به نام خدا
اخبار و گزارش های خبری فرهنگی  ،اجتماعی  ،دینی و بهداشتی قزاقستان در نیمه اول شهریور ماه 1400

رونمایی از کتاب اصالحات رئیس جمهور قزاقستان در نورسلطان
در خصوص اصالحات رئیس جمهور قزاقستان کتابی در نورسلطان رونمایی گردید .مجموعه ذکر شده
شامل تجزیه و تحلیل و دیدگاه های تخصصی در مورد بسیاری از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی در
حال وقوع در جمهوری قزاقستان است.
بالت سلطانوف  ،دکترای علوم تاریخ  ،با حمایت دانشگاه قزاقستان-آلمان کارش را به سرانجام رساند.
نویسندگان ،انتشار کتاب را به مناسبت روز قانون اساسی تعیین نمودند .آنها بر این باور هستند که
مقاالت  ،مصاحبه ها و پیامهای جمع آوری شده در نشریه به رساندن معنای سیاست اصالحی قاسم
ژومارت توکایف به مخاطبان کمک می کند.
بخش اعظمی به اصول ایجاد دولت گوش شناور ،همبستگی جهانی و نیاز به استفاده از رویکردهای
خارق العاده در مسیر توسعه پایدار اختصاص یافته است.
مارات باشیموف ،سیاستمدار اذعان نمود که رئیس جمهور مدت زیادی در حوزه بین الملل  ،در
سیستم سازمان ملل متحد فعالیت نمود  ،او به خوبی همه شاخص های سازمان ملل متحد را که در
سخنرانی های خود در مورد آنها صحبت کرد  ،می داند .نظیر شاخصهای حقوق بشر  ،در توسعه
سرمایه انسانی  ،شاخصهای جامعه مدنی .همه این نکات در سخنرانی ها و کتابها منعکس شده است.
1400/06/4
https://24.kz/ru/news/culture/item/494916-knigu-o-reformakh-prezidenta-rk-prezentovali-vstolitse

افتتاح مدارس با استاندارد سازمان های بین المللی در نورسلطان توسط نخست وزیر
قزاقستان
عسکر مامین نخست وزیر جمهوری قزاقستان در افتتاح مدارس ابتکاری  BINOMو
 Quantum STEM Schoolدر نور سلطان شرکت نمود.
مدرسه  BINOMیک برند جدید است که بهترین شیوه ها را در فرایند آموزش عمومی
قزاقستان معرفی می کند .در سالهای  6 ، 2022-2021مدرسه با این فرمت در پایتخت
افتتاح می شود .هر مدرسه به ظرفیت  4000دانش آموز می باشد .این آموزش بر اساس
مدل داخلی و سیستم های پیشرفته بین المللی فنالند  ،انگلستان و کره جنوبی برگزار می
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شود .این پروژه توسط  BI Groupهمراه با شهرداری نور سلطان بر اساس مشارکت
عمومی و استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی اجرا می شود.
هر مدرسه  BINOMبا مساحت بیش از  22هزار متر مربع دارای  127کالس درس 9 ،
آزمایشگاه توسعه یافته برای فیزیک  ،شیمی  ،زیست شناسی  ،فناوری نانو و بیوتکنولوژی
 ،سالن سینما برای  100صندلی  ،مناطق همکاری برای معلمان و کودکان  ،تلویزیون
استودیو  ،اتاق بازی  ،کالس های هوشمند  ،آزمایش های خالقانه ،اتاق های رباتیک  ،کارگاه
های حکاکی روی فلز و چوب  ،باشگاه سخنرانی  ، TedxBinom ،و همچنین یک کتابخانه
با بیش از  5000نشریه محبوب نویسندگان قزاق و خارجی وجود دارد.
انتخاب معلمان برای مدرسه  BINOMدر بزرگترین بستر اینترنتی Jumys Smart
 Nationانجام شد .با توجه به نتایج انتخابی دو مرحله ای  300 ،معلم از مناطق جمهوری
در مدرسه پذیرفته شدند .اولین مدرسه ابتکاری شبکه خصوصی Quantum STEM
 Schoolکه در پایتخت افتتاح شد برای  1020مکان طراحی شده است .این مدرسه بر
اساس بهترین شیوه های سنگاپور و ایاالت متحده است که مطالعه عمیق ریاضیات  ،علوم و
مهندسی را ارائه می دهد.
1400/06/9
https://lenta.inform.kz/kz/askar-mamin-elordada-zhana-formattagy-mektepterdiashty_a3830222

