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ТатарстанурманчыларыЯңаел
бәйрәмнәренә дип аукционнарга
192,2мең сумлык 18мең чыршы
һәмнарат,тагын58тоннаылыслы
ботак куйган. Барлык агачлар да
урман питомникларының махсус
плантацияләрендәүстерелгән,дип
хәбәритәТРУрманхуҗалыгымат
бугатхезмәте.Сатуларда29урман
чылыккатнаша.АлабугаһәмКама
урманчылыгыЯңа ел гүзәлләрен
(1меңгә якын агач) 25 ноябрьдә
сатугакуя.


30ноябрь–Халыкараәниләр

көнендә–әниләрһәмбалаларКа
занКремлемузейларынабушлай
керәалачак.Бу хактамузейтыю
лыкның матбугат хезмәте хәбәр
итә.“КазанКремле”ндәТатарстан
ныңТабигый тарихмузее,Ислам
мәдәниятемузее,Татархалкыһәм
ТатарстанРеспубликасы дәүләт
челеге тарихымузее, “Эрмитаж
Казан”үзәгеһәм“Манеж”күргәзмә
залы эшли. Исегезгә төшерәбез,
Әниләркөнехалыкарабәйрәмбу
лып тора,бу көннеәниләрнеһәм
булачакәниләрнекотлаукаралган.
Төрле илләрдә бу бәйрәм төрле
көннәрдәбәйрәмителә.Россиядә
Әниләр көненоябрьнеңсоңгыяк
шәмбесенәтурыкилә.

Австриядәузгандзюдобуенча
ХалыкаратурнирдаРоссиянеңҗы
елмакомандасысоставындачыгыш
ясаган“Олимпийский”балаларһәм
яшүсмерләрспортмәктәбендәтәр
бияләнүчеНиязБилалов90килог
раммгакадәрүлчәнештәгекатего
риядәалтынмедальяулады.Аның
тренеры–КонстантинТолмачев.

Россия почтасы 10 декабрьгә
кадәронлайнрежимдаЯңаелбү
ләкләреҗибәрүгә заказлар кабул
итә.Бүләкләрнеңкаталогысайтта
урнаштырылган. Кыш бабайдан
аерымкотлаудаҗибәрергәбула–
бәясе149сум.

Бүгенгекөндәэшкәсәләтлеке
шеләрөченяшәүминимумыРосси
ядә–8192сум,Татарстанда7440
сумтәшкилитә.

Шәһәравтовокзалыкышкыэш
тәртибенә күчкән. “Челнинские
известия” язганча, кайбер җәйге
маршрутлартуктатылган.Аныңка
равы, кайбер яңалары өстәлгән.
Әйтик, дүшәмбе, җомга, шимбә,
якшәмбе көннәрендә Туймазыга
автобусйөри.МәскәүУфа(якшәм
бедә),КазанБирск(җомга,якшәм
бе)маршрутларыннандафайдала
ныргабула.

“Әкият”Татардәүләткурчакте
атрыүзенең80еллыгынбилгеләп
үтә. 20ноябрь көнне үткәреләчәк
чарадаархивфотолары,докумен
тальматериалларһәмтөрлеелда
сәхнәләштерелгән спектакльләр
дәнөзекләртәкъдимителә.

ТатарстанРеспубликасыРоссия
төбәкләренеңхәйриярейтингында
8нчеурынныбили.Елдәвамында
56,7проценттатарстанлыбергенә
тапкырбулсадахәйриячелеккәак
чакүчергән.ӘммаТатарстанволон
терлархәрәкәтенәҗәлепитүбуен
чалидерларунлыгынакермәгән,ә
менә танышбулмаган кешеләргә
ярдәмитүбуенча9нчыурында.

Бү лен дек пред при я ти е ләр дә

Газетаның Мактау тактасы

Оешмада әле 2010 елда
гынаэшлибашласада,Камил
СингатулловиндеРеспублика
клиникхастаханәсе,“Триумф”
спорткомплексы,Көрәшсарае,
“КазанАрена”футбол стади
оны кебек олы төзелешләрдә
катнашкан.Казандатуыпүскән
егетКазаниндустриальпеда
гогика техникумын тәмамлап,
хезмәт укытучысыбелгечлеге
алыпчыга.5елмәктәптәхез
мәтдәресеукыта.Заманалар
үзгәрүКамилнебалтаостасы
булыпкүчәргәмәҗбүритә.Хә
зерулбалтаостасыбулыпкитү
енәүкенми,киресенчә,аңабу
һөнәрбикошый.Балтаостасы
ниндисыйфатларгаиябулырга

тиеш соң? “Иң беренче – те
ләкбулсын,үзһөнәреңнеяра
ту, түземлелек, осталык, –ди
ул.–Безнеңэштәбитбарлык
фәннәрнедәбелүталәпителә.
Математика,физика, химия,
геометрия,сызым–барысыда
кирәк”.Балтаосталарынатөзе
лештәэшҗитәрлек,түшәмдә
ясыйлар,идәндәҗәяләр,тә
рәзәишекләрдәкуяларалар.
КамилСингатулловныңүзенең
укучылары да бар.Мәсәлән,
үзенеңхәзергеукучысы,бары
сындабелергәтеләгебулган
ФәритӘмировка зурөметләр
баглыйул.ӘКамилабыйлары
укытучы,педагогбуларакалар
габалтаостасыһөнәренеңбө

теннечкәлекләрентөшендерә
белә.Шуңакүрәдәул“Отдел
стройК”оешмасындаэшләгән
дүрт ел эчендә аның ярдәме
белән балта остасы һөнәрен
үзләштергәндүртегетәледә
эшләүләрен дәвам  итәләр,
теләпэшлиләр.Димәк,Камил
абыйлары һөнәргәмәхәббәт
тәрбияли алган. Аннары, Ка
милСингатулловның үзеәйт
мешли,бикигелекле,кирәкле
һөнәр бит ул балта остасы.
Эшләгән эшең күренеп тора,
кешеләрнешатландыра.Әнә
Казандагыфутбол стадионы
төзелешендә К.Сингатуллов
үзенең укучысы белән бергә
конференцияләрүткәрүзалын
эшләгән иде. Хәзер Казанга
баргач, стадион кырыеннан
узганда, экрандашул залны
күреп, зур горурлык хисләре
кичерүеняшермәдеул.

КамилМиннәхмәтулыСин
гатулловүзенбикбәхетлекеше
итепсаный.Яратканэшебар.
“Хезмәтеңнеңматур нәтиҗә
ләрен күреп, иптәшләреңнең

ихтирамын, хөрмәтен тоеп
эшләү,синегаиләңдәеракко
мандировкаларданкөтептору
чыларныбелеп,ашкыныпөйгә
кайтучиксезбәхет”,–диКамил
Сингатуллов.

