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Орталық  Азия  мемлекеттерін 
ортақ  мүдде  тоғыстырады

Қауіпті сейілту үшін күштің бәрін жұмылдыру керек

Бұл – Орталық Азия өңірінде 
соңғы жылдары болған ең айту
лы оқиғалардың бірі болды және 
бесжақты келіссөздердің барлық 
қатысушы ел үшін ортақ мереке 
– Наурыз мейрамы қарсаңында 
өтуінің де символдық мәні бар.

Тарихы мен мәдениеті, дәстүрі 
мен дүниетанымы ортақ бауырлас 
елдердің басқосуы мемлекеттер
дің ынтымағын жарастырып, бай 
ланысын нығайтуда қашанда ма
ңызды орын алады. Орталық Азия 
елдері басшыларының мұндай ал
қалы кездесуі соңғы рет осыдан 
тоғыз жыл бұрын өткен. Осы мер
зім ішінде әлемде талай өзгеріс бо
лып, небір оқиғалар өтті. Әсіресе, 
Орталық Азия аумағында өзара 
ақылдаса отырып, ортақ шешім 
қабылдайтын өзекті мәселелер 
аз емес. Сондықтан күллі халық
аралық қауымдастықтың наза
рын өзіне аударып отырған бұл 
кездесуде мемлекет басшылары 
өңірдегі қауіпсіздікті нығайту, ор
нықты дамуды қамтамасыз ету, 
елдердің әлауқатын арттыратын 
ортақ мәселелерді кеңесе отырып 
шешуді басты мақсат етті.

Орталық Азия елдері арасын
дағы ішкі мәселелерді шешу үшін 
тұрақты консультативтік жұмыс 
кеңесін өткізу туралы бастама
ны Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиёев көтерген. Ал өңір ел
дері көшбасшылары кездесуінің 
Астанада өтуі еліміздің бетбеделін 
айғақтаса керек.

Сонымен Ақордада өткен Ор
талық Азия елдері басшыларының 

жұмыс (консультативтік) кезде
суінде Елбасы Нұрсұлтан Назар
баев бұл кездесудің барлығы үшін 
ортақ көктем мерекесі – Наурызда 
өтуінің өзіндік мәні бар екенін 
атай отырып, Орталық Азия ел
дерімен тығыз экономикалық 
ынтымақтастыққа ұмтылудың ма
ңызына тоқталды. Оның ең бірін
шісі, мұндай келелі кездесу мем
лекеттеріміздің әлеуетін біріктіріп, 
ынтымағын арттыра түсу үшін аса 
тиімді. Екіншіден, өңірішілік сауда 
мен бірінбірі толықтырып отыра
тын экономика көлемінің артуы
на да септігін тигізеді. Үшіншіден, 
өңірлік қауіпсіздікті нығайтуда 
септігі мол болса, төртіншіден, 
тарихи, этностық және мәдени ты
ғыз байланыстар өңір халықтарын 
бірбірімен жақындастыра түсуге 
ықпалын тигізеді.

Қазақстан Президенті кездесу 
барысында Орталық Азия елдері
нің арасындағы саяси ынтымақ
тастықта айтарлықтай ілгерілеу 
мен күш біріктіруге деген ортақ 
ұмтылыс бар екеніне тоқталды. 
Бұрыннан жарасымды байланы
сы бар мемлекеттер бірбірін 
қолдауға келгенде де тартынып 
қалған емес. Соның бір айғағы 
ретінде Елбасы БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесіне төрағалық еткен кезде 
НьюЙоркте Орталық Азия ел
дері сыртқы істер министрлерінің 
жиынға қатысқанын жоғары ба
ғалап, елдердің бірбіріне деген 
мұндай жақсы қолдауы ешқашан 
үзілмеуге тиіс екенін баса айтты. 
Сондайақ Мемлекет басшысы 

өңірлес елдер арасындағы әріп
тестіктің нығаюын жоғары баға
лап, осы орайда Орталық Азия 
елдері көшбасшыларының үлесі 
үлкен екенін ерекше атады. Кез
десуде Орталық Азия елдерінің 
Қазақстанмен байланысы да жо
ғары деңгейде екені айрықша ай
тылды.

