
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИ 

ТАБРИКЛАДИ
ҚР Маданият ва спорт ишлари вазири Асхат Ўра-

лов спорт ва батут гимнастикаси бўйича жаҳон ку-
богида олтин медални қўлга киритган қозоғистонлик 
гимнастикачилар Нариман Қурбанов, Милад Карими, 
Пирмаммад Алиев ва Данил Мусабаев билан учраш-
ди.

Вазирлик хабарига кўра, йиғилишда мураббийлар, 
тиббиёт ходимлари ҳамда Қозоғистон гимнастика феде-
рацияси президенти Алия Юсупова иштирок этди. Вазир 
уларни яқинда эришган ютуқлари билан табриклаб, 
вазирлик Ташаккурномасини топширди. У, шунингдек, 
Давлат раҳбари Қасим-Жўмарт Тўқаевнинг табрик мак-
тубини ўқиб эшиттирди.

– Сизларни тарихий ғалабаларингиз билан табрик-
лайман. Қозоғистонлик спортчилар улкан  салоҳиятга 
эга ва менинг вазир сифатидаги бурчим – сизларни му-
носиб қўллаб-қувватлаш. Чунки, спорт қисқа давр  ичи-
да эришиб бўладиган нарса эмас, бу бир умрлик меҳнат 
ва рағбатни талаб қилади.

Ушбу ғалабага дахлдор барча ходимларга миннат-
дорчилик билдираман. Умид қиламизки, бу узоқ йўлнинг 
бошланиши холос ва бўлажак Осиё ва Олимпия ўйинла-
рида муваффақиятлар тилайман, –  деди Асхат Ўралов.

ЭКОЛОГИЯ ВАЗИРИ 
БМТ БОШ КОТИБИ БИЛАН 

УЧРАШДИ

Қозоғистон Республикаси Экология ва табиий за-
хиралар вазири Зулфия Сулейменова БМТнинг Нью-
Йоркдаги штаб-квартирасида Бош котиб Антониу 
Гутерриш билан учрашди.

Вазирлик матбуот хизмати хабарига кўра, З. Сулей-
менова БМТ Бош котибига Қозоғистоннинг сув захи-
раларини барқарор бошқариш соҳасидаги режалари 
ҳақида маълумот берди. Бош котиб Қозоғистоннинг 
саъй-ҳаракатларини юқори баҳолади ва Қозоғистон 
Республикасининг барқарор ривожланиш мақсадларига 
эришиш соҳасидаги фаол нуқтаи-назарини қайд этди.

                                    24.kz. 

ФРАНЦИЯДА ПЕНСИЯ 
ИСЛОҲОТИГА ҚАРШИ 

НАМОЙИШЛАР
Францияда ҳукуматнинг пенсия ёшини 62 ёшдан 

64 ёшга кўтариш тўғрисидаги қарори туфайли юзага 
келган инқироз давом этмоқда. Пайшанба куни бу-
тун мамлакат бўйлаб миллиондан зиёд одам пенсия 
ислоҳотига қарши намойишларда иштирок этди. 
Парижда полиция билан тўқнашувлар бошланди. 
Бордода мэриянинг эшиги ёндирилди. Бу ҳақда 
Kazinform BBCга таяниб хабар беради.

Франция президенти Эммануэль Макрон мутлақо за-
рур деб ҳисоблаган ислоҳотга қарши намойишларнинг 
тўққизинчи кунидир. У январь ойида кўриб чиқиш учун 
таклиф қилинган ва ўтган ҳафта мамлакат раҳбари уни 
парламент овозисиз маъқуллаган ва бу инқирозни яна-
да кучайтирган.

Душанба куни ҳукумат атиги етти овоз билан парла-
ментга ишончсизлик билдирди.

Парижнинг айрим ҳудудларида тартибсизликлар 
бошланди. Намойишчиларнинг кичик гуруҳлари поли-
цияга тош ва пиротехника отишди, улар кўздан ёш оқи-
зувчи газ билан жавоб берди.

Худди шундай намойишлар Франциянинг бошқа ша-
ҳарларида ҳам ўтди. 

Ниццеда намойишчилар аэропорт биносини қамал 
қилишди.

Касаба уюшмалари норозилик намойишларини му-
ваффақиятли деб эътироф этди, чунки мамлакат аҳо-
лиси президент Макрон ва ҳукуматга ўз фикрини бил-
диришга муваффақ бўлди. Улар одамларни 28 апрель 
сешанба куни яна кўчага чиқишга чақирмоқда.

 ЯДРО ҚУРОЛИ СИНОВДАН 
ЎТКАЗИЛМОҚДА

ШИМОЛИЙ КОРЕЯ «РАДИОАКТИВ ЦУНАМИ» 
КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ЯДРО ҚУРОЛИНИ

 СИНОВДАН ЎТКАЗДИ

КХДР жорий ҳафтада «радиоактив цунами» кел-
тириб чиқаришга ва душманларга яширинча ҳужум 
қилишга қодир бўлган янги сув ости ядро қуролини 
синовдан ўтказганини маълум қилди, деб хабар бе-
ради Kazinform  мухбири Yonhap агентлигига таяниб.

Ядровий каллак ўрнатилган ва «радиоактив цунами»-
ни келтириб чиқаришга қодир янги сув ости дронининг 
синовлари сешанба куни Жанубий Хамгён провинцияси-
нинг Ривон округи қирғоқларида ўтди.

КХДР маълумотларига кўра, «махфий қурол» 2021 
йилда «Хаиль» сув ости ядровий жанговар дрони номи-
ни олган ва сўнгги икки йил ичида унинг устида 50дан 
ортиқ синов ўтказилган.

 Қозоғистон ахборот агентликлари
 маълумотлари асосида.

� Жаҳонда

-бет -бет -бет

Вилоят ижтимоий-сиёсий газетаси
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��Президент

Қозоғистон Респу бликаси 
Президенти Қасим-Жўмарт 
Тўқаев «Газпром» бошқаруви 
раиси Алексей Миллер би-
лан энергетика соҳасидаги 
ҳамкорликнинг устувор йўна-
лишларини муҳокама қилди.

Шунингдек, учрашув даво-
мида газ соҳасида янги қўшма 
лойиҳаларни амалга ошириш 
масаласи кўриб чиқилди. Дав-
лат раҳбари бу лойиҳалар 
энергетика тизими барқарор-
лигига ҳамда иқтисодиёт тар-
моқларига сармоя оқими янада 
кўпайишига замин яратишини, 
кейинги йилларда мамлака-
тимизда иқтисодиётни ривож-

лантиришнинг таянчи бўлмиш 
энергетика соҳасига стратегик 
йўналиш сифатида эътибор 
қаратилгани, иқтисодиёт тар-
моқлари ва ижтимоий соҳада 
электр энергияси самарадор-
лигини ошириш борасида из-
чил ислоҳотлар амалга ошири-
лаётганини таъкидлади.

Учрашувда соҳада эришил-
ган ютуқлар эътироф этилиб, 
энергетика тизимидаги кўр-
саткичларни янада ошириш 
юзасидан таклиф ва тавсиялар 
муҳокама қилинди.

            Akorda.kz.

ЭНЕРГЕТИКА � 
ИҚТИСОДИЁТ ТАЯНЧИ

ПРЕЗИДЕНТ «ГАЗПРОМ» КОМПАНИЯСИ 
БОШҚАРУВИ РАИСИ АЛЕКСЕЙ 

МИЛЛЕРНИ ҚАБУЛ ҚИЛДИ

Кентов шаҳрининг марказий кў-
чаларига 2 минг туп лола экилди. 

Шаҳарнинг Х. А. Ясcавий хиёбони ва 
С. Сейфуллин кўчасида лола кўчатлари 
ўтқазилди. Келгусида бу ишлар шаҳар 
«Жасыл қала» ДКК томонидан давом 
эттирилади.

Шаҳар ҳокими Жандўс Тасов фармо-
йиши билан шаҳар ва шаҳарга қарашли 
қишлоқларда шанбалик ўтказилди.

Ободончилик тадбирига шаҳар ҳо-
кимлигидаги идора ва муассасалар, 
жамоат ишларига сафарбар этилган 
фуқаролар ўз ҳиссасини қўшдилар. 
Шанба куни ҳар бир муассаса ўзига би-
риктирилган ҳудудда тозалаш ишлари-
ни олиб борди.

2023 йил баҳорида шаҳарда 33440 
туп кўчат ўтқазилди.

      Вилоят ҳокимининг 
матбуот хизмати.

Т у р к и с т о н 
ша ҳри ҳокими 
Нурбўл Турашбе-
ков “Ясси” шўъ-
баси аҳолиси би-
лан учрашув чо-
ғида фуқаролар 
ҳордиқ маскани 
қуришни сўраган 
эди. Бугунги кун-
да мурожаатлар 
асосида тизим-
ли ишлар олиб 
борилиб, мазкур 
тармоқда “Оила” 
истироҳат боғи 
барпо этилди.

БИР ДИЁРКИ, 
АНДА СУНБУЛУ 

РАЪНО...

Шимкентда 2007-2008 
йилларда туғилган ўсмир-
лар ўртасида Қозоғистон 
Республикасида хизмат 
кўрсатган мураббий, СССР 
спорт устаси Махамбет 
Сапарбаев хотирасига ба-
ғишланган халқаро турнир 
якунланди.

Туркистон вилояти шара-
фини юқори савияда ҳимоя 
қилган вилоят футбол мак-
таби тарбияланувчилари 

барча рақибларини мағлуб 
этиб, биринчи ўринни эгал-
лади.

Бу ғалаба малакали етак-
чи Даулетияр Алиев бошчи-
лигидаги Туркистон вилояти 
ихтисослаштирилган вилоят 
болалар ва ўсмирлар фут-
бол мактаби жамоасининг 
ёрқин ғалабасидир.

Вилоят ҳокимининг
матбуот хизмати.

ВИЛОЯТ ФУТБОЛЧИЛАРИ  
ЧЕМПИОН

ТУРКИСТОНДА «ОИЛА» 
ИСТИРОҲАТ БОҒИ ОЧИЛДИ

Янги боғнинг умумий май-
дони 0,44 гектарни таш-
кил қилади. Унинг ҳудудида 
3785 квадрат метр пиёда-
лар йўлаклари ва 386 квад-

рат метр махсус велосипед 
йўлаклари мавжуд.

Шунингдек, бу ерда аҳоли 
ўйингоҳ ва болалар май-
дончасидан фойдаланиши 

мумкин. Майсазор майдони-
га 150 туп дарахт ва 300 туп 
гул кўчатлари экилди. 

           Вилоят ҳокимининг
 матбуот хизмати.