 Ка мил Мин нәх мәт улы Син га тул лов “От дел
стройК” оеш ма сын да бал та ос та сы бу лып эш ли. 
Кам гэ сэ нер гос т рой ның 50 ел лык юби лее уңа ен нан 
ул ты рыш, фи да карь хез мә те өчен “Ак Барс” хол
динг ком па ни я се нең кө меш күк рәк  бил ге се бе лән 
бү ләк лән де.

отышлыЮнәлешләр
Заводныозакелларданбир

леяшәтепкилүчетөпюнәлеш
–сәнәгатьобъектларытөзеле
шенкомплектлау.Әммасоңгы
елларда торак төзелеше дә
отышлыюнәлешләрнеңберсе
булыпсанала.Төрлеозынлык
тагыһәмтөрлекисемлеколон
наһәмсубайлар,буйөрлекләр,

түшәгеч плитәләр,юл плитә
ләре эшләп чыгаралар бире
дә.Чаллыдагы төзелешләрдә
дә,шәһәрдәнчиттәгеләрдәдә
аларга ихтыяҗныңбетеп тор
ганыюк.БүгенгекөндәЮгары
ОсланрайонындагыИннополис
төзелеше,ТүбәнКамадагыТА
НЕКО,“Алабуга”аерымикъти
садизонасы,башкаланың“Са
лаватКүпере”тораккомплексы
объектларыөчензаказларүти
ләр.Гомумән,плитәләрбелән
субайларһәм, әлбәттә, бетон
–иңхаҗәтлепродукция.

Заводның торак йортлар
төзү беләншөгыльләнә баш
лавынаберничә елинде.Сүз
каркаслымонолитйортлартө
зүтурындабара.Заводтапли
тәләрнең йортлар салу өчен
кирәкбулгантөрләрен,баскыч
басмалары (лестничныемар
ши),диафрагмаларэшләпчы
гаруҗайга салынган.Ә торак

төзелешендәкулланылаторган
түшәүплитәләрен (түшәмһәм
идәнплитәләре)дүртел элек
алынган кобагасызҗитештерү
линиясетуктаусызчыгарыпто
ра.ХәзергевакыттаЧаллының
“Крылатый” комплексында 2
йорт комплектлыйлар. “Сувар
Девелопмент”беләншулай ук
ТүбәнКамада,Әлмәттәдәэш
ләячәкләрикән.

Социалькөнкүрешобъект
ларысалутәҗрибәсенүзләште
рүгәалынганнар:Танайкадагы
(Алабугарайоны)балаларбак
часытөзелешепилотпроекты
санала, “Гидропромжилстрой”
ҖЧҖторгызаторганбакчаның
каркасыһәм куышплитәләре
эшләнәзаводта.

Бетонҗитештерүгәкилгән
дә, төзелешмәйданнарында
предприятиенең бетон туглау
комплексын урнаштыру тәҗ
рибәсенотышлыдияргәкирәк.

Әйтик, “КазанАрена”футбол
стадионы,Әгерҗедәге терлек
челек комплексы төзелешлә
рендәбетонтуглаузаводыэш
ләпторды.Хәзериндебашка
ланың“СалаватКүпере”торак
районытөзелешенбетонбелән
тәэминитүнигездә“ЗЖБИ210”
ҖЧҖенә йөкләнә. Василье
вода измәбетонҗайланмасы
көйләнгән һәм эшкәҗигелгән
инде.“Көнетөнеэшләргәтуры
килсәдәтырышачакбыз,чөнки
предприятие өчен дә, Камгэ
сэнергостройөчендәотышлы
мондый мөмкинлектән тулы
сынчафайдаланыргакирәк”,–
диМиндарИсмәгыйлевич.

ЯҢалыККайөзтоталар
Яңа продукция җитеште

рүнеүзләштерү коллективның
яңарышка, заманбеләнбергә
атларга омтылуын  дәлилли.
Заводтагы җиһазларның ис
кергән,таушалганбулуыомты
лышларныкисәанысы,шуңада
бит инде “Камгэсэнергострой”
ААҖ төзелеш индустриясе
предприятиеләрен модерни
зацияләү планын булдырды.
Тимербетонэшләнмәләрзаво
дындаәлегепланныңяңарыш
каһәмалгарышкаилтәчәгенә
бикөметләнәләр.

Модернизацияләүнеңбаш
лангычы да бар: 14 нче про
летта субайлар җитештерү
стендын көйләпҗибәргәннәр.
Ул30х30сантиметркиселешле
төрле озынлыктагы субайлар

 Соң гы ел лар да исе ме ни чә мәни чә мәр тә бә алы шын са да, җи се ме асыл да шул ук 
кал ган ти мербе тон эш лән мә ләр за во ды – “ЗЖБИ210” ҖЧҖ тот рык лы эш ләп ки лә. 
За вод ның ге не раль ди рек то ры Мин дар Ис мә гыйль улы Га ли мов бел дер гән чә, 
пред при я тие агым да гы ел ның ун ай лык пла нын арт ты рып үтә гән: план да 262 млн 
сум лык про дук ция эш ләп чы га ру ка рал ган бул са, җи теш те рү кү лә ме 271 млн сум га 
җит кән. Һәм 273 млн сум лык әзер про дук ция са тыл ган. “Склад лар ны бу шат тык бе
раз”, – дип сө е нә ге не раль ди рек тор.  

Ахыры 2 нче биттә

«ЗЖБИ210» ҖЧҖ генераль 
директоры М. И. Галимов



14 ноябрь, 2014 ел2

Бүлендек предприятиеләрдә

Ерак объ ект лар да

За каз лар порт фе ле 

Президент 
 Ин но по лис   

объ ект ла рын 
карады

УзганатнадаТРПрезидентыРөстәм
Миңнехановяңашәһәр–Иннополисобъ
ектларынтөзүбеләнтанышты.Республика
башлыгынТРПремьерминистрыИлдар
Халиков, ТР вицепремьеры – мәгълү
матлаштыруһәмэлемтәминистрыРоман
Шәйхетдинов, ТР төзелеш, архитектура
һәмТКХминистрыИрекФәйзуллин,под
рядһәмпроектоешмаларыҗитәкчеләре
озатайөрде.

Беренчеобъект төзелеп килүче«По
пов» технопаркыбулды.ТатарстанПре
зидентынаИлдарХаликовхәбәриткәнчә,
бинага җылы кертелгән, эчке эшләрне
алып бару өчен барлыкшартлар туды
рылган.РөстәмМиңнехановкатехнопарк
бинасының эчке эшләре проекты күрсә
телде.

РөстәмМиңнеханов, шулай ук яңа
МИЗгарезидентларныҗәлепитүөченак
тивэшләргәкирәк,диде.

Бучарадакатнашучылар«Иннополис»
университетыстудентларыөчентөзелеп
килгәнтулайторактабулдылар,әзерторак
бүлмәләренкарапчыктылар.ШулайукТа
тарстанПрезидентыуниверситетныңуку
бинасын,спорткомплексынтөзүбарышы
беләнтанышты.