رونمایی از تندیس آبای در مجارستان
در چارچوب سی امین سالگرد استقالل قزاقستان  ،با حمایت ساندر لشاک  ،معاون رئیس مجلس
مجارستان  ،تندیس شاعر و دانشمند قزاقستانی آبای در موسسه ملی الکیتلک رونمایی شد.
در این مراسم سیاستمداران مجارستانی  ،دانشگاهیان و شخصیت های علمی و فرهنگی حضور
داشتند.
در طول مراسم لشاک خاطرنشان کرد که میراث خالق شاعر و اندیشمند برجسته آبای فرهنگهای
غربی و شرقی را از لحاظ معنوی به هم متصل می کند.
در بخشی از این رویداد ،دانش آموزان مجارستانی آثار "کوزیمنین قاراسی"و "اولن -سوزدین
پاتشاسی" آبای را به زبانهای مجارستانی و قزاقی اجرا نمودند.
سفیر همچنین با دانشجویان مجارستانی که زبان و فرهنگ جمهوری قزاقستان را مطالعه می کنند
دیدار کرد.
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تندیس آبای در باغ موسسه مردمی الکیتلک  ،یکی از مراکز دینی و معنوی مجارستان قرار دارد.
1400/06/6
https://lenta.inform.kz/kz/mazharstanda-abaydyn-tagy-bir-musini-ashyldy_a3829671

سطح بیکاران در قزاقستان
سطح بیکاری در جمهوری قزاقستان چقدر است؟ روش طبقه بندی شهروندان در این گروه چگونه
است؟ این پرسش ها توسط یرژن برژانوف  ،معاون وزیر کار و حمایت اجتماعی پاسخ داده شد.
"افراد بیکار کسانی هستند که در حال حاضر قرارداد کاری ندارند  ،به دنبال کار و آماده شروع به کار
هستند .بر اساس گزارش اداره ملی آمار  ،امروز  451هزار بیکار در قزاقستان ثبت نام کرده اند .از نظر
درصد  4.9 ،درصد از کل جمعیت مشغول به کار هستند ..اگر با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم
،تعداد بیکاران به  2.6هزار نفر کاهش یافته است .سال گذشته این رقم  5درصد بود" .
به گفته معاون وزیر  ،دوران پس از همه گیری گذشته است  ،اقتصاد در حال بهبود است و مردم به
کار خود باز می گردند .او همچنین استدالل می کند که دو راه برای طبقه بندی شهروندان به عنوان
بیکار وجود دارد" .اولین مورد مطابق درخواست مقامات آمار است .این شیوه بین المللی در همه
کشورها اعمال می شود و توسط سازمان بین المللی کار توصیه می شود .یعنی  ،سازمان های آماری
نظرسنجی می کنند و در هر افزونه ارقام را وارد می کنند .این رقم در حال حاضر  4.9درصد است.
این داده های نهادهای آمار است .آمارهای دپارتمان نیز وجود دارد .این اطالعات مربوط به افرادی
است که به مراکز خدمات ما  -مراکز اشتغال مراجعه می کنند .امروز تعداد آنها  223هزار نفر است ".
او ادامه داد " :برای ثبت نام به عنوان بیکار در مراکز اشتغال صرفاً شناسنامه افراد الزم است .امروزه
این روش را می توان به صورت آنالین نیز انجام داد".
1400/06/6
https://lenta.inform.kz/kz/elimizdegi-zhumyssyzdyk-dengeyi-kanday_a3829576

