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Мәжіліс Спикері Ерлан Қошановтың т	рағалығымен Палатаның жалпы 
отырысы 	тті. 2022 жылдың 9 наурызында депутат Жанарбек �шімжан 
Бас прокуратураға қаңтар оқиғасының тергелу барысы туралы ауыз-
ша жауап беруді сұрап, депутаттық сауал жолдады. Осыған орай Бас 
прокурордың ауызша жауабы туралы мәселе қаралды. Жиын ашық фор-
матта, тікелей эфирде 	тті және Мәжілістен 100-ден астам журналист 
хабар таратты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Амал мерекесімен құттықтады

 EUR/KZT  561.96       USD/KZT  511.71          RUB/KZT  4.54          CNY/KZT  80.53ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:
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14-бет

Әлемдегі ең үздік 
көрменің бірі – 
«Ұлы дала 
алтыны»

7-бет

Алматыда 
Алаш 
ардақтылары 
ұлықталды

6-бет

Украина шиеленісі:
Қазақстан 
экономикасына 
ықпалы қандай?

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

––––––––––––––––––––––––––
Еуразиялық экономикалық одақ 
шеңберінде Қазақстан үшін шешімін 
таппай келген мәселе қант болатын. 
Жыл сайын 500 мың тонна қант 
тұынатын қазақстандықтар одақтың 
басқа мүшелері үшін инвестициялық 
тартымды елге айналды. Бұл «тар-
тыста» Ресейдің бәсі басым түсіп 
келді. Енді к	рші ел 2022 жылдың 
ортасына дейін бірқатар азық-түлік 
	німдерін, соның ішінде қант экс-
портын шектейтінін ресми түрде 
мәлімдеді. Уақытша тыйымға біздің 
ел де ілікті.
––––––––––––––––––––––––––

Гүлбаршын 
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ, 
«Еgemen Qazaqstan»

 РФ Сауда министрлігі бұл шешім-
ді елдің азық-түлік қауіпсіздігін қам-
тамасыз ету үшін қабылдағанын, ЕАЭО 
елдеріне қант жеткізу мүмкіндігі Еура-
зиялық экономикалық комиссияның 17 
наурыздағы кезекті басқосуында белгілі 
болатынын айтып, одақтың өзге мүше 
елдерін екіұдай көңіл күйге салып қойды. 

Ресейдің импорты тек ЕАЭО-пен ғана 
шектеліп қалған жоқ, 2020 жылға дейін 

əлемдегі ең ірі қант экспортерлерінің 
алғашқы ондығында болды. 2019 жылы 
Кубаға жəне Еуропалық одаққа мүше 
елдерге 1,1 млн тонна қант импорттады. 
Ресейдің қант экспортындағы мүмкіндігі 
біз ойлаған деңгейден əлдеқайда жоғары 
екенін, оның ендігі экспортері ЕАЭО-
мен шектеліп қалғанын ұмытпауымыз 
керектігін сарапшылар өткен аптадан 

бері айтып жатыр. Енді Батыс елдерінің 
санкциясы көрші елдің экспорттық 
картасына өзгерістер алып келері, 
Батыстағы нарығын ұмытып, ЕАЭО 
нарығына шындап бет бұруы немесе бұл 
мəселені шешуді тараптардың өз еркіне 
қалдыруы да мүмкін. 

(Соңы 6-бетте)

Қант қымбаттап барады

Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»

Елімізде қоғамды дүрліктіріп, 
халықтың ашу-ызасына тиген, талай 
жазықсыз жанның өмірін жалмаған 
лаңкестік əрекеттердің басым бөлігі діни 
экстремистердің қолымен жасалғанын 
дəлелдеп жатудың қажеті жоқ. Алысқа 
бармай-ақ күні кеше елімізді есеңгіретіп 
кеткен «Қасіретті қаңтар» оқиғасында да 
діни өткір мəселелер желкесін күдірейтіп, 
айқын көрінгені белгілі. Сондықтан 

Президент діни экстремизмге қарсы іс-
қимылды күшейтуге баса назар аудару 
керектігін қадап айтты. 