НАВРЎЗ – ҚАРДОШ 
ХАЛҚЛАРНИНГ 
УМУМИЙ ҚАДРИЯТИ

ВИЛОЯТ МАСЛАҲАТИ
ДЕПУТАТЛИГИГА
КИМЛАР САЙЛАНДИ

ШОГИРД 
КАМОЛИ – 
УСТОЗ МУРОДИ
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Сиёсат ва иқтисодиёт

Давлат раҳбари Қ. Тўқаев аралаш кураш спортчиси Шавкат Раҳмоновни қабул қилди.

У Кемеқалған қишлоғидаги “Қази-
ғурт боғлари” ишлаб чиқариш ширка-
тига ташриф буюриб,  боғбонларнинг  
янги боғлар яратишдаги  тажрибаси 
билан танишди. Улар томонидан 
барпо этилаётган интенсив боғлар 
бугунги кунда нафақат оилалари 
даромадининг ошишига, фаровон-
ликка, балки вилоят иқтисодиётининг  
юксалишига ҳам хизмат қилмоқда.

Кемақалған қишлоқ округида  
ҚМШ (қишлоқ матлубот ширкати) 1,5 
млн. кубометрли сув омбори барпо 
этгандан  буён соҳибкорлар ҳар йи-
ли 25-30 гектаргача пакана ва ярим 
пакана мевали боғларни бунёд қи-
лишмоқда. Ҳозир боғларнинг умумий 
майдони 186 гектарни ташкил қила-
ди. Келгуси йил яна 25 гектар интен-
сив боғ барпо этиш режаланмоқда. 
Боғдорчилик лойиҳасининг смета 
баҳоси 850 млн. тенге, йил сўнггига-
ча яна 700 млн. тенге ажратилади.  
Италиялик сармоядорлар ҳисобидан  
консерва заводи қурилади. 

Тадбиркор Асет Қайипбеков билан 
суҳбатда у олмадан табиий шарбат 
ишлаб чиқариш цехи очиш ниятида 
эканини, эндиликда эса мева сақлаш 
омбори қуришни бошлаганини айтди, 
ҳоким муовуни омбор қурилиши би-
лан яқиндан танишди.

– Тажрибали боғбонлар туманда  
ҳозир ҳам етарли. Улар туманнинг 
боғдорчилик билан боғлиқ илгари-
ги довруғини тиклаш ҳаракатида. 
Давлат раҳбари «ақлли» қишлоқ 
хўжалиги учун автоматлаштирилган 
тизимлар ва технологияларни омма-
лаштиришни топширди. Бу туманда 
боғдорчиликни ривожлантиришни 
янги босқичга кўтаради. Аҳолининг 
йилдан йилга кўпайиб бораётгани-

ни, сув, электр энергияси ва бошқа 
табиий захираларимизнинг чеклан-
ганини инобатга олсак, «ақлли» қиш-
лоқ хўжалигининг аҳамияти нақадар  
юксаклигини англаб етамиз, – деди 
А. Қайипбеков.

Ермек Кенжеханули туман ҳудуди-
да амалга оширилаётган йирик сар-
моявий лойиҳалардан бири – Зертас 
қишлоғидаги «АйМар құс» МЧБнинг 
паррандачилик фермаси қурили-
ши билан танишди. Лойиҳа амалга 
оширилса, 72 млн. дона тухум етиш-
тирилиб, 75 нафар маҳаллий аҳоли 
доимий иш билан таъминланади.

220 минг бошдан бошланиб, ке-
йинчалик 660 минг бошга кўпайти-
ришни мақсад қилган сармоявий 
лойиҳа  вилоятда паррандачиликни 
ривожлантиришга хизмат қилади.

Шунингдек, вилоят ҳокими ўрин-
босари Кўксаек қишлоғидаги “АДС 
Агро” МЧБга  қарашли мол бўр-

доқилаш майдонига борди. Айни 
пайтда ушбу ферма етиштирилган 
от гўштини мамлакатимиздаги йирик 
корхоналарга етказиб бермоқда. 
Яқин кунларда хорижга ҳам экспорт 
қилинади.

Ермек Кенжеханули туманга хиз-

мат сафари чоғида маҳаллий аҳоли 
билан учрашиб, “Қишлоқ омонати” 
лойиҳасини амалга ошириш юзаси-
дан  аҳолининг талабларини тингла-
ди, ўз бизнесини ривожлантиришга 
бел боғлаган   чорвадорларни   дас-
турнинг афзалликлари ва имконият-
лари билан таништирди. 

                                 Б. ДЎСМАТОВА.

ДАСТУРЛАР ИЖРОСИ 
ТАЪМИНЛАНМОҚДА

Туркистон вилояти ҳокими ўринбосари Ермек Кенжеханули махсус 
хизмат сафари билан Тўлебий туманига борди. Ташриф доирасида 
туман ҳокими Тўлеген Тўртайли ҳамроҳлигида  чорвадорлар билан 
учрашиб, амалга оширилаётган лойиҳалар билан яқиндан танишди.

Ҳамқишлоқларим қиз-
ғин қўллаб- қувватлаб, 
19 март куни ўтган сай-
лов якунларига кўра, мен 
Қ а р н о қ  қ и ш л о ғ и д а н 
Кентов шаҳар маслаҳа-
тига депутат этиб сай-
ландим. AMANAT партия-
сидан номзод сифатида  
сайловолди дастурим-
да белгиланган барча  ва-
зифаларни ёруғ юз билан 
адо этаман ва бунга ишон-
чим комил.

Бунга қадар ҳам Қарноқ 
қишлоғида кўп хайрли иш-
ларни ҳамқишлоқ ларим 
билан бирга ҳамкорлик-

да амалга оширганмиз. Бу 
ҳақда “Жанубий Қозоғис-
тон” газетаси саҳифаларида  
батафсил баён этилган. 
Келгусида бажариладиган 
ишлар кўлами залворли. 
Ўзим доимий жамоатчи  обу-
начиси бўлган “Жанубий 
Қозоғистон” вилоят ижти-
моий-сиёсий газетаси  ме-
ни  холис қўллаб-қувват-
лагани ҳам  шонли тарих. 

Халқ манфаати, қадим Қар-
ноқ равнақи учун галдаги  
залворли  ишлар сари олға, 
қадрли  юртдошлар.

Бекзод ҲАБИБОВ,
Кентов шаҳар 

маслаҳатининг депутати, 
Қарноқ қишлоқ ўзбек

этномаданият 
бирлашмаси  раиси,

 Қозоғистон Халқи 
Ассамблеяси аъзоси.

� Янги Қозоғистонни бирга қурамиз

ҚАРНОҚ   АҲЛИГА 
ТАШАККУР

Туркистон вилоят сайлов ко-
миссияси вилоят маслаҳати де-
путатлигига партиявий рўйхат 
ва бир мандатли тизим бўйича 
навбатдан ташқари сайлов якун-
ларини эълон қилди. 2023 йил 19 
март куни ўтган сайловда 1168728 
нафар сайловчи рўйхатга олиниб, 
619095 нафари овоз берди. Вилоят 
маслаҳати учун сайловда 6та пар-
тия иштирок этди.

Туркистон вилоят маслаҳатига бир 
мандатли ҳудудий сайлов округлари-
дан қуйидагилар сайланди:

1-сайлов округидан – Аристанов 
Сулеймен Турсимбаевич, 1970 йил-
да туғилган, “АДЕА” МЧБ таъсисчиси, 
Туркистон шаҳри;

2-сайлов округидан – Хандиллаев 
Еркебулан Шўқанович, 1983 йилда 
туғилган, Туркистон вилоят ҳокимли-
гининг Ўтрор аҳоли манзили бўйича 
шўъба мудири, Туркистон шаҳри;

3-сайлов округидан – Манапов 
Мирзахан Бексултанули, 1973 йилда 
туғилган, Ўтрор туман маслаҳати ко-
тиби, Темир қишлоғи;

4-сайлов округидан – Сулейме-
нов Баймахан Тўймаханович, 1970 
йилда туғилган, хусусий тадбиркор, 
Туркистон шаҳри;

5-сайлов округидан – Садуов Тал-
ғат Нуралиевич, 1973 йилда туғил-
ган, Кентов шаҳар таълим ва фан хо-
димларининг касаба уюшмаси раиси, 
Кентов шаҳри;

6-сайлов округидан – Байгараев 
Бегимбет Биимбетули, 1966 йилда 
туғилган, Сўзоқ туман маслаҳати ко-
тиби, Чўлоққўрғон қишлоғи;

7-сайлов округидан – Қапалбаев 
Ғабиден Заманханович, 1965 йилда 
туғилган, “Ел-Нур-Г” МЧБ директори, 
Байдибек тумани, Кенестўбе қишлоғи;

8-сайлов округидан – Жамалбе-
ков Нуржан Шарипбекович, 1978 
йилда туғилган, “Сайрам сут” МЧБ 
директори, Сайрам тумани, Оқсувкент 
қишлоғи;

9-сайлов округидан – Эралиев 
Сайдирасулхан Акбархан ўғли, 1986 

йилда туғилган, “Авторемстрой” МЧБ 
директори, Сайрам тумани, Оқсувкент 
қишлоғи;

10-сайлов округидан – Шакимер-
генкизи Нурайим, 2000 йилда туғил-
ган, “Ecosana” директори, Шимкент 
шаҳри, Қоратов тумани;

11-сайлов округидан – Қўзибақов 
Нурлан Жамалбекули, 1966 йилда 
туғилган, “Шимкент Аутлет” МЧБ ди-
ректори, Тўлебий тумани, Қасқасу 
қишлоғи;

12-сайлов округидан – Аширбеков 
Ханай Асанович, 1985 йилда туғил-
ган, тадбиркор, Ленгер шаҳри;

13-сайлов округидан – Аширов 
Нуржан Сапабекович, 1961 йилда 
туғилган, “Сапа-2002” МЧБ директори, 
Шарбулақ аҳоли манзили;

14-сайлов округидан – Райимбе-
ков Ғани Ахилбекович, 1980 йилда 
туғилган, “Асем Курылыс Строй” МЧБ 
директори, Ўрдабоши тумани, Бадам 
қишлоғи;

15-сайлов округидан – Қўсмамбе-
тов Ержан Тўлебекович, 1978 йилда 
туғилган, Алмати шаҳар бокс федера-
цияси президенти, Арис шаҳри;

16-сайлов округидан – Сермани-
зов Бахитжан Қипшакбаевич, 1969 
йилда туғилган, “Хамит” бошқаруви 
раиси, Чордара шаҳри;

17-сайлов округидан – Салимов 
Алмас Алтаевич, 1970 йилда туғил-
ган, “Шик-Трейд” МЧБ таъсисчиси, 
Сариоғоч тумани;

18-сайлов округидан – Рахиев 
Уалихан Рисбекович, 1969 йилда 
туғилган, “Евроремонтсервис” МЧБ 
директори, Шимкент шаҳри;

20-сайлов округидан – Қанаев 
Жарқинбек Ережепович, 1971 йилда 
туғилган, “Халық Мақта” МЧБ дирек-

торининг ўринбосари, Атакент қиш-
лоғи;

21-сайлов округидан – Қурақбаев 
Жақсибай Булатович, 1989 йилда 
туғилган, “Tulpar May” МЧБ директори, 
Атакент қишлоғи;

22-сайлов округидан – Қаржауов 
Талғат Рахматуллаевич, 1987 йилда 
туғилган, «РОСАЗИЯНЕФТЬ» МЧБ 
директори, Жетисай тумани, Асиқата 
қишлоғи;

23-сайлов округидан – Ералиев 
Ербўл Жўлдасбаевич, 1971 йилда ту-
ғилган, «Нұрлы жол-Ж» ширкат хўжа-
лиги раиси, Жетисай тумани, Асиқата 
қишлоғи.