گزارش آخرین وضعیت حداقل معیشت در قزاقستان از ژانویه 2022
سال آینده حداقل معیشت در قزاقستان از  42،500تنگه به  60.000تنگه افزایش می یابد .
"حداقل معیشت در کشور از سال  2018افزایش نیافته است .بحران جهانی کرونا بر موفقیت
قزاقستانی ها تأثیر گذاشته است .عالوه بر این  ،از نظر حداقل معیشت  ،قزاقستان از برخی کشورهای
مستقل مشترک المنافع عقب مانده است .رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرد" :در این رابطه  ،از اول
ژانویه  ، 2022تصمیم دارم حداقل مشعیت را از  42،500تنگه به  60.000تنگه افزایش دهم .این
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طرح بیش از  1میلیون قزاقستانی را تحت پوشش قرار می دهد .این امر به نوبه خود مشکل دستمزد
سایه را از بین می برد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت .و به گفته کارشناسان  ،این امر
تولید ناخالص داخلی را  1.5برابر افزایش می دهد" .
1400/06/10
https://lenta.inform.kz/kz/2022-zhyldyn-kantarynan-bastap-en-tomengi-zhalaky-koteriledizholdau_a3830776

سرشماری نفوس از سپتامبر  2021در قزاقستان آغاز می شود
از اول سپتامبر تا  30اکتبر  ، 2021سرشماری سراسری جمعیت در قزاقستان انجام می شود .این
سرشماری با شعار "همه در قزاقستان مهم هستند!" برگزار می شود.
نوآوری اصلی سرشماری ملی  2021معرفی فناوری های دیجیتالی مدرن و اتوماسیون فرایندها
خواهد بود.
امسال به شهروندان این فرصت داده می شود که پرسشنامه ها را به صورت آنالین یا آفالین پر کنند.
در سرشماری ملی  2021در مجموع  87سوال از شهروندان قزاقستان پرسیده می شود .لیست
سواالت موجود در پرسشنامه ها به طور قابل توجهی گسترش یافته که شامل  67سوال اصلی و 20
سوال متفرقه دیگر است.
https://sanaq.gov.kz/news/8

 40دانش آموز قزاقستانی در آکادمی ترکیه آموزش مذهبی خواهند دید
بر اساس توافق بین اداره دینی مسلمانان قزاقستان و اداره امور دینی ترکیه  ،دانش آموزان سال
تحصیلی  2021-2022آکادمی حاسکی ،از چیمکنت به ترکیه سفر کردند.
امسال  40دانش آموز فارغ التحصیل از مدارس اداره دینی مسلمانان قزاقستان پس از دریافت نمرات
"عالی" در دوره آمادگی و امتحانات ورودی به آکادمی هاسکی اعزام شدند.
سال تحصیلی در آکادمی حاسکی –  3سال است.
در چهارچوب این رویداد اسمایل سیتبکوف معا.ون بخش آمادگی متخصصان و آموزش دینی اداره
دینی مسلمانان قزاقستان تاکید کرد که برای همه ی دانش آموزان باید شرایط و سطح آموزش برابر
ایجاد می شود.
1400/06/15
https://informburo.kz/kaz/newskaz/khazakhstandykh-40-shaekirt-tuerkiyadaghy-hasekiakademiyasynda-dini-bilim-alady
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دسترسی شاغلین در صورت عدم واکسینه شدن آن ها در قزاقستان محدود می
شود
از  6سپتامبر در قزاقستان برای شاغلینی که واکسینه نشده اند  ،دسترسی به کار محدود شد.
این دستور را پزشک ارشد وزارت بهداشت کشور صادر نمود .بنابراین ،از  6سپتامبر
شاغلینی که واکسینه نشده اند  ،یک بار در هفته تست  PCRمی دهند  .صرفاً کسانی که دارای
منع مصرف پزشکی هستند یا در سه ماه گذشته مبتال به کرونا نبوده اند  ،از این قاعده مستثتی
هستند .این قانون به همه موضوعات حوزه خدمات و تجارت مربوط می شود که از جمله آن ها می
توان به مراکز خدمات عمومی  ،پست و بانک ها  ،بازارها  ،خانه های تجاری  ،مراکز خرید و سرگرمی
 ،سینما  ،نقاط پذیرایی  ،ایستگاه های قطار و فرودگاه ها اشاره کرد.
یادآوری می شود که ایمن سازی جمعیت در کشور در ماه فوریه آغاز شد .پیش از این ،
وزارت بهداشت اعالم کرده بود که برای دستیابی به مصونیت باید  10میلیون نفر واکسینه شوند.
مناطق مانقیستاو  ،آتیراو و غرب قزاقستان از نظر میزان واکسیناسیون عقب هستند.
1400/06/15
https://24.kz/ru/news/social/item/496795-dostup-na-rabotu-dlya-neprivitykhogranichili-v-kazakhstane