Соңгы объект – торак квартал, анда
РөстәмМиңнехановИТбелгечләр өчен
җиткерелгәнбиналарныңберсенәкерде.
Подрядчы компанияләр вәкилләре бел
дергәнчә,2015елның1гыйнварынакадәр
Иннополиста420фатирлы8йортфайда
ланугатапшырылачак.

Программалар үтәлә
ТатарстанРеспубликасында2014елда

1млн970,8меңкв.мтораксафкакертел
гән, ягъниеллыкбиремнең82,2%.Был
тыргы белән чагыштырганда бу 101,2%
тәшкил итә.Бу хактаТРХөкүмәте йор
тында узган республика киңәшмәсендә
ТатарстанРеспубликасы төзелеш, архи
тектураһәмТКХминистрыИрекФәйзул
линхәбәритте.

Киңәшмәне видеоконференцэлемтә
режимындабөтенмуниципальрайоннар
беләнТатарстанРеспубликасыПрезиден
тыРөстәмМиңнехановуздырды.Киңәшмә
эшендәшулайукТРПремьерминистры
ныңберенчеурынбасарыАлексейПесо
шинкатнашты.

Социальипотекапрограммасыбуенча
республикадагомумимәйданы253,7мең
кв.мбулган4351фатирлы94йорттөзел
гән.Программаныңтөзелүчеобъектлары
арасында 33 объектюгарыәзерлек дә
рәҗәсендә;уртачаәзерлекдәрәҗәсендә
–беробъект.

ИрекФәйзуллинхәбәриткәнчә,2014
елда арендалы торакны төзү програм
масы кысаларында гомумимәйданы52
мең913кв.мбулган52торакйортнытөзү
планлаштырылган.Бүгенгекөнгәгомуми
мәйданы14мең131кв.мбулган40йорты
сафкакертелгән.

2014елдаТатарстанРеспубликасында
мәктәпкәчәбелембирүучреждениеләрен
төзүпрограммасынгамәлгәашырутурын
даТРТөзелешминистрлыгыбашлыгыту
лыраксөйләде.11объекттаяңатөзелеш
буенчаэшдәвамитә,шулисәптән6объ
екттатөзелешмонтажэшләретәмамлана,
шулисәптәнТүбәнКамарайонында260
урынлык балалар бакчасы,Алабуга ра
йонында260урынлыкбалаларбакчасы,
Чистайрайонында220урынлыкбалалар
бакчасындатөзелешмонтажэшләре93%
кабашкарылган.ШулайукКазандаөчба
лаларбакчасытөзелешетәмамлана(Кече
Клыкида260урынлык,ЧапаевМаксимов
ур.120урынлык,МәүлетовСыртлановур.
120урынлык).5объекттакисәтмәләрбу
енчатөзәтүһәмбашкармадокументларны
рәсмиләштерүэшләреалыпбарыла.

Республика киңәшмәсе барышында
гражданнарны авария хәлендәге торак
танкүчерүпрограммасынгамәлгәашыру
мәсьәләләретурындадасүзбарды(2013
һәм2014 еллар этаплары).Бумәсьәлә
буенча Ирек Фәйзуллин докладын ТР
Президенты каршындагыДәүләт торак
фондыныңбашкармадиректорыТәлгать
Абдуллинтулыландырды.

ТР Пре зи ден ты мат бу гат хез мә те

Төзелеш дөньясында

эшләп чыгаруны елына 10
600кубометргаарттырумөм
кинлегебирәчәкикән.

Тагынберяңалык:завод
территориясендәпарүткәр
гечсалына.Моңакадәрпар
трассасы хуҗаларына зур
акчалартүләргәмәҗбүрбул
салар,әлегеяңарышшактый
кыйммәткәтөшәкилгәнпар
бәясен40проценткакиметү
мөмкинлегебирәчәк.Әзавод
өченпариңкирәклеҗылы
лык чыганагы, аннанбашка
эшләүмөмкинтүгел.

Яшьләрышанычлы
Директорфикеренчә,кол

лективның эшкә сәләтле
булуы уңышка нигез булып
тора.Коллективтабүген200
кешеэшли.Эшнигездәбер
сменалы.Заявкаларкүпбул
ганлыктан,графиктаүзгәрә,
ягъниялһәмбәйрәмкөннә
рендәдә завод туктап тор
мый.Төппродукцияҗитеш
терү беләншөгыльләнүче
арматур, калыплау, түшәгеч
плитә эшләп чыгару, бетон
туглау цехларында нигездә
тәҗрибәлебелгечләрхезмәт
куя. Алар арасында гомер
ләребуешушындаэшләгән
пенсия яшенә җиткән эш
осталарыда,хезмәтюлына
аяк кынабасканяшьләрдә
бар. Эшче куллар җитмәү
проблемасыюктүгел,пред
приятиегәформага салучы
лар, эретеп ябыштыручы,
арматурачыкебекбелгечләр
кирәк.Эштәнкитүчеләрбул

галаптораикән,җитәкчеләр
моны төзелешиндустриясе
тармагында хезмәт хакла
рыныңчагыштырмачатүбән
булуыннан күрә.Эшче кул
ларгакытлыкныбетерүөчен
стажерлар алалар, аларга
остазларбилгеләпэшкәөй
рәтәләр.Цехларгаинститут
тәмамлаган яшьмастерлар
килсә,аларныңһәркайсына
ярдәмкүрсәтелә.

Генераль директорның
производство буенча урын
басарыТимурНаилулыШә
рифуллин,коммерциябүлеге
башлыгы Азат Марат улы
Шәймәрдәновкебекяшьҗи
тәкчеләрнеңуңганлыгынһәм
тырышлыгын,ҖәмилНәзир
улыХуҗинныңтөрлемәсьә
ләләрнехәлитәргәалынуын
билгеләп үтте генеральди
ректор.Өметлеегетләр, бу
лачакҗитәкчеләр,дипатады
үзләрен.

КөндәшлеККурКытмый
Төзелешиндустриясетар

магында көндәшлек көчле.
“Товарлыклы бетонҗитеш
терү беләншөгыльләнүче
егермедәнартыкзаводэшләп
тора,–дипмисалларкитерде
бууңайданпредприятиеҗи
тәкчесе.–Өстәвенә,кайбер
предприятиеләрнеңтоварны
арзангарак сатумөмкинлеге
дә бар, чөнкиҗитештергән
продукцияләренең үзкыйм
мәтетүбәнрәк.Төзелешма
териалларын читтән, күр
шереспубликаларданалып
кайтучыларбар.Шулайда,
конкуренциягә бирешмәскә

тырышабыз,безнеңүзйөзе
без,үзурыныбызбар.”

