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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
6-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.
Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýeri
ne ýetirilen işleriň jemi jemlendi hem-de halkymyzyň abadançylygyny
üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň birnäçesine garaldy.
Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow
gözegçilik edýän söwda toplumynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň
netijeleri barada hasabat berdi. Ýanwar — aprel aýlarynda Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen
deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 110,1 göterime, öndürilen önüm
leriň ösüşi bolsa 105,8 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi bo
ýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi
133,1, nah matalaryň önümçiligi 125,9, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi
119,5, gön önümleriniň önümçiligi 109,3 göterime barabar boldy.
Şu ýylyň başyndan bäri «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň kärhanalarynda
önüm öndürmegiň meýilnamasy 117,5 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet haryt-çig
mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 99-sy geçirilip,
11 müň 822 şertnama hasaba alyndy. Ýanwar — aprel aýlarynda Söwda-sena
gat edarasy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 104,1 göterim üpjün edildi.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň dört aýynda oba hojalyk
hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 166,5 göterime, senagat önümlerini
öndürmegiň ösüşi 107,5 göterime barabar boldy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary
ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmak barada berlen tabşyryklara
garamazdan, şu ýylyň geçen dört aýynda azyk harytlarynyň daşary ýurtlardan
getirilýän möçberiniň artandygyny aýtdy. Şolaryň hatarynda özümizde öndürip
boljak ýeralma, sogan, sarymsak, miweler, un, ýag we beýleki azyk önümleri,
käbir senagat harytlary bar. Şoňa görä-de, ilatyň sarp edýän harytlarynyň öndü
rilişini artdyrmak we öz öndürip biljek önümlerimiziň daşary ýurtlardan getirilýän
möçberlerini azaltmak boýunça işler güýçlendirilmelidir.
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKMENISTAN — SAGDYNLYGYŇ
WE RUHUBELENTLIGIŇ ÝURDY
TÜRKM EN IST AN YŇ PREZ ID ENT I
SERD AR BERDIMUHAMEDOWA
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän şanly baýram — 1941—1945-nji
ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy bilen tüýs
ýürekden gutlaýarys!
Ýeňiş baýramy halkymyzyň parahatçylyga, asudalyga bolan söýgüsiniň nyşa
nydyr. Bu şanly senäniň dostlukly halklary ýakynlaşdyrmakdaky, parahatçylygy
wagyz etmekdäki orny hem uludyr.
1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda merdana türkmen
halky hem gahrymançylygyň, watansöýüjiligiň, zähmetsöýerligiň nusgasyny
görkezdi. Merdana pederlerimiz baradaky ýagty ýatlamalar nesilleriň kalbynda
ýaşaýar. Olaryň merdanalygy, edermenligi şu günki we geljekki nesiller üçin
durmuş mekdebidir.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Türkmenistanda Beýik Ýeňiş, azatlyk, erkinlik ugrunda göreşen edermen
pederlerimiziň, Ýeňşe goşant goşan ildeşlerimiziň mertebesi, hormat-sarpasy
belent tutulýar. Munuň şeýledigine paýtagtymyzda «Halk hakydasy» ýadygär
likler toplumynda ýadygärlikleriň gurulmagy, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik
Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş mynasybetli uruş weteranlaryna, uruşda
wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryna, zähmet weteranlaryna döwletimiz tarapyn
dan sowgatlaryň gowşurylmagy hem şaýatlyk edýär.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi bu şanly sene bilen ýene bir ýola mähirli gutlaýarys!
Siz iň jan yň yz yň sag, ömr üň iz iň uzak, beý ik tut umlar yň yz yň row aç
bolmagyny arzuw edýäris!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary.

6-njy maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýa
şulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Bäherden etrabyndaky «Arçman»
şypahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek bo
ýunça alnyp barylýan işler hem-de döredilen şertler bilen tanyşdy.
Halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy baradaky alada Berkarar döwletiň
täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary
nyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak hem-de berkitmek,
jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek ugrunda belent
sepgitlere ýetildi, uly üstünlikler gazanyldy. «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň
we beýleki giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň çäklerinde ýurdu
myzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda lukmançylyk, şypahana-dynç alyş
we syýahatçylyk ugruna degişli täze desgalar gurlup ulanmaga berilýär. Häzirki
zaman şypahanalarynyň enjamlaşdyrylyşy we olarda hödürlenilýän hyzmatlar
ýokary halkara ölçeglere doly laýyk gelýär.
Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «Arçman» şypahana
synda dynç alýanlar hem-de şypahananyň işgärleri bilen görşüp, olaryň saglyk
ýagdaýlary, bu ýerde döredilen mümkinçilikleriň aýratynlyklary bilen içgin gy
zyklandy.
Häzirki döwürde Türkmenistanyň çäklerinde bar bolan mineral suwlaryň,
bejeriş häsiýetli palçyklaryň aýratynlyklary, şypahana bejergisiniň dürli ugurlary
ylmy esasda öwrenilip, olaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak boýunça
giň gerimli işler amala aşyrylýar. Köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň sagly
gy goraýyş ulgamyna ýolbaşçylyk eden Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow «Arçman» şypahanasynyň bejerijilik ukyby ýokary derejä eýe
bolan mineral suwunyň adam bedenine täsiri barada anyk maglumatlaryň üsti bi
len giňişleýin gürrüň berdi. Şeýle-de hormatly Arkadagymyz şypahananyň tebigy
aýratynlyklary, umuman, bu künjegiň ýakymly howa gurşawynyň özboluşlylygy
barada aýdyp, onuň ägirt uly bejerijilik ukybynyň bardygyny belledi.
Şypahanada saglygyny berkidýän adamlar bu ýere gelýänleriň sanynyň bar
ha köpelýändigini, şypahanada bejergi almaga isleg bildirýänleriň artýandygyny
nazara alyp, Gahryman Arkadagymyzdan şypahanada ýene bir binany gurup ber
mek baradaky ýüztutmalaryny hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa
(Dowamy 2-nji sahypada)
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Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowa daşary ýurtlardan getirilýän haryt
laryň möçberini azaltmak boýunça berlen tabşyrygy ýerine ýetirmegi
üpjün etmändigi we garamagyndaky söwda ulgamynyň edaralarynyň
işine gözegçiligi gowşadyp, korrupsiýa ýol berlendigi, un, ösümlik ýa
gy ýaly azyk önümlerini ilata ýerlemekde düzgün bozmalaryň öňüniň
alynmandygy üçin berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri
gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.
Biz hususy işewürligi ösdürmegi, telekeçilerimizi ýurdumyzyň yk
dysadyýetinde özgertmeleri amala aşyrmaga giňden çekmegi golda
mak syýasatyny alyp barýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow nygtady.
Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, uly baýram
— Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni ýetip gelýär. 9-njy
maýda jemgyýetçilik guramalary tarapyndan «Halk hakydasy» ýady
gärlikler toplumyna gül goýlar we uruşdan gaýdyp gelmedik watandaş
larymyz hatyralanar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow bu çäreleriň döwletimiziň durmuşynda möhüm
ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä-de olaryň ýokary derejede
geçirilmelidigini aýtdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, sanly
ulgamy ornaşdyrmak boýunça birnäçe kanunçylyk namalarynyň ka
bul edilendigini, bu ugurda degişli düzümleriň döredilendigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, Hökümetiň agzalaryna Ministrler Kabinetiniň
indiki mejlisine gözegçilik edýän pudaklarynda we tutuş ýurdumyzda
sanlylaşdyrmagyň barşy baradaky hasabatlary taýýarlamak tabşyryldy.
Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagtda okuwçylaryň tomusky dynç alyş
möwsüminiň, raýatlaryň zähmet rugsady döwrüniň başlanýandygyna
ünsi çekip, türkmenistanlylaryň göwnejaý dynç almagyny üpjün etmek
maksady bilen, jogapkär adamlaryň ählisine «Awaza» milli syýahatçy
lyk zolagyndaky myhmanhanalary we dynç alyş-sagaldyş merkezlerini,
beýleki şypahanalary, ähli welaýatlardaky, Aşgabat şäherindäki çagalar
dynç alyş ýerlerini tertibe salmagy tabşyrdy.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz dynç almak üçin Awa
za, şeýle-de beýleki şypahanalara gelmegi Türkmenistanyň Keselleriň
ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň tekliplerine
laýyklykda ýola goýmagyň wajypdygyny nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabine
tiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory
M.Çakyýewe ýüzlenip, 25-nji maýdan başlap, ýurdumyzyň içinde howa
gatnawlaryny açmagyň, ähli welaýat merkezlerinden Türkmenbaşy şä
herine howa gatnawlaryny guramagyň zerurdygyny aýtdy we bu babatda
anyk tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly no
batdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala
abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp
barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

TÜRKMENISTAN — SAGDYNLYGYŇ
WE RUHUBELENTLIGIŇ ÝURDY
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

ýetirmegini haýyş etdiler. Hormatly Arkadagymyz olaryň haýyşyny
bitirjekdigini aýdyp, «Arçman» şypahanasynyň özboluşly taryhy, onuň
ösüşiniň tapgyrlary barada gürrüň berdi.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty
ministri wezipesinde işlän döwürlerinde Arçmanda täze önümçilik we
senagat kärhanalaryny gurmak baradaky çözgüt kabul edildi. Şonda
Gahryman Arkadagymyz bu çözgüt bilen ylalaşman, senagat toplum
larynyň «Arçman» şypahanasynyň çeşmesine ýaramaz täsir etjekdigini
mälim edýär. Ýöne muňa garamazdan, 1998-1999-njy ýyllarda bu ýerde
gurluşyklar başlanýar. Şolaryň netijesinde «Arçman» şypahanasynyň
çeşmesiniň gözi ýapylýar.
Türkmenistanyň şol wagtky saglygy goraýyş we derman senagaty
ministri Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk
işleriniň şypahananyň çeşmesiniň kesilmegine sebäp bolandygyny ylmy
taýdan esaslandyryp, Türkmenistanyň Prezidentine degişli mazmunda
ky haty ýollaýar. Onuň netijesinde gurluşyk togtadylýar. Şondan 2-3 ýyl
geçensoň, şypahananyň çeşmesi açylyp, akyp başlaýar.
Şeýlelikde, bu ýerde gönüden-göni Gahryman Arkadagymyzyň
tagallasy esasynda giň gerimli işlere badalga berilýär. 2009-njy ýyl
da Arçmanda 400 orunlyk täze bina gurulýar. Şypahana 7 kilometr
uzaklykdan agyz suwy çekilýär we giň gerimli abadanlaşdyryş işleri
ýaýbaňlandyrylýar. Mundan başga-da, şypahananyň çäklerinde Saglyk
ýoly çekilýär. Bu bolsa adamlaryň saglygyny berkitmek işleriniň şypa
hananyň melhem suwy hem-de bejerişiň sportuň dürli görnüşleri bilen
utgaşdyrylmagyny üpjün edýär.
Dynç alýanlar Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowa ilatyň saglygyny dikeltmek hem-de berkit
mek ugrunda döredilen şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.
Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ýurdu
myzda «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary baş ýörelge edinýän döw
let syýasatynda adamlaryň saglygy, olaryň bagtyýar durmuşy baradaky
aladanyň möhüm orun eýeleýändigini belledi. «Halkyň islegi — döwletiň
islegi» diýen paýhasly jümläni aýdyp, milli Liderimiz adamlaryň şypahana
nyň çägini giňeltmek baradaky haýyşlaryny nazarda tutup, şypahananyň
we onuň mineral suwunyň mümkinçilikleriniň ylmy taýdan düýpli öwrenilip,
gelnen netijä laýyklykda, bu ýerde 200 ýa-da 400 orunlyk binany gurmak
boýunça teklibiň taýýarlanyljakdygyny, onuň hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowa ýetiriljekdigini nygtady.
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HALKYMYZYŇ ABADANÇYLYGY
BARADAKY ALADA DÖWLET
SYÝASATYNYŇ MÖHÜM UGRUDYR
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 a t l y
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň 29-njy aprelde ge
çirilen mejlisinde tomus möwsüminiň ýakynlaşyp
gelýändigini nazara alyp, «Awaza» milli syýahatçy
lyk zolagynda dynç alyş möwsümini ýokary gurama
çylyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly me
seleleri üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny
belledi. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il
ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynla
şyp gelýän tomus möwsümine görülýän taýýarlyk
işleri bilen ýerinde tanyşmak üçin Balkan welaýa
tyna iş saparyny amala aşyrdy.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy deňiz
ýaka sebite saparynyň çäklerinde Hazaryň ekologik
taýdan arassa kenarynda ýerleşen «Awaza» milli
syýahatçylyk zolagyna baryp gördi.
Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, gurluşygy
tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan kottejler toplu
mynda ýerine ýetirilýän işler, gurluşygyň hil derejesi,
ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklary bilen tanyşdy.
Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalary tarapyndan gurulýan toplumda
adamlaryň amatly ýaşaýşy, oňaýly dynç alşy üçin
ähli zerur şertler döredilýär.
Munuň özi durmuş ugurly desgalaryň gurluşygy
ny alyp barýan potratçylara we taslama taýýarlaýan
hünärmenlere bildirilýän esasy talaplaryň biridir.
Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bolmagynyň çäk
lerinde gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün
edilmegi hem-de bellenilen möhletde tamamlan
magy bilen bir hatarda, binalaryň ýanaşyk ýerlerini
abadanlaşdyrmak, bu künjegiň ekologik ýagdaýyny
nazara almak babatda birnäçe nesihatlary berdi.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Hazar
deňziniň ajaýyp kenarynda bina edilen kottejler
toplumyna häzirki döwrüň ruhuna kybap gelýän at
dakmak başlangyjyny öňe sürdi we ýurdumyzyň
telekeçileriniň bu baradaky teklipleri bilen gyzyk
landy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky
nyşy döwründe Diýarymyzda durmuşa geçirilýän
özgertmeleriň rowaç alýandygy, umuman, häzirki
döwrüň her bir pursadynyň rowaçlyklara beslen

ýändigi nazara alnyp, bu topluma «Rowaç» diýip
at dakmak baradaky teklip öňe sürüldi.
Hormatly Arkadagymyz häzirki döwürde alnyp
barylýan işleriň ýurdumyzyň rowaç gadamlaryna
kybap gelýändigini belläp, bu toplumy «Rowaç»
diýip atlandyrmak baradaky teklibi makullady.
Soňra Gahryman Arkadagymyz Türkmenbaşy
şäheriniň Awaza etrabynyň häkimi bilen bilelikde,
amatly howa gurşawy bolan kenar ýakasynda alnyp
barylýan işler bilen tanyşdy. Şeýle hem hormatly
Arkadagymyz tomusky dynç alyş möwsüminde bu
ýerde ulular üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy.
Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek
boýunça haýyr-sahawat gaznasyny esaslandy
ryjy hajy Arkadagymyz Türkmenbaşy şäherinde
hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ýakynda
açylan köpugurly hassahana baryp gördi.
Köpugurly hassahananyň çagalar üçin ýörite
leşdirilen bölüminde dürli oýunlar arkaly çaganyň
irki ösüşi boýunça lukmançylyk kömegi berilýär.
Çagalaryň saglyk ýagdaýyny barlamak we keselleri
anyklamak, degişli bejergi çärelerini kesgitlemek
üçin dünýäniň iň öňdebaryjy lukmançylyk enjam
lary ulanylýar.
Gahryman Arkadagymyz bejergi alýan çagalaryň
saglyk ýagdaýy, bu ýerde ýola goýlan lukmançylyk
hyzmatlary we onuň netijeleri bilen gyzyklandy. Bu
ýerde hormatly Arkadagymyz bejergi alýan çaga
laryň doly sagalýança gözegçilikde saklanjakdy
gyny, olaryň sagalyp, deň-duşlary bilen durmuşyň
hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur goldawlaryň
beriljekdigini nygtady. Milli Liderimiz bu çagalara
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek
boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan degişli ýar
dam beriljekdigini belläp, ene-atalara çagalarynyň
tiz sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy.
Çagalaryň ene-atalary bu ýerde lukmançylyk
hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýola goýlandygy
ny aýdyp, ýurdumyzda çagalaryň sagdyn ösmegi
we jemg yý et im izd e ilat yň saglyg yn yň berk id il
megi ugrunda döredilýän şertler üçin Gahryman
Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza
tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIKLER
3-nji maýda Türkmenistanyň
Prezidenti Serdar Berdimuhamedow
bilen Eýran Yslam Respublikasynyň
Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň ara
synda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp
maslahatlaşmak üçin dörän mümkinçilige kana
gatlanma bildirdiler we birek-biregi Oraza baýramy
bilen gutlap, berk jan saglyk, rowaçlyk, türkmen
hem-de eýran halkyna parahatçylyk, abadançylyk
arzuw etdiler.
Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar Türkme
nistanyň hem-de Eýranyň arasynda asyrlaryň do
wamynda kemala gelen we soňky ýyllarda has-da
ösdürilýän, deňhukuklylygyň, hoşniýetli goňşuçyly
gyň hem-de özara hormat goýmagyň baý tejribesine
we ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň häzirki
ýokary derejesini kanagatlanma bilen nygtadylar.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda tarap
lar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň
ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp mas
lahatlaşdylar. Döwlet Baştutanlary türkmen-eýran
söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň oňyn häsiýetini
belläp, netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň we diwersi
fikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň möhüm gurallarynyň
biri hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça
bilelikdäki hökümetara toparyň işine uly ähmiýet
berilýändigini nygtadylar.
Söhbetdeşler iki ýurduň hem mizemez dostluk
we doganlyk gatnaşyklaryna ygrarlydyklaryny tas
syklap, türkmen we eýran halklarynyň bähbidine
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugur
larda mundan beýläk-de işjeňleşdirilmegi üçin ähli
tagallalaryň ediljekdigini nygtadylar.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda döwlet
Baştutanlary türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň
mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam
bildirip, birek-birege we iki goňşy ýurduň halkyna
ýagşy arzuwlaryny beýan etdiler.

3-nji maýda Türkmenistanyň
Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň
we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti
Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda
telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Döwlet Baştutanlary mähirli salamlaşyp, mukad
des Oraza baýramy mynasybetli birek-biregi gutlap
hem-de iň gowy arzuwlaryny beýan edip, hoşniýetli
ligi, sahawatlylygy we belent ruhy-ahlak gymmatlyk
lary alamatlandyrýan bu nurana baýramyň iki ýurduň
hem-de halklaryň arasyndaky doganlyk gatnaşyk
larynyň ösdürilmegine, külli musulman ymmatynda
dostlugyň, özara goldaw bermegiň we raýdaşlygyň
pugtalandyrylmagyna mundan beýläk-de ýardam
etjekdigine tüýs ýürekden ynam bildirdiler.
Telefon söhbetdeşliginiň dowamynda taraplar
döwletara gatnaşyklaryň okgunly häsiýetini kana
gatlanma bilen belläp, birek-birege hormat goýmak,
ynanyşmak, uzak möhletleýinlik we ysnyşykly hyz
matdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan köpugurly
gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary barada pikir
alyşdylar.
Türkm en ist an we Türk iý e Resp ublik as y kö
pugurly görnüşde, abraýly halkara we sebit gu
ram alar yn yň ugr y boý unç a hem gatn aş yklar y
üstünlikli ösdürýärler. BMG-niň, YHG-nyň we Türki
Döwletleriň Guramasynyň çäklerinde birek-biregiň
başlangyçlarynyň işjeň goldanylmagy munuň aýdyň
subutnamasydyr.
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdy
landa, bu ugurda Türkiýe Türkmenistanyň strategik
hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar diýip, hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi.
Söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow we Türkiýe Respublika
synyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan birek-birege
berk jan saglyk hem-de jogapkärli döwlet işlerinde
üstünlik, iki ýurduň doganlyk halklaryna bolsa mun
dan beýläk-de öňegidişlik we gülläp ösüş arzuw
etdiler.
«RYSGAL»
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BEÝ IK ÝEŇŞ IŇ 77 ÝYLLYG Y
DABARALY BELLENILÝÄR

WATAN MERTLERI
BAKY ÝAŞAÝAR
Şu gün «Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda hormatly Prezidentimiziň
baştutanlygynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň
Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň
77 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaralar
ýurdumyzyň ähli ýerlerinde ýokary derejede
ýaýbaňlandyrylýar.
