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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Ш. Қалдаяқовқа жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі –
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын беру туралы
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақ халқының музыка өнерін дамытудағы
айрықша еңбегі үшін композитор Шəмші
Қалдаяқовқа жоғары дəрежелі ерекшелік белгісі
– «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы беріліп,
айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен
«Отан» ордені тапсырылсын (марқұм).

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 маусым
№ 931

СҮЙІНШІ!

Суретті түсірген А.ДҮЙСЕНБАЕВ

Шәмшіге құрмет –
елге құрмет

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің
елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады, деп хабарлады
Мемлекет басшысының баспас з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ақорда резиденциясында Гевондян, Чили елшісі Эдуардо
бес мемлекеттің төтенше жəне Эксобар Марин, Жаңа Зеландия
өкілетті елшілерінің Қазақстан елшісі Сара Мари Уолш тапсырПрезидентіне сенім грамоталарын ды.
Мемлекет басшысы елшілерді
тапсыру рəсімі өтті.
Сенім грамоталарын Вьетнам Қазақстандағы дипломатиялық
елшісі Тхай Ныы Май Фам, миссияларының ресми басталуыПортугалия елшісі Мария де мен құттықтап, еліміздегі игі
Фатима Велез де Андраде міндеттерін орындау барысынМендеш, Армения елшісі Армен да оларға Президент Əкімшілігі

мен Қазақстан Үкіметі жанжақты қолдау көрсететінін жəне
көмектесетінін айтты.
Қазақстан Президенті Вьетнаммен арадағы тығыз ынтымақтастықты дамыту АзияТынық мұхиты кеңістігіне, соның
ішінде Оңтүстік-шығыс Азия
елдерінің ассоциациясына мүше
мемлекеттерге (АСЕАН) қатысты Қазақстанның сыртқы саясатының ажырамас бөлшегі екенін
атап өтті.
(Соңы 2-бетте)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Тұранды мақтамаймын тіпті текке, Онсыз да Тұран мәлім
талай шетке» (Мағжан) демекші, халық к кке к терген
есімді билік одан әрі асқақтатқаны қандай келісті, қандай
жарасымды! Кешелі бері «қазақ вальсінің королі» атанған
Шәмші Қалдаяқовқа Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Жарлығымен «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілгені
туралы хабар ел ішіне жарықтың жылдамдығымен тарады.
Халық әлдеқашан мойындап, жүрегіне ұялатқан екі қазақ
болса, соның бірі – Шәмші.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жәнібек ЛИМАН,
«Egemen Qazaqstan»
«Алаш аттан түскенде хан
тақтан түсетін» заман болған
десетін. Дəл осы күні Ұлытау
төрінде өтетін Ұлттық құрылтайға қатысушылардың тізімі қатар жарияланып, ашық ақпарат
көздерінде бірінен соң бірі ат оздырып жатқанын жақсы ырымға баладық. Шəмші десе, халық,

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН

ұлт деген ұғымдар оянады елдің көкейінде. Көпшілік, тұтастық сынды түсініктер ту көтерері тағы мəлім. «Той басталды
Отырарда, сұлу Сырдың бойында. Кеудесінде оты жанған, Қызылқұмның қойнында.
Аңыздарда аты қалған, талай
ақын толғаған. Осындай той
Отырарда, бұрын-соңды болмаған» демеуші ме еді бір əнінің
сөзін жазған Мұхтар Шаханов.

Осылайша, қазақ топырағындағы ең көне қалалардың
біріне саналатын Отырар ƏлФарабиден кейін Шəмшіні əкелді
дүниеге. Күллі əлем жарияға
шығармағанымен, дүние жүзінің
оқымыстылары мойындайды
екен. Музыка туралы тұңғыш
ғылыми еңбек қалдырған деп
Фарабиді таныса керек. Өзі
халқын сүйген, халқы өзін сүйген,
ұлт жүрегінен ойып тұрып орын
алған Шəмші дəл сол топырақта
мың жылдан соң дүниеге келіп,
түркінің қарашаңырағына
озан болып орнап алды. Қазақ
аспанын ғана емес, Тұран
халықтарының көбі тыңдайды
Шəмшіні. «Сен мөлдірейсің, еркем» деп қырғыздар да, басқа да
түркі халықтары шырқайды.
(Соңы 4-бетте)

