
АҚМЕШІТ
6+6+ 44

2

 

ЫҚЫЛАС – ЖАРТЫ ЕМ, СЕНІМ – ТОЛЫҚ ЕМ

ЗЕЙНЕТКЕРДІҢ 
ЖЕҢІЛДІГІН НЕГЕ 

АЛЫП ТАСТАДЫ?

Адай Ералиұлы 1997 жылы Арал ауданы,  Райым ауылдық 
округіне қарасты Қызылжар елдімекенінде дүниеге келді. “Серпін 

– 2050 Мәңгілік ел жастары – индустрияға” бағдарламасымен 
Батыс Қазақстан Инженерлік-технологиялық колледжінде балық 

шаруашылығы мамандығында оқыды. Сондай-ақ Шымкент 
қаласындағы Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінде 

экология мамандығында оқуын жалғастырды. 2017 жылдан бері Арал 
ауданы, Қосжар ауылдық округіне қарасты “Қамыстыбас балық 
питомнигі” республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнында 

балық өсіруші болып жұмыс істейді.
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ЖЫР ЖИНАҚ 
ЖАРЫҚҚА ШЫҒАДЫ

ШӨП ОРЫП ЖАРЫСТЫ

ÑÅÌÈÍÀÐ 

“БІЗ  ДОНОРМЫЗ” 
АКЦИЯСЫНА ШАҚЫРАДЫ
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»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан  «Жастар жырлайды» жазба ақындар 
айтысының бесінші  жұбы – аралдық Алтынбек Қыстаубаев пен Шиелі ауданының ақыны  Рыскелді Жахманның 

айтысын назарларыңызға ұсынамыз. 
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«СӘБИ ҮЙІНІҢ» «СӘБИ ҮЙІНІҢ» 
САЯСЫНДА 

 «Сәби үйі». Бұрын осы атауды естісек, көз алдымызға тастанды балалардың 
мекені елестейтін. Қазір Қызылорда облыстық мамандандырылған «Сәби 
үйінде» кімдер тәрбиеленуде? Біреулер жалғыз өзі тағдырдың тауқыметін 
көтере алмай, баласын қалдырады. Ата-анасы бар балалар да сырқатынан 
айығу үшін осында жүр. Ана мен баланы ажыратпай, аяқтанып кетуіне қолдау 
білдіріп отырған мекемеге арнайы барып, балалардың тыныс-тіршілігімен 
танысып қайттық. Мекеме ережесіне сай біз балалармен кездесе алмадық. 
Әйтседе сәбилерге сая болып отырған ошақтың бас дәрігері, жоғарғы 
дәрежелі педиатр Гүлсім Ержановамен әңгімелестік.

АНАЛАР ШАҒЫМЫ
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 Қазақ  жерінде сауда-саттық көшпелі кезеңде Ұлы жібек жолының бойында бастау алған. Жалғыз сіріңкені бір қойға айырбастап 

алған сәт сауданың еліміздегі алғашқы қадамы саналды. Әрине бүгінде саудаға деген көзқарас өзгерді. Маңыздылығы артты. 
Дегенмен заман жаңарған сайын бұл саладағы мамандардың да қызметі бірте-бірте бәсеңдеуде. Болжамшылардың пайымдауынша, 
жойылып кетудің алдында тұрған саланың бірі. Жалпы біздегі сауда қызметі қай деңгейде дамыған, арнайы сауда мамандығын бітіріп, 
нәпақасын тауып жүргендер бар ма, “жабайы” сауданың болашағы қандай болмақ, бизнес-тренингтердің үлесі қандай, мәселенің 
түйінін тарқатып көрсек.



6

4 ПАЙЫЗ НЕСИЕ: ҚАЙТА БЕРІЛЕТІНІ РАС ПА?ҚАЙТА БЕРІЛЕТІНІ РАС ПА?

Отандық көліктерді алуға жеңілдетілген автокредит беру 
қайта басталады. Осы арқылы билік 15 мыңдай жаңа көлікті 

нарыққа енгізуді көздейді. Биыл елімізде ресейлік Lada 
маркалы автомобильдердің саудасы тоқтатылды. Соған 

қарамастан темір тұлпардың саудасы артқан. Мысалы, былтыр 
қазақстандықтар автокөлік алуға 168 млрд теңге жұмсаған. 

Бұл 2019 жылғы ұқсас кезеңдегіден 30 пайыз жоғары болған. Ал 
биылғы І тоқсанда ел тұрғындары 24 мың 161 жаңа жеңіл көлік, 

жүк көлік және автобус иеленді. Осылайша, сауда өткен жылғы 
сәйкес мерзіммен салыстырғанда, 2021 жылғы қаңтар-наурыз 

аралығында 35 пайызға өскен. 

Соңғы жылдары елімізге шетелдерден 
келетін көліктердің саны едәуір 

артқан.  Былтыр елімізге 744,6 млн 
долларға 33,9 мың жеңіл автокөлік 

импортталған. Әкелінген автокөліктер 
саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 

18,3%, бағасы 20,2% өскен. Сырттан 
келген көліктердің басым бөлігі 

Ресей, Армения және Грузияға тиесілі. 
Дегенмен бүгінде еліміздегі көліктердің 

тозығы жетсе де, шекарадан жылы 
жаңа көліктерді кіргізу қиынға соғуда. 

Мұны Auto-rai көлік қызметінің өкілі 
Айдос Жүнісов мәлімдеді.

АВТОСАЛОНДАРДА КӨЛІК ЖОҚ...
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Ертең төртжылдықтың басты аламаны Токио Олимпиадасы басталады. 
Күллі әлем бақ сынайтын байрақты бәсекеде ел спортшылары да сынға 
түсіп, Олимпиада жүлделеріне талас жүргізеді. Бүгінде Қазақстан құрамасы 
Жапонияда соңғы дайындығын пысықтауда. Күншығыс еліндегі соңғы 
жаңалықтарды оқырман назарына ұсынуды құп көрдік.
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АҚМЕШІТ

APPLE-ДІҢ 
АҚЫЛДЫ КӨЗӘЙНЕГІ

JULDYZ – JULDYZ – 
JORAMALJORAMAL

“Тәуелсіздік” дегенде ең алдымен көз 
алдымызға не елестейді? Әрине бұл күнге 

қалай жеткенімізді ой елегінен өткіземіз. 
Желтоқсан оқиғасындағы жастар, ел үшін 

құрбан болған ата-бабаларымыз ойға 
оралады. Тарихқа көз жүгіртсек, бұл күнге 

жету оңайға соққан жоқ. Қуантарлығы, бүгінде 
еліміз тыныш. Балаларымыз дін аман. Саралап 
қарасақ, 30 жылда жетістігіміз көп екен. Бейбіт 

өмір сүріп жатқанымыздың өзі не тұрады? 
Ынтымақты, бірлікті нығайтып, патриоттық 

сезімді қалыптастыруда жастардың үлесі 
басым. Соның  ішінде аралдық Ержан 

Сабырбайдың елге деген сүйіспеншілігі 
ерекше. Ол жастарға жүктелген аманатты 

мүмкіндігінше арқалауға әзір.

Jas Otan ЖҚ Арал аудандық бөлімше басшысы

ГРАН-ПРИ ЖҮЛДЕСІ 
ҚАЗАҚСТАНДА


