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Уғрының да уғрыһы икән!
Күҙ алдына килтереүе лә ҡыйын, әммә Рәсәй 
чиновниктары тарихында ундай хәлдәр ҙә була икән. Суд 
элекке РФ асыҡ хөкүмәт министры Михаил Абызовтан 
дәүләт иҫәбенә 22 миллион доллар түләтергә ҡарар 
иткән.
Экс-министр бер төркөм уғры әшнәләре менән “Себер 

энергетик компанияһы” һәм рЭС акционерҙар йәмғиәтенән  
4 млрд һум күләмендә аҡса урлаған. шунан улар урланған 
аҡсаларҙы рәсәйҙән сығарып, Кипрҙа иҫәпкә һалған. Абызовҡа 
ҡарата башҡа мутлыҡтары буйынса ла енәйәт эше ҡуҙғатылған. 
Енәйәт эштәрендә тағы һигеҙ кеше ҡатнашҡан.  2020 йылдың 
көҙөндә суд унан министр вазифаһында эшләгәндә законһыҙ 
алған 32,5 млрд һумды түләткән булған.  Әйткәндәй, был – рәсәй 
суд хөкөмөн башҡарыу системаһында рекордлы сумма.

шулай уҡ суд ултырышы барышында “Альфа-банк” 
акционерҙар йәмғиәтенән дәүләт иҫәбенә 100 миллион 
долларҙан ашыу аҡса түләтергә тигән ҡарар ҡабул ителгән.

Ябай ҙа, ябай ҙа булмаған “схема” буйынса урлашҡан был 
уғрылар, рәшәткә артына китер, әлбиттә. Әммә, йыш-йыш 
асылған енәйәт эштәренә ҡарағанда,  әле тағы күпме аҡсаны кире 
дәүләт ҡаҙнаһына ҡайтараһы бар! Бәлки беҙҙә Дәүләт думаһына 
һайлауҙар алдынан коррупция өсөн закон үтә лә йомшаҡтыр, тип 
уйлап ҡуяһың. ҡатыраҡ булғанда, моғайын, аҡсалар ҡаҙнанан 
Кипрға осмаҫ ине...

Р. ЗАМАНОВА.

СоциАль ЯҡлАУ

Пособие ғаризаһыҙ ҙа түләнә
Йөклөлөк һәм бала табыу буйынса пособиелар 
автоматик рәүештә тәғәйенләнә.  Рәсәйҙә эшләп 
йөрөгән йөклө ҡатындарға һәм бала табыу буйынса 
пособиелар автоматик рәүештә йәғни ғаризаһыҙ 
тәртиптә тәғәйенләнә. 

Яңылыҡ 2022 йылдың 1 ғинуарынан көсөнә инергә тейеш. 
Бынан тыш, электрон ауырығанлыҡ ҡағыҙына күсеүгә бәйле, 
киләһе йылдан хеҙмәткәрҙәргә ауырығанлыҡ ҡағыҙы буйынса 
аҡса алыу өсөн эш биреүсегә ниндәй ҙә булһа мәғлүмәт 
тапшырырға кәрәкмәй.

Беҙҙең хәбәрсе.

Күҙ алдында тап барлыҡҡа килеп, күреү 
һәләтен юғалтыу өлкән кешеләргә хас 
булһа ла, был күҙ ауырыуы йәштәрҙә лә 
килеп сыға. Ғилми һүҙлектә был ауырыу 
“макулодистрофия” тип атала, йәғни 
күҙҙәге ҡан тамырҙарында барлыҡҡа килгән 
тотҡарлыҡтар һәм уларҙың туҡландырыу 
сифаты һүрелеүгә бәйле күҙ күҙәнәгенең 
иң нескә ҡатламы – “макула”ның үҙәк 
өлөшөндә тап барлыҡҡа килеүе. Барлыҡҡа 
килгән тап күҙәнәкте ҡаплағас, үҙәк күреү 
һәләте боҙола. 

Элегерәк был сирҙе дауалау мөмкин булмаған, 
хәҙер иһә заманса оператив алымдар уны ла юҡ итә. 
Медицинала бер нисә методик алымдар барлыҡҡа 
килгән, уларҙы “ДуплексМед” офтальмология 
медицина үҙәге лә өйрәнеп, үҙ эшендә киң ҡуллана. 
Дауалау алымдары бер нисә, сөнки ауырыуҙың 
да ике төрө бар, береһе – “ҡоро”, икенсеһе – 
“һыулы макулодистрофия” тип атала. Һыулы 
макулодистрофия дауалау яғынан ҡатмарлыраҡ 
булып һанала, уның менән көрәште иртәрәк 
башлаған осраҡта – туҡтатыу еңелерәк. Ғәҙәттә, был 
сир менән ауырыусылар күҙ алдында тап барлыҡҡа 

килеүен, һыҙаттарҙың һыныуы, предметтарҙың, 
хәрефтәрҙең сит-ҡырҙары таралыуы, күреү һәләте 
түбәнәйеү билдәләрен һиҙә  үҙҙәрендә. Кеше 
ауырыу менән табипҡа ваҡытында бармай тороп 
ҡалһа, күҙ бөтөнләй күрмәйәсәк тигәнде аңлатмай, 
шулай ҙа үтә насар осраҡтарҙа кеше үҙ аллы ғына 
йәшәй алмау хәленә лә ҡалыуы мөмкин.