Предприятиенең төп
үзенчәлегеэлектәнүксәнә
гать объектлары төзелеше
нә йөз тотуда. “ЗЖБИ210”
ҖЧҖбүгендәреспубликада
аэродромплитәләреэшләп
чыгаручы төп предприятие
санала.Юл плитәләре эш
ләпчыгарумөмкинлекләрен
отышлыфайдаланалар.Су
байларҗитештерүкуәтләре
теләсәниндикүләмлезаказ
га алынырлык. Продукция
неңтөрлелегедәҗитәрлек.
Аны тагын да төрләндерү
өчен җиһазлар яңартуны
көтепутырмыйча,булганпо
тенциалны эшкәҗигү ягын
кайгырталар. Ремонтмеха
ника цехының мөмкинлек
ләрен,цехбашлыгыВиктор
Ираклиевич Волгутовның
һәм цех хезмәткәрләренең
тәҗрибәсен файдаланып,
технологлар тырышлыгы
белән керамзитлы бетон
блоклар, бордюрлар чыга
ра башлауга ирешкәннәр.
Мондый продукцияне заказ
беләндә,коммерциямакса
тыбеләндәҗитештерәләр
икән. “Коммерция хезмәте
нә өметләнәбез, чөнки үз
хаҗәтләребезнеүзебезкай
гыртыргатиешбез”,–диләр
җитәкчеләр. Әйтик, менә
кышынгадәттәскладкаэш
ләргәтурыкилә,ләкинтовар
җыепятуәйбәттүгел,шуңа
күрәкоммерцияхезмәтенең
тырышлыгынаөметбаглый
лардаинде.Продукциянең
сыйфатыяхшыбулубазарда

көндәшлеккә бирешмәскә
мөмкинлекбирә.

Эшчеләрдә,төрледәрә
җәдәгеҗитәкчеләрдәпред
приятиенең тернәкләнүенә,
ныгыйбаруынашатланула
рын яшермиләр. Тотрыклы
эшлиләр, килешүләрнеүти
ләр,димәк,заказчыларыал
дындайөзләреак.Заказлар
табуда “Камгэсэнергострой”
ААҖнең ярдәмен тоюлары
турындаәйтәләр.

Р. КАМАЛОВА

Формалауцехы– за
водныңгынатүгел,төзе
лешнең дә үзәге дияргә
була,чөнкитөзелешөчен
кирәклебарлык төрпро
дукция–субайлар,колон
на,юлплитәләре,ригель,
аэродромплитәләрефор
магасалынабиредә.

РависРафисулыГә
рәев–шушыцехтафор
магасалучыуңганнарның
берсе.

Чал лы да яңа объ ект  
Чал лы да “Раз ви тие” сә нә гать 
пар кын үс те рү” объ ек ты бу ен
ча тө зүмон таж эш лә рен баш
ка ру га, җи һаз лар кай тар ту һәм 
мон таж лау га элек трон аук ци он 
нә ти җә лә ре бу ен ча ге не раль 
под ряд чы итеп “Кам гэ сэ нер гос
т рой” ААҖ бил ге лән де.

Объектныңзаказчысы–“Татарстан
Республикасыныңбашинвестициятө
зелешидарәсе”.ОбъекттаКамгэсэнер
гостройныңбүлендек предприятиелә
реннән “Камгэсгражданстрой”, “Спец
строй”оешмалары,Электрчелтәрләре
предприятиесеэшләячәк.

Ави а тө зү че ләр бе лән  
эш лә я чәк без
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
“Бер ләш те рел гән ави а тө зе леш 
кор по ра ци я се” АА Җе нең С. П. 
Гор бу нов исе мен дә ге Ка зан 
ави а ция про из вод ство бер ләш
мә се нең бер ни чә объ ек тын үз
гәр теп ко ру һәм тех ник яңар ту 
бу ен ча үт кәр гән кон курс лар да 
кат наш ты.

Бу очусынау станциясенең 4 нче
ангары,предприятиенеңаэродромба
засы, очусынау станциясендә13нче
һәм14нчестоянкаларыһәмТу214СУС
самолетларынахыргыҗыюцехы.Кон

курсларикеэтаптаүткәрелде:квалифи
кациялесайлапалуһәмальтернатив
тәкъдимнәр кертү. Квалификацияле
сайлапалунәтиҗәләребуенчаконкур
стакатнашухокукына“Камгэсэнергост
рой”ААҖһәм“СтройУниверсал7”ААҖ
(Мәскәү) ия булдылар. Барлык дүрт
конкурсбуенчадатәкъдимнәрнеңнә
тиҗәләребуенчаиңкүпбаллны“Камгэ
сэнергострой”ААҖҗыйды.Килешүнең
гомумисуммасы–4млрдсум.

ХәзергевакыттаКамгэсэнергострой
шулукзаказчыныңС.П.Горбуновисе
мендәгеКазанавиация производство
берләшмәсенеңаэродромбазасынүз
гәртепкоругаконкурстакатнашуөчен
(1этап)заявкаәзерли.

Камгэсэнергострой
лылар “Гоз нак” фе
де раль дә ү ләт уни тар 
пред при я ти е се нең 
фи ли а лы Крас но камск 
(Пермь крае) кә газь 
фаб ри ка сын да банк нот 
һәм мах сус сак ла ну лы 
кә газь ләр җи теш те рү 
це хы тө зе ле шен дә эш
лә рен дә вам итә ләр.

Объектта эшләр тәү
лекәйләнәсеалыпбарыла,
барлыгы 170 кеше эшли.
Алар – «ПМУ1 КамГЭС»,
«СтройКран»,«МИТстрой
монтаж», «КИТ», «БУМтех
но» оешмалары, Электр
челтәрләре предприятиесе
вәкилләре. Хәзерге вакыт

та 6метр билгеләмәсендә
каплам плитәсен урнашты
ру төгәлләнгән, 15 билге
ләмәләрендә колонналар
монтажлап куелган, идәнгә
плитәләр; “11.500”билгелә
мәсендә капламплитәләре

урнаштырыла. “Камгэсэ
нергострой”ААҖпроизвод
ствотехник бүлегенең баш
белгече РамилФаткуллин
билгеләп үткәнчә, киләсе
атнада“15/АК”билгеләмә
сендәметалл конструкция

ләрнемонтажлау эшләрен
планлаштыралар.Объектта
кышка әзерлек эшләре дә
башланган.Бетонныҗылы
ту өчен 14 трансформатор
урнаштырылган, бинаны
җилдәнсаклаучарасыкүрел
гән.Шушыкөннәрдә«БУМ
техно» ҖЧҖ технологик
җайланмаларнымонтажлау
эшенәкерешкән.

Краснокамсккәгазьфаб
рикасы 120 төрдән артык
кәгазь җитештерә. Алар
Россия,БДБһәмЕвросоюз
дәүләтләренең полигра
фия предпиятиеләре та
рафыннан файдаланыла.
Промышленность продук
циясенең40проценткаякы
ныфабрикаөлешенәтуры
килә. Төзелеп килүче объ
ектэшләпчыгарылаторган
продукциянеңкүләменһәм
ассортиментын шактый
арттырыргамөмкинлекби
рәчәк.Яңакорпуста100гә
якынөстәмәэшурыныоеш
тырукүздәтотыла.