پیشنهاد تعیین سطح زبان قزاقی برای اسخدام کارکنان دولتی
این مقررات صرفاً برای کسانی که برای اولین بار وارد خدمات دولتی می شوند اعمال می
شود.
داشتن میزان معینی از دانش زبان قزاقی می تواند به عنوان معیاری اجباری برای افرادی که
مایل به ورود به خدمات دولتی هستند تبدیل شود .آژانس جمهوری قزاقستان برای خدمات ملکی
این پیشنهاد را معرفی می کند.
"نگرش مردم نسبت به دستگاه های دولتی تا حد زیادی به کیفیت و در دسترس بودن
خدمات عمومی و اطالعات دریافتی از مقامات بستگی دارد.
این آژانس خاطرنشان کرد که موضوع ایجاد الزامات تسلط به زبان برای کارکنان دولت به
دلیل نیاز جامعه و زمان است.
قوانین فعلی مستلزم آن نیست که کارکنان دولت به زبان قزاقی مسلط باشند  ،بنابراین ،
چنین الزاماتی در قوانین "در مورد خدمات دولتی جمهوری قزاقستان" و "در مورد زبانها در
جمهوری قزاقستان" پیشنهاد می شود" .
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الزم به ذکر است که مطابق قانون "در مورد اقدامات حقوقی"  ،این نوآوری ها در مورد
کارکنانی که قبل از معرفی پست خود را به عهده گرفته اند اعمال نمی شود  ،بلکه صرف ًا در مورد
کسانی است که برای اولین بار وارد خدمات دولتی می شوند.
نازیگول تولنبرگنوا  ،یکی از توسعه دهندگان آزمون  ،گفت" :اکثر کارمندان دولتی فقط در
سطح گفتار شفاهی به زبان قزاقی صحبت می کنند و از روشهای نگارش متن به سبک رسمی و
استراتژی سخنرانی های رسمی عمومی استفاده نمی کنند".
گفتنی است که این تغییرات تنها پس از بحث در جلسه کمیسیون بین واحدهای پیش
نویس قانون  ،پس از گذراندن تمام مراحل تعیین شده  ،به تصویب می رسد.
اجرای دستور مستلزم اصالح قوانین مربوط به خدمات دولتی است .با در نظر گرفتن اهمیت
اجتماعی این موضوع  ،این مفهوم برای بحث عمومی در پورتال " "Open NLAمطرح شد .این
بحث تا  22سپتامبر ادامه خواهد داشت.
1400/06/11
https://informburo.kz/novosti/ustanovit-porog-na-znanie-kazaxskogo-predlozili-dlyagossluzashhix