– 2017 жылы Қазақстанның әр 
елге экспорты 35 пайызды құра
ды. Бұл – айтарлықтай көрсеткіш. 
Бұған қоса, үкіметаралық комиссия 
мәжілістері де тұрақты өткізіліп 
жатыр. Шекараларымызда жаңа 
өткізу пункттері ашылып, төлқұ 
 жатты бақылау жеңілдей түсті. 
Елдер арасын жалғайтын жаңа 
көпірлер мен жолдар салынып, 
авиарейстер мен жүрдек пойыз
дар көбейді. Мұның бәрі біздің Ор
талық Азия мемлекеттерімен бай
ланысымыздың жандана түскенін 
айғақтайды, – деді Президент.

Елбасының айтуынша, Орталық 
Азия елдері басқа мемлекеттер
мен, соның ішінде Ресей Федера
циясымен, Қытай Халық Респуб
ликасымен де ынтымақтастықты 
нығайта түсуі қажет.

Сөзінің соңында Қазақстан Пре
зиденті кездесудің өзара түсініс
тік пен тұрақтылықты тереңдете 
түсетініне және оның қорытынды
сында қабылданған шешімдер ел
дің игілігіне қызмет ететініне сенім 
білдірді.

Бұдан кейін Қырғыз Республи
касының Президенті С. Жээнбе
ков сөз алып, өңірде қалыптасқан 
мәселе бойынша ортақ шешім қа

былдауға деген ұмтылыс елдерді 
өзара жақындастыра түсетінін  
атап өтті. «Бұл кездесу мемлекет 
 теріміздің бұрыннан қалыптасқан 
достық рәуіштегі қарымқатына
сына тың серпін береді деп сене 
мін. Осы орайда, әсіресе, Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
қа зор алғысымды білдіргім келе 
ді. Осындай жылы кездесу ұйым 
 дастырып, қонақжайлылық таныт
қаныңыз үшін ризашылығымыз  
шексіз», – деді ол.

Ал Тәжікстан Президенті Э. Рах
мон Орталық Азия мемлекеттері 
арасындағы көліктранзиттік бай
ланысты дамыту мәселелеріне тоқ 
талып, су және энергетикалық ре 
сурстарды тиімді пайдалану жайын 
қаузады. Оның айтуынша, терро 
ризм, экстремизм секілді қауіпсіз
дікке төнген сынқатерлер Орта
лық Азия елдерінің жұмыла жұмыс 
істеп, тиімді шешім қабылдауын 
талап етеді. Мұндай өзекті мәселе
ні оңтайлы шешу басты басымдық 
ретінде қарастырылуы тиіс. Өйткені 
бір елдегі жағдайдың өзі барлық 
аумаққа салқынын тигізуі мүмкін.

Өзбекстан Президенті Ш. Мир
зиёев елдердің арасындағы сауда
экономикалық байланыстарды үде 
те түсу қажеттілігіне тоқталды. «Біз
дің бірлесе қабылдаған бағдарла
маларымыз, шешімдеріміз өзара 
сенімді нығайтып, бірбірімізге де
ген құрметімізді арттыра түсетіні 
шүбәсіз. Бұл халықтар арасындағы 
достық пен бауырластықты бекем
дей түсуге де әсер етеді. Сондықтан 
Орталық Азия елдері қай салада 

да күшжігерін біріктіріп, бірбірі
не деген сыйластығын, қолдауын 
үдете түсуге тиіс», – деді ол.

Түрікменстанның Меджлис төр 
 ағасы Акджа Нурбердыева ел Пре
зиденті Гурбангулы Бердымұхаме
довтің үндеуін жариялады.

– Орталық Азиядағы жақын 
көршілерімізбен байланысты бе
кемдей түсу – Түрікменстанның 
сыртқы саясаттағы негізгі басым
дықтарының бірі. Біздің ел кең кө
лемдегі көп салалы ынтымақтас 
 тық орнатуға және бірлесе қимыл 
дауға қашанда дайын. Сондық
тан елдер арасындағы ынтымақ
тастықтың артуына Түркіменстан  
да мүдделі, – деді А. Нурбердыева.