Сайлов комиссиясининг маълумот-
ларига кўра, партиялар қуйидагича 
овоз олган:

1.Amanat партияси – 342361 ёки 
56,9 фоиз овоз;

2.”Ауыл” халқ-демократик ватан-
парварлик партияси – 95668 ёки 15,9 
фоиз овоз;

3.”Ақ жол” Қозоғистон демократик 
партияси – 93262 ёки 15,2 фоиз:

4.Respublika партияси – 30686 ёки 
5,1 фоиз;

5.Қозоғистон Халқ партияси – 
19254 ёки 3,2 фоиз;

6.”Байтақ” Қозоғистон яшиллар 
партияси – 11432 ёки 1,9 фоиз овоз.

Беш ёки ундан кўп овоз тўплаган 
сиёсий партиялар ўртасида мандат-
лар қуйидагича тақсимланди: Amanat 
партияси – 14, .”Ауыл” халқ-демокра-
тик ватанпарварлик партияси – 4, .”Ақ 
жол” Қозоғистон демократик партияси 
– 4, Respublika партияси – 1.

Вилоят сайлов комиссияси
маълумотлари асосида. 

 ВИЛОЯТ МАСЛАҲАТИ 
ДЕПУТАТЛИГИГА 

КИМЛАР САЙЛАНДИ

Қозоғистон мусулмонлари диний бошқарма-
си раиси Науризбай ҳожи Тағанулининг буйру-
ғи билан Ержан Тўлепов Туркистон вилояти-
нинг бош имоми этиб тайинланди.

ҚМДБ раисининг ўринбосари, ноиб муфтий 
Сансизбай ҳожи Қурбанули Туркистон шаҳрида-
ги  вилоят марказий масжидида ходимларга бош 
имомни таништирди ва Бош муфтийнинг буйруғи-
ни ўқиб эшиттирди. Шунингдек, у бош имомнинг 
дин соҳасидаги фаолиятига муваффақиятлар 
тилади.

Таъкидлаш жоизки, Ержан Тўлепов илгари бир 
неча вилоятларда имомлик лавозимларида иш-
лаган. У қатор мадрасаларда дарс берган. 2016 
йилдан 2023 йилгача Алмати шаҳридаги Абай Қу-
нанбаев номли масжиднинг  имоми эди.

Вилоят минтақавий
алоқалар хизмати.

ВИЛОЯТГА ЯНГИ ИМОМ ТАЙИНЛАНДИ

Ахборот ва коммуникация техно-
логияларининг ривожланиши ба-
робарида турли “ақлли” буюмлар 
ҳам кўпаймоқда. Улардан бири – 
“ақлли” ферма. Унинг илмий лойи-
ҳасини Тўлебий туманидаги 6-сон-
ли мактабнинг 6-синф ўқувчиси 
Елдўс Елу ишлаб чиқди, дея хабар 
беради ҚР Маориф вазирлигининг 
матбуот хизмати.

Елдўснинг макет шаклидаги “ақл-
ли” фермасида иш жараёни автомат-
лаштирилган. Фермадаги иш жараёни 
масофадан бошқарилади, фермер-
нинг ишини осонлаштириш унинг вақ-
тини тежаш имкониятини беради.  Ло-
йиҳани амалга ошириш учун ўқувчига 
информатика фани ўқитувчиси Айгул 
Шахаманова ёрдам берган.

– Ультратовушли ускуна одам ёки 
молнинг “ақлли” фермага яқинлаш-
ганини сезиб, серводатчик ёрдамида 
шлагбаум кўтарилиб, бир неча со-
ниядан кейин ёпилади. Фермадаги 
датчиклар орқали ишлайдиган уску-
налар молларга вақтида ем-хашак, 

сув бериб, тунги чироқларни ёқади, 
зарурат бўлса, молларни югуртира-
ди. “Ақлли” фермадаги ишни мобил 
телефонга ўрнатилган дастур орқали 
бошқариш мумкин, – деди ёш ихти-
рочи.

Елдўснинг лойиҳаси илмий лойи-

ҳалар танловининг туман босқичи-
да 1-ўринга, вилоят босқичида эса 
2-ўринга сазовор бўлди. 

Вилоят минтақавий 
алоқалар хизмати. 

“АҚЛЛИ” ФЕРМА ИХТИРОЧИСИ



Кун янгилиги:  Шимбулақ Гинесснинг рекордлар китобига киритилди.
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 Салық Кодексінің 93 бабына сəйкес, 
мəжбүрлеп таратуға жататын əрекетсіз  салық 

төлеушілердің тізімі

№ Атауы СТН/БСН

1
ОО «Славянский культурный центр города 
Туркестана». 040540020217

2

Түркістан облысы бойынша «Нұр Даму-арыз жəне 
хат бөлімі» тұтынушылардың құқықтарын қорғау» 
қоғамдық бірлестігі 090640003438

3

КСРО-ға жəне Қазақстан Республикасына еңбек 
сіңірген жаттықтырушы, бірінші халықаралық 
дəрежелі төреші, КСРО-ның грек-рим күресінен 
құрметті спорт шебері «Аққалиев Хаис Баянга-
лиұлы» атындағы қайырымдылық қоғамдық қоры 100340005755

4

«ТҮРКІСТАН ӨНІМДЕРІ» Шаруа Қожалықтарының 
Өндірістік Қауымдастығы» заңды тұлғалардың 
бірлестігі 100740000967

5
«ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ КҮРЕС ТҮРЛЕРІ СПОРТ 
КЛУБЫ» жеке мекемесі 120940009476

6
«Сұнақ-МГ» мүгедектер қо ғамы» қо ғамдық 
бірлестігі 170340001715

7 «Мырза Рабат» қоғамдық қайырымдылық қоры 180440002947

8
«Түркістан облысы Волейбол федерациясы» 
қоғамдық бірлестігі 190640008172

9
«Түркістан облысының садақ, арбалет, жəне 
дартс тарту федерациясы» қоғамдық бірлестігі 190640017984

10

«Түркістан облысы бойынша «Ырыс» тұтынушы-
лардың құқықтарын қорғау қоғамы» қоғамдық 
бірлестігі 191040012627

11
«ASAR» Түркістан еріктілер тобы» қоғамдық 
бірлестігі 200240025490

12
Түркістан облыстық «Ынтымақ» этносаралық 
мəдени орталығы» қоғамдық бірлестігі 200340002890

13 «СЕНІМ 2030» ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ 582000212243

14
«Leader KazakTürk Group» (Лидер КазахТурк 
Груп)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 190540016635

15 «Махбуба» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 191040012716

16
«KAZTRANSSERVICES» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 170540020937

17
«ForteGroup PLC» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі 170540020471

18

«Жан Сезім» мүгедектер қоғамы» қоғамдық 
бірлестігінің «Жан Тірек» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 170340033644

19 «СЕКТОР 01» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 170140027543

20
«Ломбард Табыс-KZ» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 161140030554

21
«Каз Строй Сункар Ордабасы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 120140022880

22 «Ниет-Ағын» селолық тұтыну кооперативі 150440001795

23
«Нур-Хан LTD» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі 150340025471

24 «Жанияр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 150240033062

25 «Атай-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 150240020615

26
«Ломбард «Сəт-KZ» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 141040003014

27 «ATLANT KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 070940005481

28
«МАК ҚҰРЫЛЫС 2005» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 050640022030

29 «НұрНұрсəт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 120840003334

30
«Ломбард «Құмиян» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 120740000316

31
«ХимСтройМонтаж» жауапкершіліг і шектеулі 
серіктестігі 120540019022

32 «ХанСак» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 081240017553

33
«Жастар-құрылыс» жауапкершіліг і шектеулі 
серіктестігі 080240004484

34

«TURKESTAN PROJECT FINANCE FUND JOINT 
VENTURE» «(ТУРКЕСТАН ПРОЖЕКТ ФИНАНСЕ 
ФУНД ДЖОЙНТ ВЕНТУРЕ )» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі 060740016715

35 «Достық-АЙ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 060640014973

36 «Адал» селолық тұтыну кооперативі 060440004057

37 «СУ ПГС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 051240009438

38
«Туркестанский мелькомбинат» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 051140004730

39 «ДАНАТ ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 010640006478

40
«Ломбард «Томирис 999» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 140940009915

41

Түркістан қаласы əкімдігінің «Кəсіпкерлік жəне 
туризм бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Зия-
ратшылар орталығы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 140640012032