توکایف :احداث  200مدرسه جدید در سال جاری در قزاقستان
آسخات ایماگامبتوف وزیر آموزش و پرورش جمهوری قزاقستان توضیح داد که  1000مدرسه
جدید به عنوان بخشی از دستورالعمل های رئیس دولت ساخته می شود  .امسال ما  200مدرسه
جدید معرفی می کنیم .عالوه بر این  ،برنامه ریزی شده است که  200مدرسه هر کدام در مدت 4
سال ساخته شود .برای این منظور از  4مکانیزم استفاده می کنیم .اسخات ایماگامبتوف  ،وزیر آموزش
و پرورش در جلسه دولت گفت :اینها استفاده از مشارکت های دولتی و خصوصی  ،توسعه شبکه
مدارس خصوصی  ،ساخت و سازهای هدفمند از بودجه دولت و ساخت مدارس از سازه های مدوالر
است.
به گفته وی  ،کار بر روی فهرست بندی و توسعه نقشه تعاملی از قطعات زمین برای ساخت
مدارس  ،توسعه پروژه های استاندارد مدارس برای  3000 ، 2500 ، 2000 ، 1500نفره و راه
اندازی یک پورتال الکترونیکی برای نظارت بر ساخت مدارس برنامه ریزی می شود.
ایشان افزود که انتقال مدارس روستایی به سرانه تامین مالی در سال  2023پیشنهاد می
شود .همانطور که آسخات آیماگامبتوف خاطر نشان کرد  ،این امر مشکل فوری شکاف بین مدارس
شهری و روستایی را حل می کند.
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"نتیجه مثبتی از انتقال مدارس شهری در کشور به تامین مالی سرانه وجود دارد.
این یکسان سازی بودجه برای مدارس مناطق مختلف  ،تقویت پایه مادی و فنی مدارس ،
افزایش کارآیی استفاده از بودجه و تحریک ورود سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است.
"
گفتنی است که رئیس دولت قاسم-جومارت توکایف  ، ،دستور ساخت هزار مدرسه
را تا سال  2025را داد.
1400/06/11
https://lenta.inform.kz/ru/poslanie-prezidenta-200-novyh-shkol-postroyat-v-etomgodu-v-kazahstane_a3831342