Кездесу аяқталғаннан кейін 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ор
талық Азия мемлекеттері басшы
ларының жұмыс (консультативтік) 
кездесуінің қорытындысы бойын
ша брифинг өткізді.

Мемлекет басшысы алдымен 
Орталық Азия мемлекеттерінің 
жұмыс (консультативтік) кезде
суі өзара түсіністік пен тату көр
шілік рәуіште өткенін ерекше 
атап өтті. Басқосуда өңірлік және 
халықаралық деңгейдегі өзекті 
мәселелер жөнінде пікір алма
сылғанын айтқан Президент олар
дың кейбіреулеріне нақты тоқтал
ды.

– Біздің өңірлік мәселелеріміз
ді өзімізден басқа ешкім де шеш
пейді. Сондықтан ортақ мүдде 
тұрғысындағы барлық проблеманы 

Астанада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Орталық Азия мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуі өтті. Келелі мәселелер 
талқыланған алқалы жиынға Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев, Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмон, Қырғыз 
Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков және Түрікменстанның Меджлис төрағасы Акджа Нурбердыева қатысты.

(Жалғасы 2-бетте)

Облыс  әкімі  Алтай  Көлгінов Тасқала  ауданында болып,  көктемгі  су  тасқынының  алдын  алуға  
арналған  дайындық  жұмыстарының  жайжапсарымен танысты.

Құттықтаймыз!
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ҚР АШМ АӨК МИК Батыс 
Қазақстан облыстық аумақ- 
тық инспекциясының өсім-
діктер  карантині саласын-
да үш мемлекеттік қызмет 
көрсетеді. Олар: «Карантинге  
жатқызылған өнімді 
Қазақстан Республикасының 
аумағында тасуға карантиндік  
сертификат беру», «Каран-
тинге жатқызылған өнiмді 
Қазақстан Республикасы-
нан тыс жерлерге әкетуге 
фитосанитариялық сертифи-
кат беру» және «Ғылыми-зерт-
теу мақсатында карантинді 
объектілерді (карантинді  
зиянды организмдерді) 
әкелуді келісу» мемлекеттік 
қызметтері. 

Бұл мемлекеттік қызметтер Қа 
зақстан Республикасы Ауыл шар 
уашылығы министрінің м.а. 2015  
жылғы 29 мамырдағы № 44/500  
«Өсімдіктер карантині саласын
дағы мемлекеттік көрсетілетін қыз 
меттер стандаттарын бекіту» ту 
ралы бұйрығына және Қазақстан  
Республикасы Ауыл шаруашы
лығы министрінің 2015 жылғы 
№1505/873 бұйрығымен бекітіл
ген «Өсімдіктер карантині сала
сындағы көрсетілетін мемлекет 
тік қызметтер регламентіне» сәй 
кес жүргізіледі.

Мемлекеттік қызмет жеке және 
заңды тұлғаларға тегін көрсетіле 

Өсімдіктер  карантині  саласында  көрсетілетін  
мемлекеттік  қызметтер  тәртібі

ді. Мемлекеттiк қызметтi көрсету 
нысаны: электрондық (ішінара ав
томаттандырылған) және қағаз тү
рінде.

Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті беруші

нің: дүйсенбіден жұмаға дейін қо 
са алғанда сағат 13.00ден 14.30ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00
ден 18.30ға дейін. 

Демалыс, мереке күндері – 2007 
жылғы 15 мамырдағы Қазақстан 
Республикасы Еңбек кодексінің  
97, 98 және 120, 127 және 128бап 
тарына сәйкес көрсетілетін қыз
метті берушімен бекітілген жұ 
мыс уақыты кестесіне сай.

Өтінімдерді қабылдау және 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
тің нәтижесін беру сағат 13.00ден 
14.30ға дейінгі түскі үзіліспен са 
ғат 9.00ден 17.30ға дейін жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала 
жазылусыз және жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз кезек тәртібі 
мен көрсетіледі.