Был диагнозды билдәләү ауыр түгел, ғәҙәттә 
офтальмологҡа күҙ төбөн тикшереп ҡарарға һәм 
күреү һәләтен билдәләү ҙә етә. Артабан иһә 
дауалау төрҙәре һайлана, бында лазер нигеҙендә 
опертив ярҙам, ксеноколлаген импланттар ҡуйыу, 
препараттар һалдырыу ҡаралған. Препараттарға 

килгәндә, “ДуплексМед” медицина үҙәге 
иң заманса технологияларҙы ҡулланырға 
ғәҙәтләнгән. Стәрлетамаҡ табиптары 
рәсәйҙә тәүгеләрҙән булып “Визкью” 
инновацион препараты ярҙамында һыулы 
макулодистрофияны дауалауҙа ҡулланған. 
“Визкью” препараты яңы ҡан тамырҙары 
барлыҡҡа килеүен туҡтата һәм күҙ күҙәнәгенең 
боҙолған өлөштәрен тергеҙергә ярҙам итә. 
Визкьюнан тыш, тағы ла күҙ күҙәнәген дауалау 
өсөн «Элейла», «озурдекс», «луцентис» 
препараттары ла бар. Уларҙы томография 
һөҙөмтәләре буйынса ҡайһыныһын пациентҡа 
ҡулланырға ярағанын табип үҙе билдәләй.

Медицина үҙәге шулай уҡ катарактаны 
йөй ҡалдырмай алыу, алыҫҡа, яҡынға күреү, 
астигматизмды лазер ярҙамында дауалау, 
хирургия алымы менән кератаконус һәм 
макуладистрофияны дауалау, төнгө линзалар 
ярҙамында күреү һәләтен ҡайтарыу, күҙҙәрҙе 
лазер ярҙамында шәкәр диабеты һәм күҙ 

күҙәнәге өҙлөккән мәлдәрҙә дауалау бар.
шуныһы мөһим, операция яһатыу өсөн Өфөгә 

барырға, ҡазанға, Мәскәүгә, сит илдәргә лә 
осорға кәрәкмәй. Дауалауҙы үҙебеҙҙең ҡалала 
“ДуплексМед”  медицина үҙәгендә алырға 
мөмкин. Был иһә юл һәм дауалау ваҡытында 
йәшәп тороуға киткән сығымдарҙы кеҫәлә һаҡлап 
ҡаласаҡбыҙ, тигәнде аңлата.

Белешмә өсөн телефон: 8(3473) 23-98-98, 
8-906-100-07-60.

Э. МӨНИРОВ.
 Реклама.  Табип менән кәңәшләшегеҙ.

КҮҙ АлДЫНДА 
ТАП БАрлЫҡҡА КилҺӘ

ҺАУлЫҡ ҺАҒЫНДА

Ошондай башҡорт мәҡәле бар, уны күҙаллап, 
Флүрә исеменә туҡталһаң, исем яҙ һәм сәскә 
батшаһы тигәнде аңлата. Айыусы ауылында 
сәскәгә күмелеп ултырған бер йорт бар – 
шул йорттоң хужабикәһе лә  – “сәскәләр 
баштаһы”,  Флүрә Мөхәмәтсадиҡ ҡыҙы 
ҒӘЛИМОВА.

Флүрә апайҙың баҡсаһында утыҙға яҡын төр сәскә 
үҫә. Сәскәләр хаҡында ул көндәр буйына һөйләй ала, 
хатта ул сәскәләрҙең үҙҙәре менән дә һөйләшә.

– Минең яратмаған сәскәм юҡ! Бөтәһен дә 
яратам, һарыһын да, ҡыҙылын да, зәңгәрен дә, – ти 
ауылдашым.

Флүрә апай ҡырҡ йыл буйы Салауат ҡалаһында 
йәшәп, тегеү фабрикаһында мастер булып эшләй, 
рәсәй һәм Башҡортостандың хеҙмәт ветераны. 
Тормош иптәше Флүр Харис улы менән 57 йыл бергә 
иңгә-иң терәшеп гөрләтеп йәшәнеләр. ҡыҙғанысҡа 
ҡаршы, Флүр ағай беҙҙең арала юҡ хәҙер.

