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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Волон тер жылының ресми жабылу салтанатына 
қаты сып, «Жыл волонтері» халықаралық 
сыйлы ғын табыс етті. Марапатты иеленгендер 
қатарында сыр бойылық жастар да бар. 
Атап айт сақ, әлеуметтік міндеттерді шешуге 
қосқан үлесі үшін Сағатбек Сиюов, тарихи-
мәдени мұра лар ды сақтауға және дамытуға 
қосқан үлесі үшін Айдынбек Іскендіров, 
коронавирустық инфек циямен күреске қатысу 
номинациясы бойынша Әсем Мерековалар 
бар. Сондай-ақ пандемия кезінде жастардың 
басын біріктіруде ерекше үлес қосқан «Жастар 
ресурстық орталығы» КММ директорының 
орынбасары Талғат Тілес, «Jas Otan» жастар 
қанаты» облыстық фили алы ның кеңесшісі Әсем 
Қаһарманова, «Өңірлік ком муникациялар 
орталығы» КММ маманы Ержан Жамбыл «Халық 
алғысы» медалімен марапатталды.

«ЖЫЛ ВОЛОНТЕРІ» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҒЫ 

КІМГЕ БҰЙЫРДЫ?

СЫР ЕЛІНЕ “АЛТЫН ДОМБЫРАНЫ”
ӘКЕЛГЕНІМ ҮШІН БАҚЫТТЫМЫН

Сыр елі сүлейлерінің сарқыты, айтыс 
өнерінің айтулы ақтаңгері Мұхтар 

Ниязовтың үшінші рет «Алтын домбыра» 
жүлдесін жеңіп алғаны жерлестер 
рухын бір көтерді. Облыс әкімінен 
бастап баршамыз әлеуметтік желі 

арқылы қуанышымызды білдірдік. Ең 
бастысы, «Алтын домбыра» қолымызда 

қалды. Нұр-Сұлтанда  өткен “Алтын 
домбыра” аламан айтысында саңлақ 
бауырымыздың бәсі бәрінен жоғары 

тұрды.  Оғланның оқ бойы озық екеніне 
әділқазының да, көрерменнің де 
көзі жетті. Сөйтіп,  Мұхтар арқылы 
мерейіміз үстем болды, аймақтың 
аты алысқа шарлады. Біз жеңімпаз 
жерлесімізбен жедел желі арқылы 

байланысқа шығып, бірнеше сұраққа 
жауап алдық. 

10 желтоқсанда 
халықаралық қауымдастық 

Адам құқықтары күнін 
атап өтеді. 1948 жылдың 
дәл осы күнінде БҰҰ Бас 

Ассамблеясы Адам 
құқықтарының жалпыға 
бірдей декларациясын 

қабылдады. Декларация 
ережелері негізінде адам 

құқықтары бойынша 80-нен 
астам халықаралық келісім 

жасалған. 
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ВИРУСТАН САҚТАНУ ЖОЛДАРЫ ПРОКУРОР 
БОЛҒЫМ КЕЛЕДІ

МӘМС: 
646 МЫҢ ӨТІНІШ 

АЛҒАШҚЫ ҮШТІККЕ ЕНДІ
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“Бастау” жобасы біраз адамға серпін бер-
ді. Себебі кімнің болса да кәсіп бастағысы 
кел се, бар мәселе қаржыға келіп тіреледі. “Не 
істеймін”, “неден бастаймын” деген сұрақтар 
шаш етектен. Осылайша “Кәсіпкерлер пала-
тасына” жол тартады. Мамандардан “қай 
кәсіп ке бет бұру керек, қандай жеңілдік бар, 
суб цидия қалай бөленеді осы және өзгеде 
сұ рақ тар тө ні регіндегі кез келген сұрақтың 
жауа бын алу ға болады. Жалағаштық Әмірбек 
Жұрын баев  та “Бастау” жобасы аясында 
кәсібін бас таған. 

«COVID 19»: 

“БАСТАУДАН” 
КӘСІБІН БАСТАҒАН

«Сынақ – мүмкіндік». Жұмыр жер деп аталатын ғалам 
тұрғындарын тік тұрғызған (әлі де қаупі сейілмеген) коронавирус 

пандемиясы қарым-қатынастың барлық саласында заманауи 
талаптарды күшейтті. Оның ішінде телекоммуникация да 

бар. Әсіресе карантин кезінде абоненттердің сұраныс-тілегі 
әлденешеге артты, қажеттілігі онсыз да күн тәртібінде тұрған кей 

мәселелердің шешілуін жеделдетті.  

Биыл еріктілердің жұмысы ерекше көзге 
түсті. Себебі пандемия кезіндегі олардың 
ерлігін сөзбен жеткізу қиын. Қызылордадан 
бөлек, елдің түпкір-түпкірінде ерік тілер елге 
қызмет көрсетті. Азық-түлікті көрсетілген 
мекен-жай бойынша апарып, одан қалды 
автоволонтер ретінде де қызмет атқарды. 
Өзгелер секілді “біздің еңбегіміз қашан 
бағаланады”, “біз қашан марапат биігінен 
көрінеміз” деп ешкімнен ештеңе күткен 
емес. Барлығы елге адал қызмет етуді 
мүдде қылды. Мұны елге танытқан 
жанашырлық десе де болады. 
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Салымшылар келесі 
жылдан бастап 

зейнетақы жинағының 
бір бөлігін ала алады. 

Бастапқыда бұл 
жаңалықты естіп, 
қуанғанымыз рас. 
Кейіннен халықтың 
басым көпшілігінің 

қордағы ақшаны алуға 
мүмкіндігі аз екені 

анықталды. Сол күннен 
бастап, бұл мәселе 

ел арасында кеңінен 
талқыланып, сын 

ескертпе де айтылды. 
Мұның барлығы ел 
Үкіметінің құлағына 

жетіп, біршама 
өзгеріс енгізуге Сенат 

отырысына жолданды. 
Нәтиже қандай? Ел 
экономистері бұл 

жөнінде не айтады? 
Саралап көрсек. 
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85,2 МЛН ШАБАҚ 
ҚҰТҚАРЫЛДЫ ЭВЕРЕСТ 

«ӨСІП» КЕЛЕДІ
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ИНТЕРНЕТ: 
ЗӘБІР КӨРГЕН БАЛАЛАР

ÌÅÌËÅÊÅÒ

Ата-аналарға кеңес
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ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
ҚАРСЫЛАСТАРЫ 
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10ЖЕТІСТІККЕ 
ЖЕТУДІҢ 7 
ҚҰПИЯСЫ

 ЖАЛАҚЫСЫ ЖОҒАРЫ 
МАМАНДЫҚТАР

Бағдарламалық 
жасақтама 

мамандары, 
бағдарламалық 

тал даушы-
лар мен кәсіби 
мейірбикелер 
алдағы 10 жыл 

ішінде АҚШ-тағы ең 
көп жалақы алатын 
мамандықтардың 

қатарына 
қосылады.

«Kyzylorda-news.kz» ақпарат 
агенттігінің бас редакторы 

Нұрсұлтан Мықтыбаев 
облыстық Жастар ресурстық 

орталығында өткен 
«ТҰЛҒАman» жобасына 

қатысып, белсенді жастар 
үшін жетістікке жетудің жеті 

құпиясымен бөлісті. 