Қоғам – баршамызға ортақ. Ендеше, 
ондағы ауқымды мəселелерді еңсеру – тек 
биліктің немесе қандай да бір салалық 
құрылымның ғана емес, жалпыхалықтық 
міндет. Бұл тұста халықтың негізгі 
міндеттерінің бірі – кез келген орынсыз 
жағдаяттар мен қалыптасқан жағымсыз 
ахуалдарға қатысты өзінің пікірін, 
жанайқайын білдіріп, атқарушы биліктен 
мəселені оңтайлы шешуді талап ету 

əрі оған көмектесу. Меніңше, халық 
өзінің жоғарыда аталған міндетін орын-
дап келеді. Нақтылай айтқанда, жұрт 
қоғамдағы қалыптасқан келеңсіздіктерге 
қатысты жанайқайын жеткізуде үнсіз 
қалған кезі жоқ, шетін жайттардың 
шешімін табуды талап етуден де кенде 
емес. Ал халықтың атқарушы билікке 
қандай мəселені болсын еңсеруге 
көмектесуіне мүмкіндік немесе қолайлы 
жағдай туғызылмағандықтан ел-жұрт 
өзінің тиісті орындарға көмектесу 
міндетін орындай алмай келеді. Яғни 
атқарушы биліктің азаматтық қоғамға, 
жалпы халыққа жүгінуіне, олардың 
əлеуетін пайдалануына мүмкіндік беретін 
тетік жөнді орнықпаған. Осы тетіктің 
жүйеленбеуі Президенттің «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» қағидасының 
толыққанды жүзеге асырылуына негізгі 
кедергі болып отырғанын түсінетін уақыт 
əлдеқашан жеткен. 

(Соңы 8-бетте)

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫПЖАҢА ҚАЗАҚСТАН

Діни экстремизм қаупін 
қалай сейілтуге болады?

«Барша Қазақстан хал-
қын Амал мерекесімен құт-
тықтаймын. Ықылым за-
маннан бері бабаларымыз 
бұл күнді «Амал келді, 
жыл келді» деп ерекше қуа-
нышпен қарсы алған. Дəстүр 
бойынша осы күні қыстан 
аман шыққан жұртымыз 
төс қағысып көріскен. Жыл 
мерекелі де берекелі бол-
сын!» делінген Қазақстан 
Президентінің Twitter па рақ-
шасындағы жазбасында.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз ету шаралары туралы 

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қорғау жəне 
Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз 
ету мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасынан:
1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі əкету күніне 

белгілеген бағам  бойынша есептелген жəне 10 000 (он мың) 
АҚШ доллары баламасынан асатын сомадағы қолма-қол шетел 
валютасын жəне (немесе) шетел валютасындағы ақша құралдарын;

2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығаратын 
аффинирленген алтынның 5, 10, 20, 50 жəне 100 грамм алтын 
құймаларын жəне алтыннан жасалған «ALTYN BARYS» жəне күмістен 
жасалған «KÚMIS BARYS» инвестициялық монеталарын, сондай-ақ 
100 грамнан астам аффинирленген алтынды əкетуге тыйым салынсын.  

2 .  Қазақстан Республикасының Үкіметі  Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен жəне басқа да мүдделі 
мемлекеттік органдармен бірлесіп осы Жарлықты іске асыру 
жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.