Башы 1 нче биттә
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ВәсиләМөфаздал кызыГа
зизоваАктанышрайоныЧәчер
авылында1934елдаишлегаи
ләдәтуа.БөекВатансугышының

дәһшәтле җиле алар
гаиләсен дә читләтеп
үтми.Әтиләре,сугыш
какитеп,7айузганнан
соң һәлакбула.Әни
ләреБибикамал6ба
ла белән ялгыз кала.
Улкөнетөнеколхозда
эшли.Балаларныңиң
олысы 7 нче класста
укый.“Минбиккечкенә
булсамда,улелларны

хәтерлим. Ачлык, ялангачлык,
хәерчелек белән сугышып, ты
рышыптырмашып үстек без, –
дипискәалаВәсиләапа.–Шу

лайда,бикавырлыкбеләнбулса
да,күршеПучыавылынайөреп,
барыбыздабелемалдык.Әтиле
кешеләрдәукымады.Әбезнең
кияргәюньле киемебездә, ая
гыбызгадаюкиде.Тишекчаба
таданүкчәкүренептора.Ярый
әлеәнибәйләпбиргәншәлебез
бар иде.Әниебез бик интекте
инде безнең, урыны оҗмахта
булсын”.

Вәсилә 10 классны тәмам
лаганнан соң Алабугада ки
тапханәчегә дә укып чыга һәм
тормышныңкүпсикәлтәлеюл
ларын узып, 1974 елда УМС

ның сыйфат лабораториясенә
лаборант булып эшкә килә.
1989 елда пенсиягә чыкканчы
шушы оешмада эшли. “Төзе
лешбездәнбашланаиде,–дип
хәтеренәтөшерәВәсиләапа,–
ниндидәбулсабина төзеләсе
урынга килеп, җирнең  проект
таләпләренәтурыкилүкилмәве
тикшереләиде.Буурындайорт
салыргаярыймы,юкмыикәнле
генбилгелиләр.Минеммахсус
белемембулмасада,эшкәшун
даэшлиэшлиөйрәндеминде”.
В. Газизова лабораториянең
тәэмин итү бүлегендә дә, бух
галтериясендәдәэшли.

Инде81яшенәякынлашып
килүче Вәсилә апа хезмәт
тәшләреннән күбесенең исем
фамилияләрен хәтерләмәсә
дә, барысы белән дә яхшы
мөгамәләдә булуын хәтеренә
төшереп үтте. “УМСта мине
шул хәтле яраттылар, хөрмәт

иттеләр,–дипискәалаВәсилә
апа. – Миңа һәрвакыт ярдәм
итеп тордылар. Бик рәхмәтле
миналарга”.

Вәсиләапаикеултәрбияләп
үстергән.УлларыӘлфирдә,Ра
диктакүптәниндеүзләрегаилә
корганнар,балаларүстерәләр.
ӘлфиреЧаллыда,РадигыӘл
мәттә яши. Вәсилә апа алар
ныңһәмоныкларыныңуңышла
рынакуаныпгомеркичерә.

Хәзер Вәсилә апаның күз
ләреначаркүрә,берничәопе
рациядәкичергән.Улберенче
төркеминвалид.“Күзләремяшь
тәнүкначарбулды.Кышкысал
кыннарда,бураннардакүзгәкар
ябышаябыша укуга йөрүләр
дәэзсезкалмагандыр”,–диул.
Шулайдаәлеултөшенкелеккә
бирелми, илгәкөнгә иминлек,
балаларына,оныкларынасәла
мәтлектеләп,догакылыпяши.

Х. СПИРЮШИНА

 Шә һә ре без дә яз мыш та ра фын нан рән җе тел гән 
бик күп ке ше го мер ки че рә. Без нең “Кам гэ сэ
нер гос т рой” ак ци о нер лык җәм гы я тен дә дә гү
зәл шә һә ре без не, “КА МАЗ” ав то ги ган тын, Тү бән 
Ка ма ГЭ Сын һәм баш ка объ ект лар ны тор гы зу
да үз лә рен нән зур өлеш керт кән бик күп фи да
карь ве те ран на ры быз исәп тә то ра.  Аларның 
берсе УМС ветераны Вәсилә апа Газизова.  

Ю би ле е гыз бе лән!

Ан тон Пав ло вич Че хов 
әйт кән чә, ке ше нең бө тен 
нәр сә се дә гү зәл бу лыр га 
ти еш: йө зе дә, ки е ме дә, 
кү ңе ле дә, фи кер лә ре дә. 
Хез мәт тә шем, ки ңәш чем, 
фи кер дә шем, сер дә шем 
Са би ра Мир за һит кы зы 
Хәй рул ли на әнә шун дый
лар дан. Шу шы көн нәр дә 
Са би ра Мир за һи тов на үзе
нең күр кәм юби ле ен бил
ге ләп үтә.

БезСабираХәйруллинабе
ләнозакелларбергәэшләдек.
МинРСЖЭУда тулай тораклар
буенча башлык урынбасары, ә
Сабиратулайторакларныңсани
тарияталәпләреөченҗаваплы
кешеиде.Билгеле,буҗаваплы
урынгакемнебилгеләргәдигән
сорау килеп тугач, аптырап та
калдым.Барлык хезмәткәрләр
недәкүрепбеләмкебек.Сабира
турындаишеткәнемгенәбар.Ул
8/4 тулай торагындамөдирбу
лып эшлииде, хезмәттәшләре
арасындазурабруйказанганке
ше.Әлегевазифаныбашкарыр
гаСабираныбилгеләдем.Чөнки
тулайторакларныңчисталыгын
нанбиккүпнәрсәтораиде.Анда
яшәүчеләрнеңтәртибедә.

Сабирамиңабикошады.Үз
эшенбикяхшыбелә,беркемнән
дә,бернәрсәдәндәкуркыптор
мый.Билгеле,улюгарыпедаго
гикбелемебулсада,тулайторак
мөдире дәрәҗәсенә акрынлап
кынакүтәрелде.Улвакыттабит
күпләр үз белгечлекләребуен
чаэшләмәделәр.Бу1980–1990
еллариде.

Сабира беренче көннән үк
җиңсызганыпэшкәкереште.Ул
тулайтораклардаяшәүчеләрне,
кемгә ничек, кайсыяктан якын
килергә икәнлеген яхшыбелә.
Санэпидстанциядән тикшерү
ләрешбулыптораиде.Әмин
борчылмыйм.Минбеләм,тулай
торакларда һәрвакыт чиста,
тәртип. Чөнки СабираМирза
һитовна һәрвакыт барысында
контрольдәтота.Яңаэшкәкилү
чеҗыештыручыларгаүзеничек
итепванна,унитазюаргакирәк
легенкүрсәтә.Улберкайчанда
үз сүзен әйтергә, тәкъдимнәр
кертергә, бәхәсләшергә курык
мый иде. Чөнки үзенең дөрес

икәнлегенбелә.Сабиракайбер
мәсьәләләрдәадвокатролендә
үти иде, гаделсезлекнебердә
яратмады. Бәлкишуңадыр да
миннәнаңакүбрәк“эләкте”дә.