رونمایی از فرهنگ لغت برای روزنامه نگاران در قزاقستان
در این رویداد نمایندگان پارلمان جمهوری قزاقستان ،نمایندگان جامعه تجاری ،عمومی،
علمی و فرهنگی  ،همچنبین مدیران رسانه های دولتی جمهوری قزقستان حضور داشتند.
لغت فرهنگ "سزتوزر .فرهنگ لغت با استفاده اشتباه" بر اساس نظارت محتوای رسانه
های محلی با مشارکت زبان شناسان  ،روزنامه نگاران و ویراستاران حرفه ای آماده شد .نویسندگان
پروژه رایج ترین اشتباهات در زبان دولتی را در زمینه اطالعات کشور شناسایی  ،طبقه بندی و تجزیه
و تحلیل کردند.
در نتیجه فرهنگ لغت با نمونه های خاص که در زبان قزاقی اشتباه استفادی می شوند،
ایجاد شد ،از جمله اشتباهات امالی رایج  ،نگارشی و سبکی .صفحات آن همچنین دستورالعمل
هایی برای استفاده از نسخه صحیح کلمات و جمالت ارائه می دهد.
گفتنی است ،که این اولین پروژه در راستای ذکر شده است.
هدف اصلی این پروژه تقویت و توسعه زبان دولتی در رسانه ها است.
این فر هنگ لغت برای استفاده دائمی اول به ویراستاران رسانه های قزاق زبان توصیه شده است.
همچنین به همه مخاطبانی که به زبان قزاقی می نویسند.
انتشار این کتاب به تقویت زبان دولتی در رسانه ها انگیزه جدید می دهد و به جامعه،
خصوصاً به نسل جدید برای صحبت کردن و نوشتن اثر مثبتی می دهد.
این فرهنگ لغت در چارچوب جشن سی امین سالگرد استقالل قزاقستان ارائه شده است و به
مناسبت روز زبانهای مردم قزاقستان تنظیم شده است .سازمان دهندگان این رویداد  ،وزارت اطالعات
و توسعه اجتماعی با همکاری بنیاد شرکتی " "Media Damytu Koryهستند.
1400/06/14
https://24.kz/ru/news/culture/item/496856-unikalnyj-slovar-dlya-zhurnalistovprezentovan-v-kazakhstane
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آغاز برنامه " چالش و منافع ملی" در کانال تلویزیونی "خبر" در قزاقستان
 7سپتامبر در کانال "خبر" اولین نمایش برنامه " چالش و منافع ملی" برگزار شد .این
پروژه در قالب مصاحبه موضوعات جاری اقتصاد  ،سیاست  ،فرهنگ و سایر موارد را پوشش می دهد.
نویسنده و مجری برنامه  -یرالن بخخوشین است.
"چالش و منافع ملی" یک برنامه تلویزیونی درباره جنبه های توسعه قزاقستان از منظر
اقتصاد  ،سیاست و فرهنگ است .این یک پروژه افکار عمومی است.
 5سال آخر افکار عمومی بیشتر بر طبق پست های شبکه های مجازی شکل گرفته است.
همه گیری همه چیز را تغییر داد .در دوران قرنطینه  ،رتبه بندی اخبار رسمی رسانه های دولتی به
شدت افزایش یافت .مردم متوجه شدند که در اینترنت تعداد زیادی از اطالعات تقلبی هستند و
اکنون می خواهند به اطالعات معتبر از منبع اصلی تکیه کنند .سخنرانان اصلی این پروژه اعضای
کابینه وزیران کشور  ،اقوام مناطق و شهرهای دارای اهمیت جمهوری خواهند بود.
1400/06/13
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/programma-natsionalnii-interes-startuetna-telekanale-habar

تغییر مقررات آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در قزاقستان
مقررات پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در قزاقستان تغییر می کند.
انجمن دانشگاههای جمهوری قزاقستان و شورای روسای دانشگاهها در نشستی در چارچوب
نشست آگوست پیشنهاداتی را در خصوص پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و مطالعات دکترا ارائه
کردند.
آسخات آیماگامبتوف  ،وزیر آموزش و علوم جمهوری قزاقستان در صفحه فیس بوک خود
گفت  ،پس از بحث مفصل  ،وزارت آموزش و علوم جمهوری قزاقستان تصمیم به اصالح قوانین
پذیرش گرفت0.
از این پس ،پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در یک سال دو بار برگزار می شود.
به همین دلیل ،امتحان ورودی به مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دو بار ،در آگوست و دسامبر انجام
می شود.
برنامه ریزی می کنیم ،که این فرمت جدید از سال جاری عملیاتی شود ،به خاطر این در ماه
دسامبر کارمندان مرکز ملی آزمون مجدد امتحانات ورودی را آماده می نمایند .پذیرش مدارک از
ماه نوامبر شروع خواهد شد.
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برای کسانی که زمان الزم برای تاییدیه اسناد  ،امتحانات  ،دریافت گواهینامه های
الزم را نداشتند  ،این مطمئناً خبر خوبی است.
1400/06/13
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/pravila-priema-v-magistraturu-idoktoranturu-izmenyat-v-kazahstane

