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 EUR/KZT  498.39               USD/KZT  472.14              RUB/KZT  7.65               CNY/KZT  67.93ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Бану �ДІЛЖАН,
«Egemen Qazaqstan»

Саммитке Қазақстан Президен-
тімен қатар Қырғызстан Президенті 
– ЖЕЭК төрағасы Садыр Жапаров, 
Армения Премьер-министрі Никол 
Пашинян, Беларусь Президенті 
Александр Лукашенко, Ресей Пре-
зиденті Владимир Путин, ЕАЭО 
жанындағы бақылаушы мемлекет-
терден – Куба Президенті Мигель 
Диас-Канель, Өзбекстан Премьер-
министрі Абдулла Арипов, ТМД 
Атқарушы комитетінің төрағасы 
– Атқарушы хатшысы Сергей Ле-
бедев, сондай-ақ Еуразиялық эконо-
микалық комиссия алқасының төр-
ағасы Михаил Мясникович қатысты.

Қасым-Жомарт Тоқаев ең ал-
дымен қонақжайлық көрсеткені, 
оты рысты жоғары деңгейде 

ұйым  дас  тырғаны үшін қырғыз тара-
пына жəне Садыр Жапаровтың жеке 
өзіне алғыс айтты.

Мемлекет басшысы ЕАЭО-ға мүше 
елдердің президенттері жел тоқ сан 
айындағы кездесулерде дəс түрлі түрде 
бірлескен жұмысты қо рытындылап, 
алдағы кезеңде атқа ратын міндеттерді 
айқындайтынын атап өтті.

– Біз бүгінде əлемдегі сауда-сат-
тықты айтарлықтай шектейтін түрлі 
тыйымдар, квоталар мен баж са-
лықтары енгізіліп жатқанын көріп 
отырмыз. ЕАЭО аясындағы ынты-
мақтастығымыз жаһандық үрдіс-
терден ерекшеленетіні келешекке 
сенім ұялатады. Сыртқы фак тор-
лардың қысымына қарамастан, 
Қазақ станның ЕАЭО-ға мүше елдер-
мен тауар айналымы биыл қаңтар-
қазан айларында 7 пайызға өсіп, 23 
миллиард долларға жетті. Бірлескен 

ауқымды жобалар жүзеге асыры-
лып жатыр. Өзара есеп айырысуда 
ұлт тық валюталардың үлесі артып 
келеді. Бұл өзара іс-əрекеттердің 
дең гейі жоғары жəне интеграциялық 
серік тестігіміздің əлеуеті мол екенін 
анық көрсетеді, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, қа-
зір гі геосаяси тұрақсыздық жағ-
дайында ЕАЭО-ға мүше елдердің 
экономикалық байланыстарды сақ-
тауы жəне нығайтуы, ортақ қағи дат-
тар мен мақсаттар аясында сауда-
экономикалық қатынастарды дамы-
ту үшін күш біріктіруі аса маңызды. 
Осыған орай Мемлекет басшысы 
бірқатар басым мəселені атап өтті.

– Əлемдік инфляцияның елдері-
міздің экономикасына кері əсерін 
азайту маңызды. Халықаралық 
ұйымдардың болжамдары көңіл 
көн шіт пейді. Халықаралық валюта 
қоры 2023 жылы əлемдік экономи-
каның өсіміне қатысты болжамды 
2,7 пайызға дейін, Дүниежүзілік 
сауда ұйымы 1 пайызға дейін 

төмен детті. Осыған орай Еуразиялық 
экономикалық комиссияның дерегі 
бойынша ЕАЭО-ға мүше елдердегі 
тұтыну бағасы өсіп келеді. Қазан 
айында Одақтағы инфляция деңгейі 
11,5 пайызды құрады. Оның негізгі 
өсімі азық-түлік жəне азық-түлік 
емес тауарларға тиесілі. Мұның 
бəрі азаматтарымыздың сатып алу 
қабілеті мен əлеуметтік əл-ауқатына 
айтарлықтай əсер етеді. Белгілі 
санкциялық шектеулер ЕАЭО-ға 
мүше барлық мемлекеттің эко-
номикасына қысым жасайтынын 
мойын дау қажет. Сондықтан біздің 
пікірімізше, елдеріміздің комиссия-
лары мен үкіметтері бұл мəселеге 
ерекше назар аударып, аталған 
санкциялық шектеу лер дің əсерін 
жеңілдету жолдарын ұсынуы керек, 
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент халықаралық эконо-
ми ка лық ынтымақтастықты дамыту 
мəселесін екінші басымдық ретінде 
атап өтті.