42 МЕДЕУОВ ДИНМУХАМЕД АЯЗГАЛИЕВИЧ 850406301238

43 НАБИЕВ ЭЛДАР МАМАТРАСУЛОВИЧ 780111301796

44 АХМЕТОВ ЖУМАГАЛИ ИБРАГИМОВИЧ 620720302397

45 ҚАПАЛ РҮСТЕМ ОҢАЛБЕКҰЛЫ 940708301677

46 ШАЛАБАЙ ТЫНЫСБЕК 430210300279

47 ШАМШИЕВ АХМАДДИН ЕРГАШОВИЧ 610725300643

48 МАТИШЕВА УМИДА НУРУЛЛАЕВНА 840109401715

49 НАЗАРБЕКОВ АЛИМХАН ТИЛЛАБЕКОВИЧ 680205300986

50 КАДЖАХМЕТОВ ДАРМЕН МУРАТБЕКОВИЧ 820513300852

51 ТУЙМЕТОВ РАИМ РАМЕТОВИЧ 741212302203

52 ХАЛМЕТОВА БАРНА ТАШБУЛАТОВНА 680323402663

53 АЙМЕТОВА АЗИЗА АЗЫМОВНА 630401402033

54 ЖАППАРБЕКОВ ЖАСҰЛАН ЖАЛҒАСБЕКҰЛЫ 930330300800

55 МАХМУТОВ АЛИ-БИ МАРАТОВИЧ 870725302781

56 ШЕРХАНОВ НУРЛАН РАХИМОВИЧ 710418300863

57 БУРАНОВ ФУРКАТ МАКСУТОВИЧ 870612301203

58 Камашов Гайбулла 070264017074

59 Абылова Турсын 070364015567

60 СУЛЕЙМЕНОВ АБДУРАЙМ РЫСКУЛОВИЧ 140464029853

61 КАМАЛОВ МУХАММАТЗАКИРЖАН 660716301037

62 СУЛЕЙМЕНОВА РАНА МУКАНОВНА 710618401131

63 БАБАХАНОВ ЖАНРИД ИДРИСОВИЧ 890504302169

64 НУРМАМБЕТОВ ЖУМАН 690216301400

65 АБДУЛЛАЕВ ЭЛЬМИРЗА БАХОДИРОВИЧ 820701303333

66 ЯХЯЕВ ФАРХАТ ХАКИМОВИЧ 590106302477

67 ЯКУБОВ ШАВКАТ МАХКАМОВИЧ 720928302399

68 ЮЛДАШЕВА МАШКУРА РАСУЛОВНА 650926400646

69 ЮЛДАШЕВ АЛИШЕР АКИМЖАНОВИЧ 820107301162

70 ШОШЫБАЕВА БИБИХАН 740424402824

71 ШОРАХАНОВА ЖАННА ПАРМЕНОВНА 820729400123

72 ШОРА АҚБОТА ЖОМАРТҚЫЗЫ 970322401511

73 ШАХАПОВ ХАМЗА КАРИМЖАНОВИЧ 881218302660

74 ШАМУРЗАЕВА МАСТУРА КАРИМОВНА 660615402974

75 ХАЖИЕВА ЗИЁДА САЛИХАНОВНА 821018402609

76 ХАБИБУЛЛАЕВ ШАВКАТ ХАБИБУЛЛАЕВИЧ 840403302666

77 ЖАЗБЕК ДАРХАН СЕЙІЛХАНҰЛЫ 961014300206

78 КАМАЛОВА ШАХЛО БУСТАНОВНА 760121402444

79 УТЕМАЛИЕВА КУЛЗАДА ИСАБЕКОВНА 680201403539

80 УТЕГЕНОВ АДИЛБЕК АЛИШЕРОВИЧ 870101307105

81 ХОДЖАКУЛОВ УМИДЖАН ИЛЬХАМЖАНОВИЧ 840616300608

82 КЕНЖЕБЕКОВА ТУМАР СИЛХАНОВНА 831203402309

83 ТУРСУНМЕТОВ ХУСНИТДИН ВАХАБОВИЧ 610219302410

84 ТУРСУМЕТОВ БАХОДИР ХАЛМУРЗАЕВИЧ 850312301625

85 ТУРСИМЕТОВА МАУЛИДА СИДДИКБАЕВНА 651119401029

86 ТУРМАНОВА ГУЛЬНАРА ХАМИДОВНА 630926400943

87 ТУРГАНБАЕВА ЖУЛДЫЗ КУРАЛБАЕВНА 950708400528

88 ТУЙМЕТОВ РАИМ РАМЕТОВИЧ 741212302203

89 ТОРГАУТОВ МУРАТ ДЖУСУПАЛИЕВИЧ 820627302511

90 ТАШМЕТОВ ТУРҒУНБОЙ АБДУКОДИРҰЛЫ 951218300203

91 ТАЙМАСОВ НҰРСҰЛТАН НУРЛАНҰЛЫ 900831300706

92 СОАТОВ БАХОДИР АБДИХАМИТОВИЧ 890629302486

93 САДЫҚ АЙДАНА АБДИОХАПҚЫЗЫ 970101404287

94 САДИЕВА РАНА ТАЙРОВНА 670601402622

95 ОСПАНОВА ГУЛСИН МАХАНБЕТАЛИЕВНА 650427401467

96 ОСМАНОВ АЛИШЕР АБДУРАШИТОВИЧ 680714301347

97 ОРАЗБЕКОВА ХАТИРОХАН МАМИРЖАНОВНА 910816401992

98 ОРАЗБЕКОВ АЗИЗ МАМИРЖАНОВИЧ 870407303027

99 НУРУЛЛАЕВ УРУСТАМ 490216301647

100 НУРУЛЛАЕВ БОТИР РУСТАМОВИЧ 800913302671

101 НУРБЕКОВ ГАНИ БАКЫТОВИЧ 741029301568

102 НАХЫПБЕКОВ БІРЖАН МАХАММАТРАЙМҰЛЫ 930826300153

103 НАРМЕТОВА ГУЛНАРА ТОКТАНОВНА 760702401553

104 НАРМЕТОВ КАМИЛЖАН СУННАТУЛАЕВИЧ 900829302755

105 НАЗАРОВА АКЖАРКИН СЕЙТМАХАНБЕТОВНА 830707401615

106 МУТАНОВ ЗАЙНИТДИН АБДУНАБИЕВИЧ 651113301228

107 МИРЗАХАНОВА ИСТАРА ШАХАНОВНА 680407401700

108 МАУЛЕНОВ ИФТИХАР ХАЖМЕТОВИЧ 901101300278

109 МАМИТОВ ФАРРУХ БАХАДИРОВИЧ 850617301831

110 МАМАРАИМОВ АТАБЕК ЭРКИНОВИЧ 830826302466

111 КУЗЕНОВ АЛМАСХАН КУРМАНБЕКОВИЧ 830101304517

112 КОСАЕВ НУРБОЛАТ МАХСУТОВИЧ 850805302475

113 КАЮМОВ ИКРОМ КАДЫРЖАНОВИЧ 900204302013

114 КАНЛИБАЕВ БАКЫТЖАН ТОКСАНБАЕВИЧ 820116301119

115 ЮШКОВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 871225302588

116 РАСУЛОВ ШАРИПЖОН АБДУМУТАЛИПОВИЧ 850214302086

117 ХАМРАЕВ ИЛХАМ АРИПЖАНОВИЧ 760821302295

118 ХАМДАМОВ ФУРХАТ КАРИМОВИЧ 651219300850

119 АБДРАХМАНОВ ФУРХОД УРЫНБАСАРОВИЧ 910217301454

120 "Еуро Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 050140020026

121

"Бойтұмар" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бір-
лестігі  

170440018248

ҚР Азаматтық кодексінің 49  бабына сəйкес, мəжбүрлеп 
таратуға жататын əрекетсіз салық төлеушілердің тізімі

№ Атауы СТН/БСН

1 «Мейрім» жеке меншік қоры 051040020144

2 «ТҰРАН» колледжі» жеке мекемесі 060740009089

3
«А.Яссауи атындағы жасөспірімдер кешенді оқу орталығы» 
ЖМ. 070240029979

4 «Рухани Туркістан» Корпоративтік қоры 140240031847

5 «Рухани Туркістан» Корпоративтік қоры 140240031847

6 «Түркістан» мүгедектер спорт клубы» қоғамдық бірлестігі 141240008667

7 «Жан Сезім» мүгедектер қоғамы» қоғамдық бірлестігі. 170240011154

8
«Түркістан облысының Таеквандо (WT) федерациясы» 
қоғамдық бірлестігі 180740014525

9 «Халыққа көмек» қоғамдық қайырымдылық қоры 180840019242

10 «Тұран» мəдени мұраны қолдау қоры» қоғамдық қоры 181040009784

11 «Ай-Гури» қоғамдық қоры 181040028403

12
«Түркістан облысының Баскетбол федерациясы» қоғамдық 
бірлестігі 181140007791

13
Ушу Кунг-фудың» Түркістан облысындағы Федерациясы» 
қоғамдық бірлестігі 181240003841

14 «Сүйіліш батыр ұрпақтары» қоғамдық қоры 190140001216

15
«Түркістан облысы шығыс жекпе-жек таеквондо /WT/ федера-
ция» қоғамдық бірлестігі 190340015858

16
«Түркістан облысының Баскетбол жəне 3х3 Федерациясы» 
қоғамдық бірлестігі 190540031728

17
«Түркістан облысы суға жүзу спорт түрлері, су добы жəне 
триатлон федерациясы» қоғамдық бірлестігі 190740003472

18 «13 аймақ» спортшылардың қоғамы» қоғамдық бірлестігі 200140031946

19 «Түркістан Ағалық болашақ» қоғамдық қоры 200340024554

20
«Түркістан облысының спорттық би федерациясы» қоғамдық 
бірлестігі 200640016287

21 «INTEGRITY TURKISTAN» қоғамдық қоры 200740013642

22 «Aibibi-Zere» қоғамдық қайырымдылық қоры 200840026915

23
«Түрк істан қаласының Ақсақалдар алқасы» қоғамдық 
бірлестігі 200840029701

24 «TAIQAZAN» қоғамдық қайырымдылық қоры 201240022349

25
«Пенчак Силат Кунтаоның» Түрк істан облысындағы 
Федерациясы» қоғамдық бірлестігі 210140026466

26

«Түрк істан облыстық Тұтынушылармен кəс іпкерлердің 
құқығын қорғау Оңтүстік Тұтынушылар одағы қоғамдық 
бірлестігі» 210240005457

27
«Саттар Ерубаев» атындағы шығармашылық жастарды 
қолдау» қоғамдық қоры 210240033076

28
«Тү р к і с т а н  о б л ы с ы н д а ғ ы с п о р т т ы қ  б а л ы қ  а у л а у 
федерациясы» қоғамдық бірлестігі 210440021218

29 «Жаннатқа жол» қоғамдық қайырымдылық қоры 210440036652

30
«Тү р к і с тан облыс ының Фу н ако ши Шото к ан Карат э 
Федерациясы» қоғамдық бірлестігі 210740022435

31 «Qayirli jan» əлеуметтік корпоративтік қоры 211140002997

32 «Тurkistan international marathon» қоғамдық бірлестігі 211140016392

33 «Нұрлы Ұя» мүгедектер қоғамы» қоғамдық бірлестігі 211240008078

34
«Түрк істан облысының грек-рим күрес федерациясы» 
қоғамдық бірлестігі 211240009670

35 «ТҮРКІСТАН» қайырымдылық қоғамдық қоры 211240018617

36
«Түркістан облыстық əуесқой-омарташы ерiктi коғамы» 
қоғамдық бірлестігі 970140008267

37
«South Kaz Solar Konzor tium» жауапкершіліг і шектеулі 
серіктестігі 160140025723

38
«Tai-Tur Energy» (Тай-Тур Энерджи) жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 170540015821

39

«LST YAZILIM ELEKTRONIK VE ILETISIM SALIK TICARET 
LIMITED SIRKETI (ЛСТ ЙАЗЫЛЫМ ЭЛЕКТРОНИК ВЕ 
ИЛЕТИШИМ САЛЫК ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ)» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 180640015113

40 «Элегантный стиль» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 180840009871

41
«НеВа Логистик Импорт-Экспорт» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 180940030851

42

«KAZAKHSTAN CHN-KZ ELECTRIC INDUSTRIAL PARK 
GROUP» (КАЗАХСТАН ЧН-КЗ ЭЛЕКТРИК ИНДАСТРИАЛ ПАРК 
ГРУП) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 181040034250

43
«Tur-Gan Pharma (Тур-Ган Фарма)» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 190540026523

44  «Han Beton (Хан Бетон)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 191040011768