СЕРПІНДІЛІК СТРАТЕГИЯСЫ

Ұлттың ұйысуы

Шикізаттық емес
экспорттың көлемі өсті

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2021 жылы елімізде тауарлар мен қызметтердің шикізаттық емес
экспортының к лемі жоспарланған 32 млрд доллардың орнына 25,6 млрд
долларды құрап, 2020 жылмен салыстырғанда 25,4 пайызға к бейген.
Оның 19,8 млрд доллары ңделген тауарлар экспортына тиесілі болса,
5,8 млрд доллары қызметтер экспортына жатады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Суретті түсірген Ерлан ОМАР, «ЕQ»

Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осыдан 105 жыл бұрын Орынборда Алаш Орданың құрылтайы тті. Бұл –
жаңа ұлттық үкіметтің іргетасын құруға жасалған алғашқы қадамдардың бірі
еді. Сол кезде Алаш қайраткері лихан Б кейхан «Қазаққа ұйымдасу керек»,
«Қазақ болып қамдану қажет» деп, ел тағдырына ықпал ететін есімдерге
құрылтай ж нінде хат жолдаған екен.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел Президенті Ұлттық құ рыл тай
Бану ДІЛЖАН,
құру туралы Жар лыққа қол қойып,
«Egemen Qazaqstan»
оның ережесі мен құрамын бекітті.
Бүгін Ұлытауда бас қосатын тарихи Құрылтайдың құрамына еркін ойлы,
құрылтайда да қазақ болып қамданудың тəуелсіз, айтары бар азаматтар енді. Ең
бір қамы қолға алынып жатыр. Бұл да бастысы, бұқара мен билік арасында
– түптеп келгенде алаштықтар аңсаған диалог орнатудың тиімді тетігі оң жолға
ұлттық мемлекет құруға жасалған қойылды. Ендігі міндет – ұлт болып
қадамның, ұлт мүддесін бекемдете түсер ұйысудың жолын анықтау, ел тағдыр
таразысының қай бағытқа бет алғанын
алғышарттардың бірі.

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Ұлттық экспорттық стратегияға
сəйкес 2022 жылға таман шикізаттық
емес экспорт 31,8 млрд долларды
құрап, оның 22,5 млрд доллары –
өңделген тауарларға, 9,3 млрд доллары қызметтерге тиесілі болуы керек
еді. 2025 жылға қарайғы мақсатты индикатор – 41 млрд долларға жеткізу.
KazakhExport экспорттық сақтандыру
компаниясы, QazIndustry индустрия
жəне экспорт орталығы, сондай-ақ
QazTrade сауда саясатын дамыту
орталығы отандық экспорттаушыларға
қолдау көрсетуге міндетті.
Шикізаттық емес экспорт санатына – өсімдік шаруашылығы (астық,
көкөніс, жеміс), химикат, тыңайтқыш,

өңделген тас, шойын мен болат, түсті
жəне қымбат металдар кіреді. Сондайақ машина құрастыру өнімдерін,
фармацевтикалық тауарларды, ұн,
жарма, өсімдік майы секілді дайын
өнімдерді, тұрмыстық химия мен киімкешекті де осы қатарға жатқыза аламыз.
Energyprom ресурсының жазуынша,
былтыр шикізаттық емес экспорттың
негізгі көлемі – мыс жəне мыс катодтары (3,3 млрд доллар), ферроқорытпа
(2,3 млрд доллар) жəне уран (1,7 млрд
доллар) есебінен құралған. Экспорт
құрылымында транспорттық қызмет
(4 млрд доллар), саяхат (535,3 млн доллар) жəне мемлекеттік қызметтердің де
(204,8 млн доллар) үлесі басым.
(Соңы 5-бетте)

сараптап, оң жолын көрсету. Ал тұтас бір
мемлекеттің тағдыр таразысының қайда
қарап ауатыны билік басында отырған
азаматтар мен халық тағдырына жауапты
тұлғалардың тағдыршешті мəселені қалай
тарқатарына байланысты.
Ұлттық құрылтай елдік істе бірлігі
бекем, іргесі ажырамайтын бүтін бір
құрылымға айнала ала ма? Шыны керек,
байрақты бастаманың басы-қасынан табылған ұлтжанды азаматтардың, елдің
мұң-мұқтажы мен халықтың мəселесін
жеткізіп жүрген тұлғалардың аты-жөнін
оқығаннан кейін бұл сұраққа да жауап
табылғандай болды.
(Соңы 3-бетте)
EUR/KZT

459.96
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65.29