СабираМирзаһитовнамин
нән яшьрәк булса да, тормыш
тәҗрибәсекүбрәкидеме,акыл
лыкиңәшләрбирәбеләиде.Ул
олыларбеләндә,кечеләрбелән
дәуртактелтабаала.Бубәлки
аныңәтиәнисеннәндәкиләдер.
МирзаһитабыйбеләнГөлҗәүһәр
апа миңа үз әтиәнием кебек
якын кешеләр.Мирзаһит абый
(инде мәрхүм) аеруча нечкә
күңелле,шигъри җанлы кеше
иде. Үзе гармунчы да, җырчы
да.Миналаргаавылгакайтсам,
рәхәтләнепялитепкиләидем.Ә
Гөлҗәүһәрапа–чыпчынтатар
карчыгы.Һәрвакытчиста,пөхтә
итеп киенгән.Әтиәниләренең
үзарадустанәмөнәсәбәте,бер
берсеняртысүздәнаңлапяши
белүләреСабираныңүзенәдә,
гаиләсенә дә өлге булгандыр.
Ул миңа минем кул астында

эшләгән хезмәткәр итеп кенә
түгел, миңа сеңелем кебек тә
якын.Үзләренеңабыйапалары
арасындабәйләгечбуынролен
дәүтиул.УлыАйнурМәскәүдә
Эчкеэшләракадемиясен,икен
чесеТимурыКамПИтәмамлады.
СабираМирзаһитовнаныңкеше
ләргәкаратаигелеклемөгамәлә
себалаларынадакүчкән.Гаилә
дәидеалхуҗабикәдәул.

Менә шушы искиткеч гүзәл, 
кешелекле ханым тиздән үзенең 
гомер бәйрәмен билгеләп үтә. 
Са би ра Мир за һи тов на! Мин 
си не юбилеең бе лән их лас кот
лыйм! Олы йө рәк ле, киң кү ңел
ле, һәр кем гә яр дәм чел, без нең 
өчен зур та я ныч бу лу ың, дус ны 
дус, ту ган нар ны ту ган итә 
бе лү ең бе лән син күп ләр гә үр
нәк. Ки лә чәк тә дә әле ге ма тур 
сый фат ла рың ны сак лап, тор
мыш тан ямь та бып, сә ла мәт 
бу лып, бә хетшат лык та гы на 
яшә вең не те лим. Кү ңел кү гең
не бо лыт лар кап ла ма сын, өе
гез нең бу са га сын нан бор чу лар 

ат ла ма сын. Ба ла ла ры гыз ның, 
онык ла ры гыз ның кай гыхәс рә
тен күр ми чә, алар ның ку а ныч
лы хә бәр лә рен ге нә ише теп, 
иге лек лә рен кү реп, Нәс фәт 
Әшрәфуллович бе лән бербе
ре гез гә те рәкта я ныч бу лып, 
ти гез лек тә, мул лык та хә ер
ле озын го мер ки чер сә гез иде. 
Шат лык лы миз гел лә ре гез күп, 
га и лә гез имин бул сын!

Л. Сә Хә ПО ВА,
РСЖЭ У ның  

элеккеге ге не раль ди рек то ры

21 но ябрь – Бух гал тер лар кө не

Предприятие – олы бер
машина ул, үзара бәйләнгән
механизмнардан тора. Шул
механизмнарныбәйләп,ялгап
торучы чылбырларның берсе
– бухгалтерия. Предприятие
нең көйле эшләве бухгалтер

ларныңосталыгынадабәйле.
Шул бәйләнешләрне аңлап,
җанытәне белән эшкә би
релгәнфидакарьләразтүгел.
“Камгэсэнергострой”ААҖенең
бүлендекпредприятиеләрендә
дә бар алар гомерләрен бух
галтерлыкхезмәтенәбагышла
гантыйнакхезмәтбатырлары.
Шундыйларныңберсе–Фә ния 
Габ дел хә мит кы зы Шәй дул
ли на (рәсемдә) –Тимербетон
эшләнмәләрзаводыныңәйдәп
баручыбухгалтеры.1986елда
расчетчицабулыпбашлаганул
предприятиедәгехезмәтюлын,
хәзерисәматериалист.“Завод
зур, эшәйбәт бара иде, якты
киләчәккәышанычбеләнэшлә
дек,–дипискәалаФәнияха
нымбирегәурнашканелларын.
Авыр чакларны да кичерергә
турыкилгән,билгеле.“Безнең
завод төзелешбелән бик ты
гызбәйләнгәнбит,–дипдәвам
итәул,–төзелештуктадыисә
заводтаэшләми.Авырчорлар
үткәч,төзелешкузгалгач,хәл
ләруңайланып китте.Аннары
кабат кыенлыклар килеп чык
ты.Индеменәтагынчираттагы

тернәкләнүдән күтәрелешкә
барабыз.Кыенчаклардазавод
танкитмичәтыелыпкалганыма
хәзерсөенәм.”

Компьютер программала
рын, яңанормативлар үзләш
тергәндә ярдәм кирәк булса,
баш бухгалтерга мөрәҗәгать
итәикәнФәнияханым.Әбаш
бухгалтерГалинаДмитриевна
Антонюкисәаның үзен үрнәк
итепкүрә,бухгалтериянең“акыл
капчыгы”дипатый.“Тәҗрибәле,
бөтензаводэшентөбенәтөшеп
белә,бөтенпроизводствоаның
җаваплылыгында.Цехларның
отчетларын эшкәртә, төгәл
лекбеләнөлгерепбара”,–дип
мактыйулФәнияханымШәй
дуллинаны.

Игътибарһәм төгәллек тә,
сабырлыктаталәпитәторган
хезмәт тыныч табигатьлеФә
ниянеңхолкынабиктурыкилеп
торадыркебек.Беркайчанбер
кемгәкүтәрелепбәрелмитор
гандырбутыйнакһәмҗыйнак
ханым.Татархатынкызларына
хаснәзакәтлелек тәбөркелеп
торааңардан.

Р. КАМАЛОВА

Бух гал тер лар хез мә те 
– без нең “Кам гэ сэ нер гос т
рой” ак ци о нер лык җәм гы я
тен дә иң җа вап лы һәм иң 
мө һим бу ын нар ның бер се. 
Хез мәт лә ре нә туг ры лык
лы бул ган гү зәл зат ла ры
быз эш ли би ре дә. Бух гал
тер хез мә те нең ни ка дәр 
тын гы сыз бу лу ын әле ге 
ва зи фа ны баш кар ган ке ше 
үзе ге нә аң лый дыр. За ман 
бе лән бер гә яңа прог рам
ма лар да эш ләр гә өй рә нү, 
ва кыт бе лән исәп ләш мәү, 
тө гәл, га дел, на мус лы бу
лу, зур их ты яр кө че со рый 
тор ган хез мәт ул. Биг рәк 
тә от чет ва кыт ла рын да 
бух гал тер лар га и лә лә рен 
дә, ашауэчү лә рен дә оны
та лар. Кыс ка сы, эш лә ре 
та вык та чүп ләп бе тер
мәс лек алар ның. Тиз дән 

ел лык хи сап би рер ва кыт 
та җи тә. “Кам гэ сэ нер гос
т рой” ак ци о нер лык җәм гы
я те нең баш кар ма ди рек
ци я се бух гал тер ла ры үз 
һө нәр лә ре нең бик че те рек
ле бу лу ы на да, нор ма тив 
акт лар да гы үз гә реш ләр 
ар тын нан җи те шеп бул ма
вы на да, шим бә  көн нә рен дә 
дә эш ләр гә ту ры ки лү е нә 
дә, һәр ва кыт ос та лык ны 
ка мил ләш те рер гә  ки рәк
ле ге нә дә зар лан мый лар. 
Алар үз эш лә рен яра та лар 
һәм шу ңа туг ры лык лы бу
лып ка ла лар.