3. Осы Жарлық ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 наурыз
№ 830

–––––––––––––––––
Мемлекет бас-
шысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 
	зінің Twit  ter 

парақ  шасы арқы лы бар-
ша Қа зақ стан халқын 
А м а л  м е   р е  к е с і м е н 
құттықтады.
––––––––––––––––––

РЕСМИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қоғамымызда діни экстремистердің қапы қалдырып, талмау тұстан ұрып, есеңгіретіп 
кетіп жүрген кездері аз кездескен жоқ. Сондықтан да қазіргі таңда діни экстремизм 
қауіп-қатерінің астында 	мір сүріп жатырмыз деп айтуымызға толық негіз бар. Егер 
бұл тұжырымымыз дәлелсіз болса, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 11 
қаңтарда Мәжілістің отырысында «Қасіретті қаңтар» сабағы: қоғам тұтастығы – 
Тәуелсіздік кепілі» тақырыбында с	йлеген кезде «Діни экстремизмге қарсы күресте 
жүйелі іс-шаралар кешенін іске асыру қажет екеніне ерекше тоқтала келіп, «Олардың 
криминалмен, әсіресе қылмыстық-атқару мекемелерінде сыбайласып кетуіне мүлдем 
жол бермеу керек», деп алаңдаушылық білдірмеген болар еді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Бүкіл сауалға ашық 
жауап берілуі керек

Отырыста депутат Жанарбек 
Əшімжан депутаттық сауалын қайта 
оқыды. Оның айтуынша, халықпен 
кездесуде қоғам тарапынан, елдегі 
белсенді азаматтардан,  ақпарат 
құралдарының өкілдерінен «Қаңтар 
оқиғасына құқықтық баға қашан 
беріледі?» деген сұрақ көп қойылған. 
«Депутат ретінде біздің қылмыстық іске 
араласуға, баға беруге құқымыз жоқ. 
Десек те, қоғам тарапынан қойылған 
талап-тілектерді тиісті мемлекеттік 
құрылымдарға жеткізуге міндеттіміз. 
Əріптестерім осы қаңтар оқиғасына 
байланысты жағдайларға алғашқы 
сəттерден бастап бел шешіп араласты. 
Мəжіліс депутаттары əр өңірге барып, 
оқиғаға қатысты ұсталғандармен, қоғам 
белсенділерімен, адвокаттармен, істі 
болып жатқандардың туыс тарымен, 
оқиға салдарынан зардап шеккен 
кəсіпкерлермен, əскерилермен кездесті. 
Қираған ғимараттар мен техникаларды, 
стратегиялық нысандарды өз көзімен 
көрді», деді Ж.Əшімжан.

Депутат қаңтардың қаралы күндері 

ең ауыр жағдайларды бастан кеш-
кен Алматы облысы мен Алматы 
қаласына барып, Мəжіліс депутаты 
ретінде қалың бұқарамен жəне істі бо-
лып жатқандардың туыстарымен ар-
найы кездескенін атап өтті. Абақтыда 
жатқандардың ата-аналарының талапта-
ры бойынша Талдықорған қаласындағы 
тергеу изоляторына барғанын жеткізді. 
«Істі болып жатқандардың ата-аналары, 
туыстары тарапынан «тергеу изолятор-
ларында нағыз азаптаулар, қылмысты 
күшпен мойындатудың адамтөзгісіз 
түрлері қолданылып жатыр» дегенді 
алға тартты. Бүкіл камераларды ара-
лап, əрқайсысымен жеке-жеке сөйлесіп, 
көз көріп, көңіл сенген жағдайларды 
көңілі алаң отырған туған-туыстарына 
жеткіздім. Дəл осындай кездесулерді 
əріптестеріміз Алматы, Шымкент, 
Тараз қалаларында да өткізген», деді 
Ж.Əшімжан.

Депутат əлеуметтік желілерде елдің 
көңіліне қаяу түсіретін түрлі ақпарат та-
ралып жатқанына назар аударды. Қоғам 
негізгі ресми ақпаратқа қол жеткізе 
алмаған сəтте, сөзсіз аңыз-шыны аралас 
алып-қашпа дүниелер алдыңғы қатарға 
шығатынын атап өтті. 

(Соңы 2-3-беттерде)

Қаңтар қасіреті:
Сын сағаттан не түйдік?
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