توزیع بروشور به  3زبان برای گردشگران در تمام مقرهای پلیس گردشگری در
نورسلطان
در شهر نور سلطان  ،در تمام مقرهای پلیس گردشگری  ،بروشورهایی برای گردشگران
قزاقستانی و خارجی با اطالعات در مورد نحوه گذراندن وقت در پایتخت ظاهر شده است.
بروشور ها برای گردشگران به زبان قزاقی ،روسی و انگلیسی منتشر شده است .نقشه و
کتابهای راهنما به گردشگران کمک می کند تا خود شهر را بشناسند و نحوه گذراندن وقت در
پایتخت را نشان می دهد .هر بروشور شامل فهرستی از مکان های غذا خوردن و بازی است .این
فهزست شامل لیستی از مکان های گردشگری است که ارزش بازدید را دارد .همچنین  ،سایتهای
گردشگری پایتخت در وب سایت نشان داده شده است  ،که می توان با اسکن یک صفحه با کد QR
به آنجا برود.
صفحاتی با کدهای  QRدر تمام مقرهای مدوالر پلیس در شهر نصب شده است .کد QR
شامل تمام اطالعات الزم در مورد مکانهای گردشگری و نقشه شهر است.
ماژول های ثابت پلیس گردشگری در مناطق بناهای "بایترک" " ،قزاقستان الی"  ،در قلمرو
پارک عاشقان و مرکز نمایشگاه  EXPOواقع شده است .نه تنها مهمانان خارج از کشور  ،بلکه
ساکنان پایتخت و همچنین مهمانان سایر مناطق کشور می توانند با آنها مراجعه کنند.
"هر روز  ،دو افسر پلیس توریستی  ،که به زبان های خارجی صحبت می کنند  ،به
درخواست های دیگران جواب می دهند .به طور متوسط  ،روزانه حداکثر  30-25درخواست دریافت
می شود .به گفته این پلیس ها ،بیشتر اوقات به مسائل ناوبری  ،نحوه رسیدن از نقطه ای به نقطه
دیگر  ،محل اقامت  ،مکانهای دیدنی اصلی شهر  ،نحوه دسترسی به پلیس مهاجرت عالقه دارند" .
1400/06/13
https://informburo.kz/novosti/broshyury-na-tryoh-yazykah-dlya-turistov-poyavilis-navseh-postah-turpolicii-v-nur-sultane

"سخنان حکیمانه " آبای به عنوان یک مستند تلویزیونی
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این پروژه شامل  15بخش است که با حمایت مرکز دولتی پشتیبانی ملی سینما اجرا می
شود .فیلمبرداری تا  25اکتبر در آلماتی و منطقه آلماتی ادامه خواهد داشت .هر سری از پروژه های
تلویزیونی بر اساس یک طرح کامل ساخته شده است.
به گفته روشان کاژیبایوا ،مدیر کل مجتمع تلویزیونی و رادیویی  ،کارکنان مجتمع تلویزیونی
و رادیویی این پروژه را با مسئولیت بزرگی آغاز کرده اند.
"دیدگاه های فلسفی او با گذشت زمان بیشتر و بیشتر اهمیت یافت .روشان کاژیبایوا گفت:
"سخنان حکیمانه" آبای ،زندگی دینی و فرهنگی جامعه را هدایت می کند".
سرویس مطبوعاتی مجتمع ادامه داد" :پروژه جدید مجموعه تلویزیونی و رادیویی به درک
جهان آبای  ،تقویت روابط دینی و فلسفی فرزند بزرگ قزاقستان به همه بشریت کمک خواهد کرد".
1400/06/14
https://almaty-akshamy.kz/abaydi%D2%A3-%D2%9Bara-s%D3%A9zder%D1%96kinozhoba-ret%D1%96nde-k%D3%A9rermenge-zhol-tartadi

آیا می توان در مدارس قزاقستان حجاب را رعایت نمود ؟
به گفته ارؤان نوکنوف رئیس کمیته امور دینی وزارت توسعه  ،رعایت حجاب در مدارس
دولتی و خصوصی قزاقستان برخالف قوانین این کشور است.
بر اساس دستور وزارت آموزش از سال  2016فرم لباس مدرسه ،استاندارد آموزشی است که
شهرواندان کشور باید رعایت نمایند .
وی خاطرنشان کرد در قانون اساسی کشور به صراحت آمده که قزاقستان یک کشور سکوالر
است.
بر اساس قانون جمهوری قزاقستان در مورد "فعالیت دینی و انجمن های مذهبی "
کسانی که به مدرسه می روند دستور وزارت آموزش و علوم و قانون اساسی کشور را باید رعایت
نمایند.
رئیس کمیته امور دینی تاکید کرد" :این الزمات هر مدرسه را  ،صرف نظر از اینکه مدرسه
دولتی یا خصوصی باشد ،در بر می گیرد  .استاندارد ها وجود دارند و آنها مربوط به همه مدارس
هستند.
1400/06/15
https://www.zakon.kz/5081791-mozhno-li-nosit-hidzhab-v-kazahstanskih.html