45 ТОО «BeyazAt (БеязАт)». 200340023695

46
«Tremeseli Holdings Limited Kz (Тремесели Холдингс Лимитед 
Кз)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 200640001209

47
«K AF GROUP (К АФ ГРУП)» жауапкершіл і г і шектеулі 
серіктестігі 200640021937

48 «Нур Азия Фарм» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 160940005916

49
«Оңтүстік астық компаниясы» жауапкершіліг і шектеулі 
серіктестігі 160840011174

50 «Каланбек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 160440032688

51 «Munarlan» (Мунарлан)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 090440004260

52
«AY-SER company» (АЙ-СЕР компани) жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 080340010214

53 «ASM Project» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 211140022535

54 ТУРЛЫБЕКОВА НАГИМА СЕРИКБАЕВНА 780401400176

55 ТАСТЕМИРОВ ТУЛЕГЕН НАРЗУЛЛАЕВИЧ 710519301830

56 ТУЛБАСИЕВ КУРБАНГАЛИ НАЗАРОВИЧ 541202301823

57 ТƏУКЕБАЕВ МАҚСАТ ЗАМАНБЕКҰЛЫ 880204303213

58 КАЛЖАНОВ НУРМАХАН БАЖЕНОВИЧ 670708301997

59 ТАГЫБАЕВ ТАЛГАТ БЕКЕНОВИЧ 780306303267

60 ЮСУПОВ КАНАТ АСЫЛБЕКОВИЧ 820209302013

61 ЕГЕМБЕРДИЕВ САРСЕНБЕК АШИМОВИЧ 650323302463

62 СУЛТАНОВ ХАЛДАРХАН 570915303135

63 САПАРБАЕВ МИХАИЛ МУСТАФАЕВИЧ 870105303124

64 НУРИДДИНОВА САОДАТ НАРЗУЛЛАЕВНА 660605400251

65 САЛИЕВ БАХРАМЖАН АТАХАНОВИЧ 810311301533

66 САДИКОВА МАХСУДА АВАЗХАНОВНА 730522402944

67 ДЖАППАРБЕКОВ САГЫН АСИЛХАНОВИЧ 861104300869

68 САБИТОВ АЛИШЕР АЛМАСУЛЫ 970307350452

69 РУСТЕМОВ КАЙРАТ ТУРАРОВИЧ 600824300967

70 ЕРГЕШОВА РОУЗА ЮЛДАШЕВНА 721014402715

71 АБДРАХМАНОВА РАУШАН КЫДЫРБАЕВНА 851128402914

72 ӨТКЕЛБАЕВ РЫСБАЙ ПОЛАТБАЙҰЛЫ 910525302823

73 ӨСЕРОВ МАҚСАТ БЕЙСЕМБЕКҰЛЫ 910601303291

74 БАУБЕКОВ ОЙБЕК ТАЖИДДИНҰЛЫ 950809301836

75 ФАЙЗУЛЛА НҰРЗАТ УБАЙДУЛЛАҰЛЫ 010704500309

76 ЖУСУПОВ БАКЫТЖАН ШЕКЕРБЕКОВИЧ 841209301130

77 ПАРТАЕВ НУРГАЛИ АНАРБЕКОВИЧ 880104302093

78 СƏРСЕНОВА НЕСІБЕЛІ РҮСТЕМҚЫЗЫ 400222400443

79 ЮЛДАШЕВА ШАХИДА УЛУГБЕКОВНА 830604402099

80 АБДУРАХМАНОВА МАХСУМА АБСАМАТОВНА 720509401379

81 МАСЕНОВА ИНОБАТ ЗАИТОВНА 720809401786

82 ЗЕЙДАЛИЕВ МАРЛЕН РАХМАНБЕРДИЕВИЧ 881014302671

83 ЖУМАДУЛЛАЕВ МАРАТ БАХТИЯРОВИЧ 820405302594

84 МАННАБОВ АЛИМЖАН ХАБИБУЛЛАЕВИЧ 650822301606

85 АБДУРАЙМОВА МАДИНА АРИПОВНА 870301403215

86 ЗҮРИХАН ҚАУСЫЛХАН 811111303041

87 ҚАЛЫБЕК АЗАМАТ АРМАНҰЛЫ 970412301079

88 АҚМЫРЗА ҚАЙСАР ЖАНБОЛАТҰЛЫ 960513300573

89 КАЛДЫБЕКОВ САБИТ УСТЕМИРОВИЧ 740727301311

90 КАЛДЫБАЕВ ГАБИТ НУРГАЛИЕВИЧ 870609302601

91 ЮЛДАШОВА ИРОДА АНВАРОВНА 790129403540

92 ИРИСМЕТОВА ГУЛРУХПАРИ МИРЗАРАХМАТОВНА 790919403129

93 НИШАНОВ ИНОМЖОН БАХТОВИЧ 900901302865

94 ИБРАГИМОВ МАРАТ АБИЛАЯТОВИЧ 830417301018

95 ЖУСУПОВ МУХТАР БЕРИКБАЕВИЧ 870226301710

96 КӨЛБАЕВ ЖОМАРТ ƏБДІМƏЛІКҰЛЫ 920218302648

97 АХТАРОВ ЖАХОНГИР БАХАДИРҰЛЫ 960616301432

98 ЖАХИЯЕВ ТЕМИРХАН АМЗЕЕВИЧ 681025301255

99 УТЕБАЕВ ЖАСУЛАН САРСЕНБЕКОВИЧ 861216302795

100 САРСЕКЕЕВ ЖАРАС САГАТУЛЫ 900823351285

101 ОМАРОВ ЖАНДОС ДАРИБЕКОВИЧ 800917302168

102 ҚАРСЫБАЙ ƏСЕЛ НҰРДІЛЛƏҚЫЗЫ 970315400565

103 ƏБДІҚАДЫР БАҚЫТЖАН ҚАЛДАНҰЛЫ 941113300220

104 ЕШМУРАТОВ МАРАТ ЖУМАДУЛЛАУЛЫ 900330302277

105 САУРАНБАЕВ ЕРЛАН НҰРЛЫБАЙҰЛЫ 950911301375

106 ЕРГЕБЕКОВА АЙГЕРИМ НЫСАНБЕКОВНА 870815403051

107 ДУРЕТБЕКОВ АЛМАС ЖАНЫБЕКОВИЧ 840922300700

108 ХОДЖАЕВА ДИНОРА ДИЛМУРОДОВНА 920511401639

109 БАЛТАБАЕВ ДИЛШОД РУЗАКУЛҰЛЫ 920414301823

110 САИДАЗИМОВА ДИЛБАР МУХАНОВНА 581107403708

111 ДУЙСЕНБЕКОВ ДƏУЛЕТХАН САПАРҰЛЫ 580501300786

112 ҚАСЫМЖАНОВА ГҮЛБАҒДАТ ЕРҒАЗЫҚЫЗЫ 950527400316

113 БЕКМҰРАТОВА АЙДАНА ЕРТАЙҚЫЗЫ 930801401855

114 БЕКБОЛАТОВ НҰРБОЛАТ ЕСЕНƏЛІҰЛЫ 920316300971

115 ДЖУМАНОВ БАХЫТЖАН СОВЕТОВИЧ 730415300741

116 БАТАБАЕВА АЙГЕРІМ ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ 930818402211

117 БАЛЬТЕНОВ СҰЛТАНХАН АСИЛХАНҰЛЫ 910927302775

118 МУХИТДИН МҰРАТХАН РАШИДҰЛЫ 000512500086

119 БАЙБОРИЕВ АМАНГЕЛДІ СЕЙТХАНҰЛЫ 820914302650

120 АУЫТОВ ТУРСУНБАЙ УМАРОВИЧ 680504301692

121 АНАРБЕК ƏДІЛЕТ ҚАЙРАТҰЛЫ 961016301502

122 ШАХАНОВ АСХАТ АЙКОЖАЕВИЧ 900408302111

123 АЙТУАРОВ МАНАСБЕК КАСИМБЕКОВИЧ 660219302569

124 ЖАРЫЛҚАС АРАЙЛЫМ ЖАНБОЛАТҚЫЗЫ 991227401492

125 КУМИСБАЕВ АМИРБЕК АДИРБЕКОВИЧ 870914303152

126 ШАХАСИМОВ АМИНЖАН ХАКИМЖАНОВИЧ 910726300473

127 ТУРСЫНБАЕВ АЛМАСБЕК КУРБАНБЕКОВИЧ 890816302313

128 МАХАШОВ АЛМАС ЕСБЕРГЕНҰЛЫ 930331301666

129 ЖУЗБАЕВ АЛМАС АБАЕВИЧ 851009302788

130 ШАМАЕВ АЛИМУХАММАД АСАНОВИЧ 841101303388

131 ЖАКИПОВА АЛЕНА ВИКТОРОВНА 740819401269

132 АКСЕЙТОВ НУРЖАН БАКИБАЕВИЧ 740619302431

133 ТОЙБУЛДИНОВА АЙГЕРИМ ЖЕНИСОВНА 890715400780

134 БАЛТАЕВ АЗИМЖАН АБДУКАХХАРОВИЧ 740121302286

135 АЗИЗХАНОВ ДАВРАН АВЕЗОВИЧ 831029300599

136 ПАРПИЕВ АСКАР КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ 840212302073

