Академиктер
арасында
«Вз1м1зд1ц
Кенжекен» атанган
экономист-голым
К.Сагадиев 70 жаста
—

0теш 0ТЕУЛ1¥ЛЫ

Жуырда ел1м1здщ кернекл-i
экономист-кал 1>1мы, котам жэне
мемлекет кайраткерц Казакстан
Республикасы Улттык Гылым
академиясынын академии Кенжетали Сатадиевтщ 70 жылдык
мерейтойына арналтан ic-шаралар еткпшдт F.MycipenoB атындаты м емлекетпк балалар мен
жасестршдер театрында «Улттык
экономиканын бэсекете кабшетгш п: факторлары, шартгары мен
даму тет1ктер1» атты халыкаралык
гылыми-тэжфибелш конферен
ция болды.
Конференцияда мемлекетпк
уйымдардыц, тылыми орталыктар
мен бизнес екщ дерш щ Казакстанда басекеге кабш етл экономиканы дамыту мэселелер1
ж он ш д еп сухбаты ж урпзш дп
Онын жумысына белпл 1 отандык
жэне шетелд1к экономистер, Казакстан Республикасыньщ Пар
ламент депутаттары, министрлжтер мен атентпктердщ жэне
халыкаралык уйымдардын басшылары катысты. Олардын ара
сында Улттык банктщ торатасы
Э.Сэйденов, «Кдзына» туракты
даму корыньщ баскарма тор
атасы А.Дунаев, Чехия университетш ш п роц ессоры Иржи
Полак мырзалар болды. Конфе
ренция жумысынын нэтижесшде
Казакстанда басекеге кабш етл
экономиканы калыптастыру жо
ншдеп экономикалык саясаттын
Heri3ri багыттары бойынша тэжтрибелж усыныстар дайындалды.

Сондай-ак тустен кеиш театр
гимаратында мемлекетпк жэне
когамдык уйымдардыц, жогары
ОКУ орындарынын ректорлары,
К азакстанн ы ц академ иялы к
элитасы екщдершщ катысуымен
мерейтой иесшщ Алматы каласынын журтшылык ек 1лдер 1мен
кездесу жиыны етк131лд1. А ка
демик, котам кайраткер1 Т.Шарманов Кенжегали Сатадиевтщ
O M ipi мен гылымга сщфген енбеп
туралы баяндама жасады. Мем
лекет жэне котам кайраткерлер1
Б .Э ш ш ов,
Н .Рам азанова,
С.Мырзабекова, Улттык F ылым
академ иясы ны н академиктер!
атынан С.Зиманов, К азакстан
Ж азуш ы лар одагы баскарм асынын торатасы Н.Оразалин, озге
де танымал галымдар мен азаматтар кугтыктады. «Казакстан
тем 1р жолы» Улттык компаниясынын президент Ж .Кулекеев
галым-устазынын иыгына шапан
жауып, тем1р тулпардыц кштш
тапсырды. Казакстан Республи
касы Улттык F ылым академия
сынын академ ии, котам жэне
мемлекет кайраткер1 Кенжегали
Сагадиев сез алып, гылым жолындагы ен б егш щ ecкepiлiп,
эрштестершщ, журтшылык еюлдершщ жылы лебп б1лд1ргендер1
уцпн ризашылык сез1мщ айтып,
алдагы кезде де улттык гылымды
дамыту жолында куш -ж 1герш
жумсай беретшш жеткидк