شهرنشینی در قزاقستان :تا سال  2025از هر  10نفر  7نفر در شهر زندگی می کنند؟
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بر اساس پیش بینی سازمان ملل ،تا سال  2025از هر  10شهروند قزاقستان 7 ،نفر در شهر
ها زندگی می کنند .شهرنشینی یکی از وظایفی است که برای توسعه پایدار کشور ها در کل جهان
است .در حال حاضر ،شهرنشینی با نهاد های توسعه ای و ساخت و ساز مسکن شهر ها پشتیبانی می
شود.
روند شهرنشینی در جمهوری قزاقستان به سرعت پیش می رود .گفتنی است ،کشور های
سازمان ملل متحد ،از جمله قزاقستان سال  2015وظایفی برای دستیابی به اهداف در زمینه توسعه
پایدار به بر عهده گرفتند .اهداف در زمینه توسعه پایدار خواستار اقدامی است که به پایان دادن فقر،
و بهبود زندگی و چشم انداز هر انسان در کل جهان است.
شهرنشینی یک عامل طبیعی و ضروری همراه با توسعه پایدار در جهان مدرن است .
در قزاقستان  ،وضعیت کامالً مثبت است .بر اساس گزارش سازمان ملل  ،شاخص های
شهرنشینی در قزاقستان  ،تا سال  ، 2050از متوسط شاخص های آسیا به طور کلی و آسیای مرکزی
به طور خاص فراتر می رود .این نشان دهنده توسعه کشور در جهت صحیح می باشد.
1400/06/15
https://www.inform.kz/ru/urbanizacii-v-kazahstane-7-iz-10-chelovek-budut-zhit-vgorodah-k-2050-godu_a3833209

برگزاری کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در قزاقستان
به گفته نوکژانوف ارژان رئیس کمیته امور دینی وزارت اطالعات و توسعه اجتماعی،کنگره
رهبران ادیان جهانی و سنتی در قزاقستان برگزار می شود.
 6اکتبر سال جاری برگزاری کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی توسط دبیرخانه برنامه
ریزی می شود .این رویداد در چهارچوب واقعیت های امروزی برگزار می شود  ،یعنی بعضی از شرکت
کنندگان به صورت آنالین به آن متصل می شوند.
نوکژانوف ارژان اظهار داشت " :یکی از موضوعات مهم ،بحث نقش کنگره در توسعه جهان
پس از همه گیری کرونا خواهد بود.
1400/06/15
https://www.inform.kz/ru/s-ezd-liderov-mirovyh-i-tradicionnyh-religiy-proydet-vkazahstane_a3833228

آغاز دوره تربیت طالب دینی در مسجد جامع نورسلطان
در مسجد جامع "حضرت سلطان" در شهر نور سلطان به مناسبت سال تحصیلی جدید
تدریس دوره تربیت طالب دینی به صورت آنالین آغاز شده است.
تدریس بر اساس سیستم "یادگیری خواندن قرآن" و "حفظ قرآن" انجام می شود.
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به دلیل وضعیت همه گیری در قزاقستان تدریس به صورت آنالین از طریق پلتفرم Zoom
رایگان برگزار می شود.
1400/06/15
https://www.muftyat.kz/kk/news/country/2021-09-07/37420-bas-meshitte-dini-sauat/ashu-kursy-bastaldy
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