137 ЖАЗБЕКОВ АБЛАЙХАН МУСАХАНҰЛЫ 950708301420

138 АБДУЛЛАЕВА ҚАЗНА САФАРҚЫЗЫ 980519400942

139 ЕЛҒОН АБАЙ АСАНХАНҰЛЫ 940629301579

140 САДЫКОВ НУРҒАЛИ БЕРДІБАЙҰЛЫ 980930300475

141 АБДИРАУФҰЛЫ МАХМАДДИН 870322300734

142 АНАРБАЕВ ДИЛМУХАММАД ЭРМАХАМАДҰЛЫ 950117301923

143 ДАДАНОВ ЯКУБЖАН ЖАПАРОВИЧ 830926302905

144 ЮНУСОВА ЛАЗЗАТ АЙБАТУЛЛАЕВНА 650507401759

145 УСЕРБАЕВ МУРАТ КУАНЫШБАЕВИЧ 680305302054

146 АЗИМОВ КАМОЛИДДИН НУРИТДИНОВИЧ 900101302569

147 ЕРЕЖЕП ТАҢШОЛПАН ШОҚАНҚЫЗЫ 930731401331

148 БЕЙСЕНОВ САРСЕНБАЙ 470503300655

149 ТАЙТЕНОВА САЛТАНАТ ТАЛГАТКЫЗЫ 920126401933

150 ҚАЛДЫБЕКОВ ЕЛДОС ТАҒАЙҰЛЫ 910714301951

151 АМЕТОВ РАХМАТУЛЛА САЙТКАРИМОВИЧ 900501300894

152 ОСЕРОВ УЛАН ЕСЕНГЕЛЬДИЕВИЧ 870718303088

153 ПАЛПИЕВА КЛАРА АЛИМЖАНОВНА 750507402887

154 МАМАНОВ ОЙБЕК РОЗМАТОВИЧ 790312302997

155 БЕГИМБЕТОВ ЭЛДОР КУРБАНАЛИЕВИЧ 910716302089

156 САПАЕВА ГУЛБАХАР ШАМШИТДИНОВНА 790317400786

157 БИМЫРЗАЕВ БОЛАТБЕК ӨМІРТАЙҰЛЫ 730301302094

158 ДОСМАМБЕТОВ АБДУАШИМ ХОЛМАХАНОВИЧ 620829350598

159 МОМИНОВ ДИЛМУРОД АБДУЛХАКИМОВИЧ 910709301479

160 ƏЛЖАНОВА МƏДИНА БАХЫТҚЫЗЫ 940531402035

161 АКЕЕВА АЙГУЛЬ АБДУХАЛЫКОВНА 851023402572

162 АБДУКАРИМОВ МУРАТ АДЫРБЕКОВИЧ 680216300531

163 АБДУРАЗАКОВ БОБИРИДДИН ТАЖИТДИНОВИЧ 880429302328

164 ИБРАГИМОВ НУРЖАСБЕК СЕРИКБАЕВИЧ 830606301441

165 ИБАШ ЕРСЕЙІТ МЕЙРАМБАЙҰЛЫ 951007300701

166 ЗУЛПИКАРОВА МАЛОХАТ ХАЙРУЛЛАЕВНА 780514402810

167 ЖОЛШОРА ЖАСҰЛАН ЖОЛШОРАҰЛЫ 891021301079

168 БЕЙСЕНОВ ШАЯХМЕТ 570922301216

169 БОТАКАРАЕВ АЗИМБАЙ ТУГЕЛЬБАЕВИЧ 710405302958

170 ХАМРАЕВА ЭЛЬМИРА АБДУСАМАТОВНА 740626402169

171 ЖИЕНБАЕВА САЛИМА ГУЛМАТОВНА 661026400463

172 ЕРДАСОВ МУРАТ ДЖАКСЫБАЕВИЧ 790927302316

173 ДЖАНДАРБЕКОВ ЕРБОЛ БАТЫРХАНҰЛЫ 910704302717

174 ДАДАШЕВА РУКИЯ ТИЛАВЛИЕВНА 590427401304

175 БУРКИТБАЕВ КЕНЖЕТАЙ ТОХАШОВИЧ 630411301201

176 БИМАХАНБЕТОВ НУРАЛЫХАН АЙТМАХАНБЕТОВИЧ 870726302436

177 БАРАТОВ ДИЛШОД АХМЕДОВИЧ 850523301731

178 БАБИШЕВ АЛМУРАТ БЕГМУРАТОВИЧ 840913301313

179 ЖАНЫСБАЕВ ЕРАЛЫ СЫЗДЫКОВИЧ 790828302368

180 АТАЖАНОВА РОЗА ЮНУСОВНА 820721402465

181 АРИПЖАНОВ ЕРБОЛ АЖИБАЕВИЧ 881110302128

182 АНДАМАСОВА ТОЛКЫН ЖАКСЫБАЕВНА 690620402065

183 АНАНИН САДЫХ ХАМЗОВИЧ 660424301694

184 АМИРАЛИЕВ ТЛЕКТЕС САБИТОВИЧ 860209302794

185 АМЕТОВА УГЛАЙ ТУРСУМБАЕВНА 740515400674

186 АЛМАҒАНБЕТОВ САБЫРЖАН ДЕНЕСҰЛЫ 780624303256

187 АЛИЕВ ДИЛМУРАД ИЛХАМОВИЧ 800601300460

188 КУЧКАРОВ ДИЛРУХ ШАМУРЗАЕВИЧ 830516301809

189 АЛЕНОВ ОЛЖАС АЛЕНҰЛЫ 901203300113

190 АЙТУГАНОВА АЙЖАН АЗИМАЛИҚЫЗЫ 911112401294

191 АЙТУГАНОВ АСАН КУРЫШБАЕВИЧ 871116302842

192 АЙТМЕТОВА ДИЛАРАМ ДАДАХАНОВНА 710428400236

193 АЙТЕНОВ АХАТ НАЖИМОВИЧ 650714301936

194 АДЕЛБАЕВА АМИНА РАХМЕТУЛЛАЕВНА 710324402835

195 АБУОВ СЕРИКБАЙ ДАНЕЛИЕВИЧ 690405301051

196 АБИШЕВ МЕЙРХАН АСИЛЬХАНОВИЧ 710507302259

Тадбирга Ўзбекистон Республикаси Ва-
зирлар маҳкамаси ҳузуридаги миллатла-
раро муносабатлар ва хорижий давлатлар 
билан дўстлик алоқалари қўмитаси мас-
лаҳатчиси Зафар Аҳмедов раҳбарлигида 
илм-фан, маданият ва санъат соҳасининг 
кўзга кўринган вакиллари ташриф буюриш-
ди. Улар Қозоғистондаги ватандошлари 
билан Наврўз айёмини нишонладилар.

Байрамона дастурхонга 300дан зиёд 
ўзбекистонлик талаба ва меҳнат муҳо-
жирлари таклиф қилинди. Тадбирни ўзбек 
миллий драма театри актрисаси, Ўзбекис-
тон халқ артисти Нодира Маҳмудова олиб 
борди. 

Шунингдек, табрик сўзига чиққан Ўзбе-
кистон Республикасининг Алмати шаҳ-
ридаги Бош консули Аброр Абдуллаев, 
қўмита маслаҳатчиси, делегация раҳбари 
Зафар Аҳмедов, Тошкент шаҳри, Мирзо 
Улуғбек тумани имом хатиби Абдулҳамид 
Жумановлар Ўзбекистон ва Қозоғистон 

Марказий Осиё минтақасида тарихи ва ма-
данияти муштарак мамлакатлар эканлигига 
тўхталиб, “ён қўшни – жон қўшни”лар ўрта-
сидаги яхши муносабатлар келажак авлод-
га ибрат бўлиб, миллатлараро тотувлик, 
ўзаро ҳамкорлик ҳар бир давлат етакчила-
ри эътиборида эканлигини таъкидладилар. 

Байрамга ўзгача кайфият бағишлаган 
ўзбек эстрада санъатининг йирик намоян-
даси, Ўзбекистон халқ артисти Мансур 
Тошматов, “Ўзбекконцерт” хонандаси 
Сардор Бекмуродов ва яна қатор санъат-
корларнинг қўшиқ-куйлари байрамга файз 
бағишлади. 

 Тадбирни “Ўзбекистон 24” халқаро теле-
канал мухбири Асадбек Бобожонов тарихга 
муҳрлади.

Айнан шу руҳдаги Наврўз байрами Ал-
мати ва Астана шаҳарларида ҳам турли 
миллат вакиллари иштирокида кенг  нишон-
ланди.

Мухтабар УСМОНОВА.

Наврўз – ўзаро қадр-қим-
мат, хайру-саховат, меҳр-
оқибат тимсолидир. Эзгу-
лик, саховатга йўғрилган 
уйғониш, яшариш айёми 
мамлакатимизнинг барча 
ҳудуд ва минтақаларида ни-
шонланмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси-
нинг Алмати шаҳридаги бош 
консули Аброр Абдуллаев, 
“Ватандошлар” жамоат жам-
ғармаси ҳамда Қозоғистон 
Республикаси “Дўстлик” 
ҳамжамияти ташаббуси би-
лан шаҳримиздаги “Ал-Ак-
ром” тўйхонасида Наврўз 
умумхалқ байрами Қозоғис-
тондаги ватандошлар ҳамда 
меҳнат муҳожирлари давра-
сида муносиб нишонланди.

НАВРЎЗ � ҚАРДОШ ХАЛҚЛАРНИНГ 
УМУМИЙ ҚАДРИЯТИ

Өкінішке орай қол жеткізілген табыстарға бай-
ланысты біз инфекциялардың қалай ауыр өтетінін 
ұмыта бастадық. Салдарынан профилактикалық 
екпелерден бас тарту жағдайлары жиілеп кеткен. 
Бас тартудың негізгі себептері жеке басының көзқа-
расына, жəне діни сенімдерге келеді, сонымен қатар 
вакцинаға сенбеушілік жəне бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы (интернет-ресурстар, баспасөз, 
теледидар арқылы) теріс ақпарат орын алуда. 

Дамыған мемлекеттермен салыстырсақ біз «Ұлттық 
күнтізбемізбен» мақтана аламыз. Себебі басқа мемле-
кеттерде шамамен 11-14 жұқпалы ауруларға қарсы им-
мундау жүргізіледі. Ал біздің елімізде ҚР Ұлттық күнтіз-
бесіне сəйкес 21 жұқпалы ауруларға қарсы, ақысыз түр-
де иммундау жүргізіледі. Сондай-ақ басқа елдерде ек-
пеге вакциналарды сатып алуға қаражатты арнайы қор 
немесе ірі компаниялардан қарастырса, біздің елімізде 
қаражат жыл сайын Үкіметтен бөлінеді жəне ол қысқар-
туға жатпайды. Нəрестенің иммундық жүйесі туылғаннан 
бастап бір мезгілде бірнеше жұқпалы ауруларға қарсы 
тұруға мүмкіндігі барын ғалымдар дəлелдеген. 

Осының нəтижесінде бірнеше ауруларға қарсы құра-
ма вакциналар шығарылды (мысалы, көкжөтел+сірес-
пе+дифтерия+гепатит В+ b типті гемофильді жұқпа+по-
лиомиелит немесе қызылша+ қызамық+паротит). Бұндай 
вакциналардың қолданылуы ине салу санын азайтты. 
Сонымен қатар, жаңа технологиялардың нəтижесінде 
вакциналар сапасы жағынан да өзгеруде, жаңа вакцина-
лардың құрамы балласт заттар жəне құрамында сынап 
заттарының консерванттарынан арылған. Бұл жағымсыз 
əсерлердің қаупін əлдеқайда төмендетеді.

Бүгінгі күні вакциналар туралы халық арасында теріс 
пікірлер жиі айтылады. Себебі босанғаннан кейін жас 
ана жаңа туылған нəрестеге екпе салу қажеттігімен бет-
пе-бет келеді. Баланың жасы ұлғайған сайын екпелер 
де көбейеді. Екпелер – бұл балаға қамқорлық көрсетудің 
ең маңызды жолдарының бірі болып табылады. Баспа-
сөздегі екпелер туралы негізсіз сындар, екпеден кейінгі 
жеке жағдайларды есепке алмағанда, жұртты таң қалды-
ратын оқиғаларды күшейтумен байланысты. Иə, жағым-
сыз əсерлер барлық дəрілік заттарға, оның ішінде вакци-
наларға да тəн қасиет. Бұл жерде біз екі қағиданы анық 
ажырата білуіміз қажет: екпеден кейінгі əсер мен асқыну. 