Сез не ба ры гыз ны да 
якын ла шып ки лү че бәй рә
ме гез бе лән кот лый быз, 
хөрмәтле бухгалтерлар! 
Хез мә те гез дә яңа уңыш
лар, га и лә лә ре гез гә имин
лек те ли без!



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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ГөлияКадыйркызыИдиятулли
на – ад ми нис т ра тив-ху җа лык бү ле ге-
нең баш бел ге че (Ка зан),

ВладимирАлександровичЩел
ков – баш энергетик бүлегенең элек-
тромонтеры,

АнастасияАлександровнаШа
милова – сый фат бу ен ча әй дәп ба ру чы 
ин же нер,

АлсуХасиятуллакызыСафина – 
кадр лар бү ле ге нең баш бел ге че  

ЛилияРәискызыБорһанова – суд 
эш лә ре бу ен ча әй дәп ба ру чы юрист

Кот лы бул сын бәй рәм кө не гез,
Нур лар чәч сен һәр чак йө зе гез.
Кай гы-хәс рәт күр ми бә хет бе лән 
Үт сен Сез нең һәр бер кө не гез.

* * *
Электр чел тәр лә ре пред при я ти е се 

тү бән дә ге  хез мәт кәр лә рен һәм ве те ран-
на рын юби лей ла ры бе лән кот лый:

ЮмагияАбдуллакызыХаннанова 
– элек тро мон тер,

ВәсимГабдулла улыГабдуллин – 
ма ши на йөр тү че,

АндрейАлександровичКириллов – 
элек тро мон тер.

Якты көннең һәрбер иртәләре
Килсен сезгә кояш, нур булып.
Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.

* * *
“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби лей ла ры 
бе лән кот лый: 

ГеннадийАртемовичКраснов – 
электр һәм газ бе лән эре теп ябыш ты-
ру чы,

ВераМихайловнаИшбулатова – 
кран чы,

МиләүшәРаифкызыТәхәбиева – 
ар ма ту ра чел тәр лә рен һәм кар кас ла рын 
эре теп ябыш ты ру чы,

СергейАлександровичСмыслов – 
электр җай лан ма ла рын ре монт лау һәм 
алар га хез мәт күр сә тү бу ен ча элек тро-
мон тер,

ИринаАлександровнаГыйззәтул
лина – ти мер-бе тон эш лән мә ләр не һәм 
кон ст рук ци я ләр не фор ма га са лу чы

Кот лап Сез не бәй рә ме гез бе лән
Юлы гыз га үс сен ак чә чәк.
Алып кил сен иде Сез гә яз мыш
Бә хет ле һәм ма тур ки лә чәк.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

кол лек ти вы, Ве те ран нар со ве ты тү-
бән дә ге ве те ран на рын юби лей ла ры бе-
лән кот лый:

ИванРомановичГолушков,
МихаилАлександровичСавельев.

* * *
«Ме тал лур гстрой-Ве те ран»  

оеш ма сы кол лек ти вы  Ме тал лур-
гстрой ве те ра ны ВәлиуллаШамалет
динулыТупасовны85 яшь лек юби лее 
бе лән кот лый:

Ха лык их ти ра мын яу ла ды гыз
 На мус бе лән куй ган хез мәт тә.
Ак бә хет ләр, зур шат лык лар бе лән
 Го ме ре гез үт сен хөр мәт тә.

Дин вә мәгыйшәт

Бо рын гы Кы тай ме ди ци на сы бу ен ча, тү бән дә ге 
ка гый дә ләр не үтә гән ке ше сә ла мәт лек кә дә ти е
нә, кү ңел ты ныч лы гы на да ире шә. 
1.Битегезгәешкынаҗиңелчәмассажясагыз.
2.Күзләргелхәрәкәтләнсен.
3.Колаксакбулсын.
4.Өскетешләрбеләнаскытешләрберберсенәтиепторсын.
5.Авызныяпмагыз,ләкинборынбеләнсулышалыгыз.
6.Авыздаһәрчактөкерекбулсын.
7.Кабаланмыйча,акрынгынасулагыз.
8.Йөрәкнешомланудансаклагыз.
9.Исәнкешенеңаңыһәрчакзирәкбулыргатиеш.
10.Гәүдәне,умырткабаганасынтөзтотыгыз.
11.Эчегезнеяратыпсыпыргалагыз.
12.Күпсөйләшмәгез,сүзләрегезмәгънәле,фикерегезаң

лаешлыбулсын.
13.Юыныпйөрегез,тәннеһәрчакчистатотыгыз.
14.Чәчневактешлетаракбеләнештарагыз.
Әле ге ка гый дә ләр не үтәп, без үзе без нең эч ке энер ге тик 

ха лә те без не ны гы та быз икән. Бу исә рух һәм тән сә ла
мәт ле ге өчен бик ки рәк.

Iкласс якшәмбе 9.00 Эльмира
IIкласс җомга 10.30 Зәйтүнә
IIIкласс сишәмбе 9.00 Флюра
Коръәнтәфсире җомга 9.00 Рәисәапа
Гарәптеле чәршәмбе 11.00 Рәзинә
Шифахия пәнҗешәмбе 9.00 Рушания
Фикһ дүшәмбе 11.00 Наилә
Коръән дүшәмбе 9.00 Рушания
Коръәнтәҗвид чәршәмбе 9.00 Ләйсирә
Коръән(4елгылар) шимбә 9.00 Гөлшат
Iкласс(рустелендә) якшәмбе 11.00 Әлфирә

ГЭС мәчетендә хатынкызлар өчен дин дәресләре тәртибе

уКуларгарәхимитегез
 ГЭС бис тә се мә че тен дә (3/26) ди ни уку лар баш лан ды. 

АндаизгекитабыбызКоръәннедөреситепуку,тәфсирһәмши
фаһиядәресләреоештырылды.УкупрограммасынашулайукКоръ
әннәнсүрәләруку,гарәпязуынөйрәнү,әдәпһәмәхлактурында
вәгазьләртыңлаукерә.Ирләрһәмхатынкызларөчендиниукулар
аерымуза.Иратларөченукуныдинбелгече,остазГабдрәшитхәз
рәтсишәмбе,пәнҗешәмбе,шимбәкөннәрендәахшамнамазыннан
соңалыпбара.Мәчеткәрәхимитегез!