(Соңы 2-бетте)

Одақ аясындағы ынтымақтастық 
тереңдей түспек

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Е.Ж. Баспаев туралы

Ернар Жеңісұлы Баспаев Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігі Басшысының орынбасары 
болып тағайындалсын, ол Қазақстан Республикасы 
Президентінің көмекшісі – Қазақстан Республикасы 
Президенті Əкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау 
бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 9 желтоқсан
№ 53

РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қ.Б. Жайсаңбаев туралы

Қанатбек Бақытұлы Жайсаңбаев Қазақстан 
Республикасы Президентінің көмекшісі – Қазақстан 
Республикасы Президенті Əкімшілігінің Өтініштерді 
қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі болып 
тағайындалсын, ол Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігі Мемлекеттік бақылау жəне 
аумақтық-ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі 
лауазымынан босатылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 9 желтоқсан
№ 54

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

А.С. К�лгіновті тағайындау туралы

Алтай Сейдірұлы Көлгінов Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары лауазымына 
тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 9 желтоқсан
№ 55

Мемлекет басшысының жарлықтарымен:
Виктор Валерийұлы Темірбаев Қазақстан Республи-

касының Болгария Республикасындағы Төтенше жəне 
Өкілетті Елшісі болып тағайындалды, ол Қазақстан 
Республикасының Литва Республикасындағы Төтенше 
жəне Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды;

Тимур Бейбітəліұлы Оразаев Қазақстан Рес-
публикасының Литва Республикасындағы Төтенше 
жəне Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды;

Қазақстан Республикасының Түркия Респуб ли-
касындағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі Еркебұлан 
Оңалбекұлы Сəпиев Қазақстан Республикасының 
Албания Республикасындағы Төтенше жəне Өкілетті 
Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды.

* * *   
Мемлекет басшысының өкімімен Ғабидулла 

Абдуллаұлы Оспанқұлов Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігі Мемлекеттік бақылау жəне 
аумақтық-ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі 
лауазымына тағайындалды.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Бауыржан 
Əлімұлы Мұхаметжанов Қазақстан Республикасының 
Грузиядағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі лауазымы-
нан босатылды.

* * *   
Мемлекет басшысының Жарлығымен Мəлік 

Кеңесбайұлы Мырзалин Қазақстан Республикасының 
Грузиядағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі бо-
лып тағайындалды, ол Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігі Басшысының орынбасары 
лауазымынан босатылды.

* * *   
Мемлекет басшысының Жарлығымен Теміртай 

Рымтайұлы Ізбастин Қазақстан Республикасының 
Болгария Республикасындағы Төтенше жəне Өкілетті 
Елшісі лауазымынан босатылды.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР

ХРОНИКА

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте �ткен Жоғары 
Еуразиялық экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кезекті отырысына 
қатысты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жалпы қазаққа ортақ сиез (түпнұсқада осы-
лай) ұйымдастыру мәселесі ХХ ғасыр басынан 
ұлт қайрат кер лерін толғандырып келді. Оны 
алғаш «Айқап», «Қазақ» басылымдарында 
Жи һанша Сейдалин к�терді. �лихан Б�кей-
хан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулат-
ұлы, Барлыбек Сырттанұлы, Есенғали Қаса-
болатұлы сынды тұлғалардың 1913 жылы сиез 
жайында хаттары, мақалалары жарық к�рді. 
Ол уақытта ортақ жиынды �ткізудің әлі ерте 
екенін �лихан Б�кейхан бірнеше мақаласында 
айтты. Осы кезде Алаш к�семі: «Болатын 
басқосудан қашпаймын, болмайтын басқосуға 
арамтер болмаймын, тірі болсам, хан баласын-
да қазақтың хақысы бар еді. Қазаққа қызмет 
қылмай қоймаймын», деп жазды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бірінші жалпықазақ сиезі Орынбор қаласында 
1917 жылдың 21-26 шілдесі аралығында өтті. Алты 
миллион Алаш атынан келген делегаттардың басын 
біріктірген бұл жиын халқымыз үшін тарихи белес 
болды. Ресей империясы құрамындағы қазақ халқы 
ұлттық мəселені көтеретін үлкен сиезді өткізе ал-
май келген еді. Бұл өзекті мəселе 1917 жылы ақпан 
айында патша тақтан тайғаннан кейін күн тəртібіне 
қайыра қойылды.

(Соңы 4-бетте)

12 ЖЕЛТОҚСАН – ALAŞ KÜNI

Алаш биігі
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