Екпеден кейінгі əсерлер, олар екпе салынған жердің 
қызаруы, қышуы жəне дене қызуының аз уақытқа сəл 
көтерілуі. Бұл əсерлердің денсаулыққа зияны жоқ. Қазіргі 
заманауи вакциналарды балалар жақсы көтереді, сон-
дықтан екпеден қорқудың қажеті жоқ. Бірақ екпеден бас 
тарту арқылы ата-аналар баласын жұқпалы аурулармен 
ересек кезінде сырқаттануына жəне олардың өте ауыр 
түрде өтуіне итермелейді. Асқынулар медициналық қар-
сы көрсетілімдерді ескермегенде пайда болуы мүмкін. 

Вакцинациядан кейінгі асқыну жұқпалы аурумен 
сырқаттану кезіндегі асқынулардан мың есе сирек кезде-
сетінін естен шығармауымыз қажет. Əрине, соңғы шешім 
ата-аналармен қабылдануы тиіс. Бірақ шешім жоғары 
дəрежеде негізделген жəне жауапты болуы қажет. Се-
бебі көп жағдайда вакцинаның пайдасы туралы күмəн 

тудыратын ойлар, қажетті ақпараттың болмауымен бай-
ланысты.

Вакцинация бұл медицина ғылымының басты жетістігі 
болып табылады. Вакцина шығарылғанға дейін жұқпалы 
аурулардан балалар өлімі  жəне жалпы өлім жағдайы 
он еседен жоғары болатын! Шешек ауруы миллионда-
ған адамдардын өмірін алып кетті. Бірақ бүгінгі күнге 
медицина саласында алдын алу шарасының дамуының 
нəтижесінде, аталған жұқпалы ауру туралы тек ғана ме-
дициналық кітаптардан оқып білуге болады. 

Біршама уақыт бұрын, яғни 40-45 жыл бұрын полио-
миелит вирусы жыл сайын жүз мыңдаған балаларды 
мүгедекке айналдырды, ол – бұлшық ет қимылын бас-
қаратын жүйке жүйесінің орталығын бұзып балаларды 
салдануға əкелетін. Полиомиелитке қарсы иммундау 
науқанын жүргізу нəтижесінде, полиомиелитті жоюға 
қол жеткізілді, сырқаттанушылық 99% төмендеп, бес 
милионға жуық бала мүгедектіктен қорғалды. 2002 жылы 
Қазақстан полиомиелиттен еркін аумақ  ретінде серти-
фикатталған. 

Алайда Африка, Пəкістан елдерінде жабайы полио-
миелит вирусының айналымы жалғасуда, бұл инфек-
цияның əкеліну қаупін сақтайды, сондықтан Республи-
камызда полиомиелитке қарсы вакцинациялау жүргізу 
жалғастырылуда. Көптеген нəрестелерде қорғаныс 
антиденелері плацента арқылы анасынан беріледі. Бірақ 
бұл антиденелер нəрестенің 5-6 айлығында жоғалып ке-
теді. Иммунитеттің төмендеуі болады. Балалар əр түрлі 

вирустар мен бактерияларды жұқтыруға бейімді болып 
келеді. Көптеген жұқпалы аурулар ауыр өтеді жəне ас-
қынуларға əкеліп соқтырады, тіпті балалардың өмірінің 
алғашқы айлары немесе жылдарында өлім жағдайына 
əкеледі. Себебі жұқпалардан қорғануды вакцинаның кө-
мегі арқылы жасайды. 

Балаларды сапасына кепілдік берілген вакциналар-
мен қамтамасыз ету мақсатында ҚР-да тұрғындарды 
иммундауға мемлекеттік тіркеуден өткен вакциналар 
қолданылады. Сонымен қатар балаларды кепілденген 
сапалы вакцинамен қамтамасыз ету мақсатында ҚР Ден-
саулық сақтау министірлігімен Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымымен сертификатталған вакциналар сатып 
алынады. 2013 жылдан бастап ҚР əкелінген вакцинаның 
сапасын жəне қауіпсіздігін бағалау мақсатында əр бір 
партиясын міндетті түрде сертификаттау енгізілген.  

Құрметті ата-ана бүгінгі күнге дамыған медицинада 
жұқпалы аурулардың алдын  алу үшін вакцинадан басқа 
тиімді əдіс жоқ. Баланың қауіпсіздігі Сіздің қолыңызда! 
Балаңыздың денсаулығының пайдасына таңдау жаса-
ңыз жəне балаңыз егілмей ауырып қалса балабақша-
дағы, мектептегі басқа балаларға қауіп тудыратынын 
ұмытпаңыздар!

Б. ИСРАИЛОВ, 
Сайрам аудандық СЭББ жетекші маманы

И. АБДУРАИМОВА,
«Қарабұлақ» Сайрам АА дəрігері. 

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЕКПЕЛЕРДЕН БАС ТАРТПАҢЫЗ

А. БИЖАНОВА, 
Н. ҚАДИРБАЕВА.

        Түркістан қаласы, Сауран ауданы Мемлекеттік
 кірістер басқармасының бас мамандары.



ТЕМИРЙЎЛЧИЛАР 
СУЛОЛАСИ 

Асли Учқайиқ қишлоқ округидаги Така қишлоғидан бўлган 
туркистонлик Райим Нуртой ўғли ҳаётининг 40 йилини те-
мирйўл соҳасига бағишлаган, Маккага, ҳаж сафарига бориб 
келган эътиқодли  нуроний намозхон эди. 

Фахрий темирйўлчи Райим ака умр йўлдоши Сафура Тойиб 
қизи билан қобил фарзандлар Тамара, Эгамберди, Ширин, 
Карим, Азим, Султонбиби, Идрис, Сабоҳатларни тарбиялаган. 
Фарзандларининг барчаси Туркистондаги собиқ Алмати те-
мирйўлига қарашли Алишер Навоий номли мактабда таҳсил 
олиш баробарида ота изидан бориб, темирйўл соҳасида меҳ-
нат қилишди. Хусусан, Карим Нуртоев ҳам падари бузруквори 
Райим ота каби темирйўл соҳасида 40 йил узлуксиз фаолият 
юритган фахрий темирйўлчи. У мактабни тамомлагач, Арисдаги 
темирйўл техникумида таҳсил олди. 

Туркистон депосида машинист ёрдамчиси ҳамда депо бўйи-
ча навбатчи каби масъул вазифаларда хизмат қилди. Карим 
Райим ўғлининг умр йўлдоши Насиба Қодир қизи ҳам А. На-
воий номли ўрта мактабдан сўнг темирйўл соҳасидаги “Транс-
телеком”да алоқачи бўлиб, 26 йил самарали меҳнат қилди. 
Уларнинг фарзандлари Даврон ва Дилдор турли соҳада диёри-
миз тараққиёти йўлида меҳнат қилишмоқда. Кенжа қизи Диёра 
ҳам мактабни "аъло"га тамомлаб, олий тиббиёт коллежида таҳ-
сил олмоқда. Карим Нуртой ўғли ва Насиба Қодир қизининг 
темирйўл соҳасидаги самарали хизматлари ташаккурнома, пул 
мукофотлари ҳамда фахрий ёрлиқлар билан  тақдирланган. 

Эр-хотин Нуртоевлар учун жорий 2023 йил олтмишнинг ол-
тин остонаси шукронаси сифатида қадрли. Темирйўл соҳа-
си фахрийлари Карим ва Насиба Нуртоевларни таваллуд 
айёми билан доимий обуначиларимиз А. Навоий номли мактаб  
ҳамда Туркистон депоси жамоалари номидан муборакбод этиб, 
сиҳат-саломатлик, бахт-саодат ҳамда барча эзгуликларни ти-
лаб қоламиз.  

Ш. МАДАЛИЕВ.
Тасвирда: Карим ва Насиба Нуртоевлар.

Муаллиф суратга олган .

Газета ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги 
томонидан 2020 йил 21 апрелда 

рўйхатга олиниб, KZ34VPY00022503 
гувоҳнома берилган.

МАН ЗИ ЛИ МИЗ: 160023, Туркистон шаҳри, 
"Жаңа қала" кичик тумани, 
11-кўча, 26-бино, 3-қават. 

Те ле фон: 53-93-17. Те ле факс: 53-92-79. 
Бухгалтерия: 39-16-44. +7-747-701-50-55

Электрон почта: janubiy@inbox.ru

Туркистон, Кентов — Шомирза МАДАЛИЕВ. 8(72533) 2-40-07. 
Тўлебий — Баҳорой ДЎСМАТОВА. 8(72547) 6-07-16. 
Қазиғурт — Хуршид ҚЎЧҚОРОВ. +7-701-447-37-42.
Сайрам — Мухтабар УСМОНОВА.  +7-707-257-97-36.
Тулкибош — Мунира САЪДУЛЛАЕВА. +7-747-144-60-71.
Обуна, реклама ва эълонлар — Зокиржон МЎМИНЖОНОВ. +7-702-278-96-90

Масъул шахслар:

Ада ди – 12500 ну с ха.
“ERNUR-print” МЧБ бо с ма хо на си да чоп этил ди, 

Шим кент шаҳри, Т. Алимқулов кўча си, 22. Бу юрт ма: 
751. Навбатчи муҳаррир: Мунира САЪДУЛЛАЕВА.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Авазхон БЎРОНБОЕВ.

Масъул котиба – Шаҳноза УСМОНОВА.

Директор – Бош муҳаррир 
вазифасини бажарувчи – 
Муроджон Абдунаби ўғли 

АБУБАКИРОВ.

Муассис – Туркистон вилояти ҳокимлиги.
Мулк эгаси – “Жанубий Қозоғистон” вилоят ижтимоий-сиёсий 

газетаси таҳририяти” масъулияти чекланган биродарлиги.

� Мақола лар, эъ лон ва бил ди рув  лар да ги 
факт ҳам да да лил лар нинг тўғри ли ги учун 
му ал ли ф лар, рек ла ма ва эъ лон бе рув чи лар 
ма съул дир.
�  Фой да ла нил ма ган ма қола лар га ёз ма 

жа воб қай та рил май ди.Қозоғистон Республикасида тар қа тилади.

Нашр кўрсат ки чи – 65466.

4 №33 (3229), сешанба, 
28 март 2023 йил.
Janubiy.kz

Жамият

Жорий йилги фан олимпиадала-
рида бизнинг Ҳамза номли мактаб-
дан 12 фан бўйича 37 ўқувчи фаол 
иштирок этиб, шулардан 27 нафари 
совринли ўринларга сазовор бў-
лишди. 