ноЯбрьдәмагнитлыКөннәр
14 но ябрь дә –17.0020.00, 21ендә

– 21.0022.00, 22сен дә – 17.0020.00,
23ен дә –6.008.00,25ен дә–16.0018.00,
26сын да – 7.0011.00,29ын да 13.00
15.00сәгатьләрдә.Букөннәрдәүзегез
неңһәмякыннарыгызныңсәламәтлегенә
игътибарлыбулыгыз.

Иҗатчылар

КөЗ АЗА гы
 Ак бо лыт лар йө зә, вак бо лыт лар,
Ма мык ки сәк лә ре.
Бер зур бо лыт бу лып ое шыр га
 Бар да исәп лә ре,
Җил көч ле рәк бү ген, үч ле рәк тә,
Йол кый, тал кый, ки сә.
Буй сы ныр га ка ла, тын агар га...
Ә уй-исәп исән:
Яшь нәп җәй кил сә ме, 
Яшь нәп җәй кил сә!

* * *
Чә чәк кую Ту кай һәй кә ле нә...
Йа Хо да ем, шун дый су ык та?!
Кү рә лә тә гөл не үте рү бит!
Тан та на лы төс тә. И сык тар
 Ту кай җа ны бу төн кыз га ну дан 

А як очын да гы ка нә фер не...
Ялан тә пи боз да ба сып тор ган
 Ба ла ча гы бу лып ул рән җер ме?
Әл лә ин де
 Соң гы язы бу лып ул әр нер ме,
Ютә ле нә бу ы лып?!
Чә чәк кую Ту кай һәй кә ле нә...
Урам да кыш.
Дөнья шун дый су ык...

Эт ЯЗ Мы шы
 Җил-яң гыр дан ка чар оя сы бар,
Ашыйм ди сә – ашы, сө я ге.
Сак лыйм ди сә, усал ху җа сы бар,
Бар әле гә аңа ки рә ге.

Бар бар лы гын юк тан-юк итү че,
Чыл бы ры бар та гын му ен да;

Урам ди еп бер ыр гыл са, мес кен,
Ка лын чыл быр тән гә уе ла.

Эт яз мы шы... Әй лә, ил яз мы шы
 Тын гы бир ми кү ңел-уе ма.
Ирек ди еп бер тал пын са хал кым, 
Кан лы чыл быр җан га уе ла...

КИ СӘ ЛӘр
 Кай чан дыр ылыс лы ур ман бул ган быз,
На рат лар дай төз вә го рур тор ган быз.
Кат наш ур ман га 
              әй лән де иле без,
Йом шак юкә, 
        елак ка ен ин де без.
Юкә дән бау ишә ләр,
Утын га шәп дия-дия,
Гел ка ен ны ки сә ләр...

Күзәтүләр–кичерешләр–уй–фикер–сүзләрҗебе...Шигырьшун
дыйэзлеклелектәтуамикән?Улчылбырныңһәрбуыныхискәтөрелгән
буламы?Тусадамизгел эчендә генә түгелдер, бермәлдә генә тумас.
Әйтәсекилгәненҗепкәтезепкалыпкасалганчышагыйрьҗаныозакга
запланадыркебек.

Хискичерешләренкешеләргәшигырьитептәкъдимитүсәләтесирәк
затларгатәтиторганбәхеттер.АныХодайТәгаләдәнбирелгәнбүләкдип
белергәкирәктер,әммашулсәләткәиябулганнараныҗәзаитептәкабул
итмимикән?Төрлечактатөрлечәдер.

СиреньЯкупованыңшигырьләренукыгансаеншундыйраксораулар
туаминдә.КүптәнтүгелТатарстанкитапнәшриятындабасылыпчыккан
“Карюлы”дигәнчираттагыҗыентыгыдауйландыра,хисләндерә,сискән
дерәторган.

Хәер,шигырьтурындасүзсөйләпбулмый,аныүзеңукыргакирәк..

Ил ги зә Лот фул ли на
ның исеме газета укучы
ларгаяхшытаныш.Зама
нында“Каматаңнары”нда
тәрҗемәче булган, “Таң
йолдызы”нда балкыган,
индебайтакеллар “Шәһ

ри Чаллы” газетасында
эшләүче сәләтлежурна
лист үзенең көн кадагы
на язылган мәкаләләре
белән укучының күңелен
яулыйкилә.Өчдистәелга
якынгомерентатарматбу
гатына багышлаган тәҗ
рибәлекаләмиясетөрле
еллардашәһәр хакими
ятенең “Чаллымминем”
конкурслары лауреаты
булды,мактауграмотала
ры,рәхмәтхатларыбелән
бүләкләнде. Һәм менә
күптәнтүгелИлгизәӘхтәм
кызыЛотфуллинареспуб
лика дәрәҗәсендә олы
бүләккә–“ТатарстанРес
публикасыныңатказанган
матбугатһәммассакүләм
коммуникацияләр хез

мәткәре” дигәнмактаулы
исемгәиябулды.

Әйтергә кирәк, быел
гыкөзИлгизәханымөчен
икеләтә истәлекле –шу
шы көннәрдә ул үзенең
түгәрәк гомер бәйрәмен
дә билгеләп үтә. Без ка
ләмдәшебезне тормы
шындагышушыикематур
казанышы белән ихлас
котлыйбыз!Аңасүрелмәс
яшәү көче, рух күтәрен
келеге, җан тынычлыгы
телибез. Яраткан эшең,
тормышыңда таяныч бу
лырдай гомерюлдашың,
игелеклебалаларың,дус
ларың, фикердәшләрең
булу зур бәхет – Ходай
синешулбәхеттәнаерма
сын,Илгизә!

Чаллытатарматбугатыныңкүренек
левәкилеЗө бә ер Мө дәр рис улы Миф
та хов нытуганкөнебеләнкотлыйбыз!

Матбугатка“Таңйолдызы”ашакилгән
каләмияләренеңберсебуларак,улбез
гәаеручаякынһәмкадерле.Без,редак
цияхезмәткәрләре,бүгендәаныңпрог
раммаларынкулланыпэшлибез–татар
матбугатынязмаларыбеләнгенәтүгел,
компьютер программалары белән дә
баетканЗөбәерМифтаховкабикрәхмәт
лебез.Аныңгазетжурналчыгаручылар
эшенҗиңеләйтүгә керткән хезмәтләре
берәркайчантиешлебәясеналырдип
өметләнәсебезкилә.Башбирмәсгорур,
үзенчәлекле холыклышәхес, искиткеч
эрудицияле, хезмәтсөючән, талантлы,
эзләнүчән кеше улЗөбәер.Шушы тү
гәрәкгомербәйрәмебеләнкотлап,без
аңасәламәтлек,ниятләгәнэшләрендә
уңышлартелибез!

Сез бе лә сез ме?