2) порталдың жөндеу жұмыс
тарын жүргізуге байланысты тех
никалық үзілістерді қоспағанда, 
тәулік бойы (көрсетілетін қызмет 
ті алушы Қазақстан Республикасы 

ның еңбек заңнамасына сәйкес 
жұмыс күні аяқталғаннан кейін де
малыс және мереке күндері өтініш 
берген кезде, өтінімді қабылдау 
және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін беру келесі 
жұмыс күні немесе көрсетілетін 
қызметті берушімен белгіленген 
жұмыс уақытына сай жүзеге асы
рылады).

Мемлекеттік қызметті алу үшін 
көрсетілетін қызметті алушы (не
месе оның өкілі) жүгінген кезде:
көрсетілетін қызметті берушіге:

1) осы мемлекеттік қызмет көр 
сету стандартына қосымшаға сәй
кес нысан бойынша өтінім;

2) жеке басын куәландыратын 
құжат және өкiлдiң өкiлеттiлiгiн 
растайтын құжат (жеке тұлғаны 
сәйкестендіру үшін);

3) импорттаушы елдің өсімдік 
тер карантині жөніндегі ұлттық  
қызметінің өсімдіктер карантині 
саласындағы талаптары; («Каран 
тинге жатқызылған өнімді Қазақ
стан Республикасының аумағында  
тасуға карантиндік сертификат бе 
ру» және «Ғылымизерттеу мақса 
тында карантинді объектілерді  
(карантинді зиянды организмдер
ді) әкелуді келісу» мемлекеттік қыз 

мет түрінде бұл талаптар қарасты
рылмаған).

Порталда:
1) осы мемлекеттік қызмет көр 

сету стандартына қосымшаға сәй 
кес электрондық құжат нысанын
дағы өтінім.

2) импорттаушы елдің өсімдік 
тер карантині жөніндегі ұлттық  
қызметінің өсімдіктер карантині 
саласындағы талаптары; («Каран 
тинге жатқызылған өнімді Қазақ
стан Республикасының аумағында 
тасуға карантиндік сертификат бе 
ру» және «Ғылымизерттеу мақса 
тында карантинді объектілерді  
(карантинді зиянды организмдер 
ді) әкелуді келісу» мемлекеттік  
қызмет түрінде бұл талаптар қа
растырылмаған)

«Карантинге жатқызылған өнiм 
ді Қазақстан Республикасынан тыс  
жерлерге әкетуге фитосанитария
лық сертификат беру» қызметті 
берушіге құжаттардың топтама
сын тапсырған сәттен бастап, сон 
дайақ порталға жүгінген кезде –  
5 (бес) жұмыс күні ішінде, ал «Ка
рантинге жатқызылған өнімді Қа 
зақстан Республикасының аума 
ғында тасуға карантиндік серти
фикат беру» қызметті берушіге құ 

жаттардың топтамасын тапсырған 
сәттен бастап, сондайақ портал 
ға жүгінген кезде – 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде және «Ғылымизерттеу 
мақсатында карантинді объекті
лерді (карантинді зиянды орга
низмдерді)  әкелуді  келісу» қыз 
метті берушіге құжаттардың топ
тамасын тапсырған сәттен бас
тап, сондайақ порталға жүгінген 
кезде – 10 (он) жұмыс күні ішінде 
рәсімделеді.

Мемлекеттік қызмет көрсету 
орындарының мекенжайлары Ми 
нистрліктің www.minagri.gov.kz ин 
тернетресурсында орналастырыл
ған.

Өсімдіктер карантині саласы  
бойынша мемлекеттік қызмет көр
сету тәртібі туралы толық ақпарат 
алу үшін төменде көрсетілген 
мекенжайға хабарласуға болады: 
Орал қаласы, Қ. Аманжолова көш., 
75, байланыс телефондары: 8 7112 
(507832).

Арман  МУЛДАШЕв, 
ҚР АШМ АӨК МИК БҚО 

аумақтық инспекциясының 
Өсімдіктер карантині  

жөніндегі мемлекеттік 
инспекторы

А

Батыс Қазақстан 
инновациялық-
технологиялық уни-
верситетінде «Адами 
капитал – жаңғырудың 
негізі» тақырыбында 
жас ғалымдардың хVііі 
халықаралық  ғылыми  кон-
ференциясы  өтті.