Хәҙерге ваҡытта уларҙың бер ейәнсәре һәм 
ике бүләсәһе бар. Флүрә апай, 82 йәштә булыуға 
ҡарамаҫтан, баҡсанан сыҡмай, сәскәләр менән 
мауығып-әүрәп тик йөрөй. Күңеле матурлыҡҡа тулы 
апайыбыҙҙың тағы бер илаһи һәләте бар: ул башҡорт 
халыҡ йырҙарын яратып, моңло итеп башҡара. 
Ауылдаштары уны йөҙөнән йылмайыу китмәгән ихлас 
кеше тип белә. Тормош тураһында һөйләшә башлаһаҡ, 
ул оҙон ғүмер мәғәнәһе хаҡында: “Хәрәкәттә – 
бәрәкәт!”, – тип кенә яуап бирә. шуға бер көнөн дә 
бушҡа үткәрмәҫкә тырыша Флүрә Мөхәмәтсадиҡ 
ҡыҙы.

Киләсәктә уға оҙон ғүмер һәм һаулык ҡына теләргә 
ҡала. Флүрә апай кеүек кешеләр күберәк булһын ине!

Наилә ХӘЙБУЛЛИНА.
Стәрлетамаҡ районы, Айыусы ауылы. 

Автор фотоһы.

КоррУПциЯҒА ҡАршЫ КӨрӘш

исеменә күрә – 
есеме

Билдәле булыуынса, Сибайҙа Бөтә Рәсәй инвестиция 
һабантуйы үтте. Унда ҡатнашыусылар яңы проекттарҙы 
тормошҡа ашырыу өсөн 98 миллиард һумлыҡ 23 
килешеүгә ҡул ҡуйҙы. 

инвестиция һабантуйына ҡатнашыусылар илдең төрлө 
төбәктәренән, шулай уҡ Төркиә, ҡаҙағстан, Белоруссиянан 
килгән, һәр осрашыу эшлекле үтте. Мәҫәлән, Бр Башлығы 
радий Хәбиров “Макдоналдс” йәмғиәтенең генераль директоры 
Марк Карен менән хеҙмәттәшлек итеү тураһындағы килешеүгә 
ҡул ҡуйҙы. Уға ярашлы, алдағы биш йылда компания ете яңы 
ресторан төҙөйәсәк һәм 600 эш урыны булдырасаҡ. инвестиция 
күләме 650 миллион һум тәшкил итә.

инвестиция һабантуйын ойоштороусылар бик бай туристик 
һәм мәҙәни программа әҙерләгән. ике гастрономия фестивале, 
бизнес-шерифтар араһында уйын-ярыштар үтте

Г. ИЛҺАМОВА.

иҡТиСАД

98 миллиард һумлыҡ 23 килешеү

ТӘБиҒӘТ ҺӘМ БЕҙ

Һыу ҡорой, тиҙәр...
Рәсәй Фәндәр академияһының һыу проблемалары 
институты ғилми етәксеһе Виктор Данилов-Данильян 
һүҙҙәренә ҡарағанда,  Рәсәйҙең Европа өлөшөндәге 
бер нисә төбәге 2035 йылдарға һыу етмәүҙән интегеүе 
ихтимал.  

рәсәй донъяла сөсө һыу запасы буйынса икенсе урында тороуға 
ҡарамаҫтан, илдәге йылғалар тигеҙ урынлашмаған – уларҙың 
күпселек өлөшө Урал аръяғында аға, ә район-ҡалаларҙың  һәм 
предприятиеларҙың 80 проценты тупланған Европа өлөшөндә барлыҡ 
һыу ресурстарының ни бары бишенсе өлөшө генә  урынлашҡан.

Ғалимдың һүҙҙәренсә, глобаль йылытыуҙар һәм кеше 
эшмәкәрлеге 10-15 йыл эсендә  күп йылғаларҙың ҡороуына йәки 
һайығыуына һәм етди бысраныуына килтерәсәк. бигерәк тә ҡырым, 
ҡалмыҡстан, Краснодар,  Ставрополь крайына, Әстерхан өлкәһе, 
ростов, Волгоград, ҡурған һәм Ырымбур өлкәләренә эсәр һыуға 
ҡытлыҡ кисереү хәүеф янай.

Ғалим фекеренсә, был  проблеманы яңы һуғарыу системалары, 
һыу ҡоролмалары, һыу каналдары ярҙамында һәм һыу ятҡылыҡтарына 
бысраҡ һыу ағыҙыусы  предприятиеларҙың эшен ҡаты контролдә 
тотоу юлы менән хәл итергә мөмкин.

Әйткәндәй, быйыл Башҡортостанда ла ҡоролоҡ арҡаһында ҡайһы 
бер йылғалар ныҡ һайыҡты, шишмәләр  бөтөнләй һыуһыҙ ҡалды.

Р. ЙӘЛИЛЕВА.