Хусусан, 4 нафар ўқувчимиз би-
ринчи, 12 нафар ўқувчимиз иккинчи, 
11 нафар ўқувчимиз совринли учинчи 
ўринни эгаллади. 4 ўқувчи ташаккур-
нома билан тақдирланди. 10-синф 
ўқувчиси Диёра Ҳасанова Қозоғистон 
тарихи фанидан (ўқитувчиси Қурбон 
Бобожонова), Шодиёна Қарханова 
қозоқ тилидан (муаллимаси Зулфия 

Аметова) шаҳар босқичида ғолиб чи-
қиб, вилоят олимпиадасига йўлланма 
олишди. Вилоят олимпиадаси якун-
ларига кўра Диёра Ҳасанова Рес-
публика олимпиадасига йўлланма 
олишди. Иқтидорли шогирдларимиз-
га  зафарлар ёр бўлсин.

Ҳусан УБАЙДУЛЛАЕВ,
олий тоифали ўқитувчи.

Тасвирда: Республика босқичига 
йўлланма олган иқтидорли ўқувчи 
Диёра Ҳасанова муаллимаси Қурбон 
Бобожонова билан.

Муаллиф тасвири.  

Севиб тингланадиган, миллионлаб мух-
лислар қалбидан жой олган бир қўшиқда 
“Молу давлатни топгайсан, ота-онанг топил-
майди” деган сатрлар мавжуд. ҚР Ахборот 
ва ижтимоий тараққиёт вазирлиги ёшлар ва 
оила ишлари қўмитаси тавсияси билан мам-
лакатимизда оталар ва оналар кунини мах-
сус байрам сифатида  жорий этиш тарадду-
дида эканлиги ҳам фикримизнинг далили-
дир. Туркистонлик доимий обуначимиз Ғай-
булла Отахоновнинг таҳририятга йўллаган 
мактубида айнан шу мавзу теран ёритилади. 

Ҳар ҳафта  фахрий темирйўлчи Эркин Қолим-
бетовнинг саъй-ҳаракатлари билан Туркистон 
шаҳридаги кўҳна маҳалла аҳолиси, “Муҳаммад–
Али Акаш” намозхонлари билан бирга газеталар-
ни олиб ўқиб, янгиликлардан воқиф бўлмоқда-
миз.

 Мен “Жанубий Қозоғистон” вилоят ижтимоий-
сиёсий газетасини дастлабки сонларидан бош-
лаб ўқийман. 1991 йил 5 апрелдан бошлаб чоп 

этилаётган маънавиятимиз, она тилимиз, тари-
химиз, маданиятимизнинг том маънодаги минба-
ри  барчамиз учун баравар  қадрли. Газетада чоп 
этилаётган турфа мақолаларни доимо зўр қизи-
қиш билан кузатаман. Умр йўлдошим, фахрий 
устоз Зулайҳо Ҳайдар қизи Ҳамза номли мак-
табда 36 йил  узлуксиз меҳнат қилиб, бошланғич  
синфларда дарс берган.

Яқинда кўпдан буён орзу қилган муборак ум-
ра ҳаж сафарига Туркистон шаҳридаги таниқли 
тадбиркор Жарилқасин ота Шалбаев барпо 
этган “Муслим ота” масжиди бош имоми Умар 
Болтабойхўжа ўғли етакчилигида бориб, зиё-
рат этиш шарафига муяссар бўлдим. Макка 
сафарида кўрган-кечганларим, Каъбатуллоҳни 
кўриш ва тавоф этиш шарафига эришдим, таас-
суротларим бир олам. Шунингдек, мунаввар 
сафарда бирга ҳамроҳ бўлган ҳамшаҳарларим, 
пойтахт Астана шаҳрида ички ишлар қўшинла-
ри зобити, капитан Фурқат Абдуллаевнинг  мус-
тақил ҳаракат қила олмайдиган ота-онаси, 83 
ёшдаги Сулаймон Абдулла ўғли, 80 ёшдаги Рай-
ҳон Мирзакарим қизини аравачага ўтқазиб не-не 
машаққатларни енгиб Каъбатуллоҳни зиёрат 
қилдирди. Бундан таъсирланиб, қобил фарзанд-
ларига миннатдорчилигимни суюкли нашримиз 
“Жанубий Қозоғистон” орқали баён этмоқчиман. 
Шунингдек, ушбу мунаввар сафарда ҳамшаҳар-

ларимиз Барно Бакаева 83 ёшдаги онаси Фарида 
аяни, Ҳабиба Отахонова эса волидаи муҳтара-
маси  80 ёшдаги Саломат аяни ардоқлаб, ара-
вачада зиёрат қилдиришди. Мана шундай меҳ-
ру оқибатли  қобил  фарзандлар кўпайса,  нур 
устига нур. 

 
Ғайбулла ОТАХОНОВ.

Туркистон шаҳри.  
Тасвирларда: сафардан лавҳалар.

Муаллиф тасвирлари.

Янги боғ яқинида истиқомат қилаётган 
ҳар бир хонадоннинг эшиги туну кун ёпил-
мади, ёшу қари хизматда бўлди. Айниқса, 
Абдубакир Норбеков, Ҳусниддин Мадиев, 
Шукурали Шодмонов, Мансур Ашропов, За-
фар Шодиматов ва бошқалар қаҳрамонлик 
намуналарини кўрсатишди. Баҳром Ирис-
метов бошчилигидаги масжид намозхон-
лари ҳам бу эзгу ишга баҳоли қудрат ҳисса 
қўшишди. Уларнинг барчасини номма-ном 
айтишнинг имкони йўқ. Натижада 1,3 гек-
тар ташландиқ ер ўзлаштирилиб, обод ва 
муҳташам боғ 40 кунда фойдаланишга топ-
ширилди ҳамда султонработликлар жорий 
йилги Наврўзни ўз боғида нишонлади. 

Бирлашманинг таркиби 14 кишидан ибо-
рат эди. Таъсисчилар Абдубакир Норбеков, 
Шукурали Шодмонов, Зафар Шодиматов 
ва бошқалар меҳнаткаш, ташкилотчилик 
қобилияти билан танилган фидойи инсон 
Мавлуда Юсуповани бирлашмага раис 
этиб сайлашди. У қисқа фурсатда эл ишон-
чини оқлади. Қишлоқ бийи К. Ўсмонов ва 

«Султонработ» жамоат бирлашмаси раи-
саси М. Юсупова янги “Наврўз боғини кў-
риб, “бунёдкор халқимга ҳар қанча таъзим 
қилса арзийди”деди. 

...Карнай ва сурнай садолари байрам 
бошланишидан хабар берди. Бадиий ҳа-

васкорлар жамоалари қўшиқ ва рақсларда 
ўзбек миллий маданиятининг ўзига хос 
шарқона бойлигини намоён этди. Ўзбек 
ошхонасининг жавҳарлари – палов, сомса 
ва албатта, Наврўзнинг асосий таоми – су-
малак дастурхонга тортилди.

Байрам тадбирида вилоят ўзбек этно-
маданият бирлашмаси раиси ўринбосари 
Гулираъно Расулова сўзга чиқиб, қишлоқ 
аҳолисини байрам билан қутлади. Эзгу ти-
лакларини билдирар экан, у жорий йилда 
бажарилган ишлар ва қишлоқ этномада-
ният бирлашмаси фаолиятига юксак баҳо 
берди. 

Қадимий байрам замонавий ҳаётга уй-
ғун, Янги Қозоғистоннинг тарихи ва замо-
навийлигининг муҳим бўғинидир. Меҳнат-
севар халқимиз ана шу қадимий урф-одат 
ва анъаналарни асраб-авайлаб, яқинла-

рини кўриш, Наврўз айёмидан баҳраманд 
бўлиш бахтини маҳалладошлари билан 
баҳам кўришда давом этмоқда.

 Шукуҳли карвон йўлга чиқди. Оқ йўл, 
ёшлар!

 Отабой РАҲИМҒОЗИЕВ.

��Обуначиларимиз орасида ��Ҳамза номли мактабнинг 105 йиллиги олдидан 

ШОГИРД  КАМОЛИ � 
УСТОЗ  МУРОДИ

� Элим деганни юрт ардоқлайди

АЗМУ ИРОДА, 
ЭЗГУ ОРЗУ�НИЯТЛАР 

ИФОДАСИ

«Султонработ» жамоат бирлашмаси ташкил этилди. Асосан 
ёшлардан иборат ташкилот шижоат билан ишга киришди. Бу 
ҳаракат қишлоқ ўзбек этномаданият бирлашмаси ва бийлар 
кенгаши раисларига руҳ, янги куч-ғайрат бағишлади гўё. Бир-
галикда қишлоқда Наврўз майдонини барпо этишга киришиш-
ди. Каттаю кичик оёққа турди, қўлидан иш келганлар ҳашарга 
чиқди, вақти бўлмаганлар моддий ва молиявий ёрдам берди.

НАВРЎЗ ТАНТАНАЛАРИДА 
НАМОЁН БЎЛДИ

“ОТА�ОНАНГ  ТОПИЛМАЙДИ”  

ҚАЕРГА  МУРОЖААТ 
ҚИЛИШ  КЕРАК?

Шимкент шаҳрида ичимли сув ва оқова тармоғидан фойда-
ланувчилар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бугунги кунда 
“Су ресурстары-Маркетинг” МЧБнинг базасида 240 минг истеъ-
молчи қайд этилган. Улар билан ўзаро алоқани ривожлантириш 
учун корхонада фуқаролар билан ишлаш хизмати (SRRN) таш-
кил этилган.

Унинг асосий мақсади – аҳолини тоза ичимли сув билан таъ-
минлаш, ҳисоблагичдаги кўрсаткичларни вақтида олинишини 
назорат қилиш, маълумотларни базага киритиб, истеъмол қи-
линган сув ва оқова хизматини баҳолаш, дилерлар билан тиғиз 
алоқада ишлаш.

– Жамоат қабулхонамиз узлуксиз фаолият юритади. У ерда 
истеъмолчиларга маслаҳатлар берилади, шартномалар тузи-
лади. Истеъмолчиларимиз саволларига жавобни корхонамиз-
га келмай туриб олишлари мумкин. Тўловни ҳам масофадан 
амалга ошириш имконияти мавжуд. Истеъмолчиларимизнинг 70 
фоизи чат-ботдан (wrm_bot) фойдаланади, – деди аҳоли билан 
ишлаш хизмати раҳбарининг ўринбосари Ўринбек Алимқулов.

Умуман олганда, истеъмол қилинган сув ва оқава тармоғида 
кўрсатилган хизмат ҳақини ҳисоблаш  ва тўлашга оид муаммо 
пайдо бўлса, 32-12-75 тезкор рақамига қўнғироқ қилишингиз 
мумкин. Шунингдек, мурожаатингизни “Су ресурстары-Мар-
кетинг” МЧБнинг расмий сайтига, корхонанинг ижтимоий тар-
моқлардаги аккаунтлари ва +77057581111 WhatsApp рақамига 
юборишингиз мумкин.

“Су ресурстары-Маркетинг” МЧБнинг матбуот хизмати.


