық денсаулығын нығайтуға жұмыс 
істейді. Әйтсе де халық әлі де өз денсаулығына 
салғырт қарауда. 

ЖАСТАР 
ЕСІРТКІГЕ 

ҚАРСЫ
АДАМ ҚАЙРАТЫ

«Шегінерге жол 
жоқ. Артымызда 

Мәскеу» деген батыр 
Б.Момышұлының сөзін 

құлағымызға сіңіріп 
өстік. Содан болар, 

қай істі бастасақ 
та, «шешінген судан 

тайынбасты» алдымызға 
қоямыз. Жүрек дүрсілін 

жиілетіп, сауырға 
қамшы бастыратын осы 
сөз дегеннің құдыретін 

айтсаңшы. Б.Момышұлы 
шығармаларын оқыған 

бүгінгі ұрпақтың 
бойында ана тілін 

ардақтау, Отанды сүю, 
үлкенді құрметтеу 

ұғымы қалыптасатыны 
анық.
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ҰЛТТАР ЛИГАСЫ: 

МАРҚАСҚА 
МАРАДОНА

«Ақмешіт жастары» газеті 
жастайында қиындық көріп, әпсәтте жұлдызға 
айналған спортшыларды оқурман назарына ұсынуды қолға алды. 
Газеттің өткен санында жерлес, UFC-дың жаңа жұлдызы Шафкат Рахмоновқа тоқталсақ, 
бүгінгі санда әйгілі Марадона жайлы баяндаймыз.
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Өзі жүретін автокөлік 
көрдіңіз бе?

Алдағы уақытта Tesla автокөліктері  жүргізуші көмегінсіз, өздігінен 
жүретін болады. Себебі  Илон Маск Теслада адамсыз жұмыс істей 

алатын толыққанды автопилоттың іске қосылғаны туралы хабарлады. 
Бір айта кетерлігі, Full Self-Driving бағдарламасы әзірге драйверлер 

үшін бета-нұсқада ғана қолжетімді.

Beno компаниясының Reevo деп аталатын электронды 
велосипеді жайлы естідіңіз бе?  Дөңгелектері жоқ, жаңа 
дизайнда жасалған GPS модулі бар велосипед адамның 

саусақ іздерін сканерлей алады. Ендеше көпшілікке 
беймәлім техникамен таныс болайық.  

Ұшатын көлікке 
қашан мінеміз?

Таяу арада көліктердің 
жаңа тарихы жазылатын 

секілді. Себебі 
мамандар әуеге 

ұшақпен емес, көлікпен 
көтерілудің жолын 

іздестіруде. Айталық 
жуырда Түркия елінде 

Байкардан ұшатын 
машинаның алғашқы 

прототипі таныстырылды. 
Өндірушілердің 
айтуы бойынша, 

автокөлік сағатына 
100 шақырымға дейін 
жылдамдықпен ұша 

алады.