Аталған конференцияның 
басты мақсаты – жас ға 
лымдарды қазіргі таңда 

ғы ғылыми мәселелерді шешуге,  
шығармашылық қабілеттерін шың
дауға, дарынды студенттер мен 
магистранттарға қолдау көрсетіп,  
бір арнаға жұмылдыру.

Жас ізденушілерді заманауи ғы 
лымның маңызды түйткілдерін 
шешуге белсенді түрде тартуға 
мұрындық болып отырған Батыс  
Қазақстан инновациялықтехно
логиялық университеті екендігін  
атап өткен жөн. Бүгінгі жиынның  
тағы бір көздегені – қатысушы
лардың өзара байланыс орнату
ларына, тәжірибе алмасуларына 
ықпал ету.  Айта кету керек, универ
ситет мұнан өзге жанжақты әріп 
тестік байланысты орнатып, ендігі 
жерде оқушылардың ғылыммен 
айналысуына жаңаша қолдау біл
діруге ниетті.

Елбасымыздың ағымдағы жыл 
ғы «Төртінші өнеркәсіптік рево 
люция жағдайындағы дамудың жа
ңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 
халқына Жолдауы мен «Болашақ
қа бағдар: рухани жаңғыру» бағ 

Екі  елдің  жас  ғалымдары  бас  қосты

дарламалық мақаласы аясында  
ұйымдастырылған конференцияда  
республикамыздағы, соның ішінде  
облысымыздағы университеттері 
нің және Ресейдегі бірқатар жоға 
ры оқу орындарында білім ала 
тын студенттер, жас ғалымдар  
мен магистранттар бас қосты.

Аталған шара аясында техни
калық, жаратылыстану ғылымда
ры, экономика, әлеуметтікгумани 
 тарлық, мұнайгаз, ақпараттық 
жүйе, педагогика  және заң  бағыт
тары бойынша 14 секция  жұмыс  
жасады. 

– Бұл конференцияны ұйымдас
тырудағы басты мақсат – жас ға
лымдар ұсынған жаңа жобаларды 
тыңдай отырып, алдағы уақыттағы 
еліміздің даму мүмкіндіктерін са 
ралау. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев биылғы 

халыққа Жолдауында «Барлық 
жастағы азаматтарды қамтитын 
білім беру ісінде өзіміздің озық  
жүйемізді құруды жеделдету қа 
жет» деген болатын. Мемлекетіміз 
дің тәуелсіздік алғанына ширек  
ғасырдан асқанымен, осы кезге 
дейін шетелге еліктеу жайттары  
көп кездесті. Ендігі кезекте еліміз 
дің білім саласы жаңа белеске же
ту үшін өзіміздің озық  жүйемізді 
қалыптастыруымыз керек. Бүгінгі 
жас маман білімді де бақытты. 
Олар  жұмыс пен табысты да өз 
елінен іздеулері қажет. Ол үшін 
еліміздегі білім сапасын арттыруы 
мыз керек. Бүгінгі конференция  
алаңы ғылым қуған жастарға та 
маша мүмкіндік бермек, – дейді  
филология ғылымдарының докто
ры, профессор Мұрат Сабыр.

Конференция барысында БҚИТУ 

педагогикалық факультетінің 1
курс магистранты Данагүл Баймұ 
ратованың «Қазақстан жастары –  

рухани жаңғыру жолында», БҚИТУ  
педагогикалық факультетінің ма 
гистрі, М. Акмулла атындағы Баш
құрт мемлекеттік педагогикалық 
университетінің 2курс аспиран 
ты Балжан Баймұханованың «Пе
дагог мамандарды инновация 
лық технологияларды қолдану не 
гізінде кәсіби даярлау» тақыры
бындағы баяндамалары тыңдал
ды.

Үш күнге созылған халықара
лық конференцияда әр түрлі та
қырыпты қамтыған 300ден астам 
баяндама ұсынылды. Конферен 
ция соңында қатысушылар тара 
пынан ұсыныспікірлер айтылды.  
Жас ғалымдардың ХVІІІ халық
аралық ғылыми конференциясы 
бойынша материалдар жинақ бо
лып жарыққа шықпақ.  

Нұрбек   ОРАЗАЕв,
«Орал   өңірі»

Суреттерді  түсірген  О. КАТКОвА