Milli gahrymanlaryhatyralamak türkmen halky
nyň gadymdan gelýän asylly däpleriniň biri bolup
durýar. Her ýylyň 9-njy maýynda Türkmenistan
döwletimizde dürli ýaşdaky adamlar we dürli millet
leriň wekilleri, adamzat taryhynda iň gandöküşikli
söweş bolan Beýik Watançylyk urşundan gaýdyp
gelmedik watandaşlarymyz hatyralanýarlar.
Näçe ýyl geçse-de, Watan goragyna aýaga
galan gahrymanlaryň edermenligi nesilleriň haky
dasynda we ýüreklerinde hemişelik saklanýar. Olar
şöhratly Watan goragçylarynyň batyrlygynyň we
gaýduwsyzlygynyň öňünde baş egýärler.
Türkmeniň edermen ýigitleri aldym-berdimli sö
weşlerde doganlyk halklar bilen birlikde, urşuň agyr
synaglaryny başdan geçiren watandaşlarymyzyň
müňlerçesi dünýäde parahatçylygyň we azatlygyň
hatyrasyna söweş meýdanlarynda edermenligiň,
gaýduwsyzlygyň, hakyky watançylygyň hem-de
belent adamkärçiligiň deňsiz-taýsyz nusgasyny
görkezdiler.
1941—1945-nji ýyllaryň urşunda batyrgaýlygyň,
mertligiň ajaýyp nusgasyny görkezen ildeşleri
miziň arasynda hormatly Prezidentimiziň atasy,
gaýduwsyz esger Berdimuhamet Annaýew hem
bar. Meýletinlik bilen urşa gidip, aldym-berdimli
söweşlerde gahrymançylyk, edermenlik görkezen
beýik ynsanyň nusgalyk ömür ýoly milli Liderimiziň
«Älem içre at gezer» atly ajaýyp romanynda giňden
beýan edilýär. Bu gün Gökdepe etrabynyň Yzgant
şäherçesindäki 27-nji orta mekdep edermen esge
riň adyny göterýär.
Halkymyzyň agzybirligini we bitewüligini berkit
mek işinde ýaşulularyň durmuşymyzda eýeleýän
ornuna örän uly ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda
uruş weteranlary döwletimiziň aýratyn üns-aladasy
bilen gurşalandyr. Munuň özi türkmen halkynyň
asyrlar aşyp gelý än mähr ib an topr ag ym yz yň
gaýduwsyz goragçylaryna bildirýän hormatynyň
nyşany bolup durýar. Wepat bolanlaryň edermen
ligini hatyralamak bilen döwletimiz şol bir wagtyň
özünde Ýeňiş bilen mähriban ojagyna dolanan we
häzirki günlere çenli ýaş nesiller üçin edermenligiň,
gaýduwsyzlygyň, Watana wepaly gulluk etmegiň
mekdebine öwrülen gahrymanlaryny hiç wagt ýat
dan çykarmaýar.
Döwlet im izd e uruş wet er anlar yn a durm uş
ýeňillikleri berilýär. Olaryň maşgalalaryna hem
metaraplaýyn goldaw berilýär. Her ýylda baý
ramçylygyň öňüsyrasynda uruş weteranlaryna,
tylda zähmet çekenlere we söweş meýdanlarynda
wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna hormatly
Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar
gowşurylýar.
Türkmenistan özüniň iň merdana ogul-gyz
larynyň müňlerçesini Watanyň azatlygy hem-de
garaşsyzlygy ugrundaky aldym-berdimli gazaply
söweşlere iberip, front üçin zerur önümleri tabşy
ryp, bu örän uly Ýeňşe mynasyp goşant goşdy. Şo
ňa görä-de, 77 ýyldan soň, bu ölmez-ýitmez Beýik
Ýeňiş has hem nurana, has hem röwşen görünýär.
Geçen urşuň ýalynly ýollaryny geçen türkmenis
tanly esgerler edermenligiň hem-de merdanalygyň,
gahrymançylygyň, Watana wepalylygyň belent
nusgasyny görkezdiler.
Mertler Watany, Watan mertleri beýgeldýär.
Urşuň gazaply ýyllarynda döş gerip Watanyny
goran gahrymanlarymyz eziz Diýarymyzy beýgel
den bolsa, bu gün asuda we parahat ýurdumyz,
uly ösüşlere hem oňyn özgertmelere beslenen ata
Watanymyz öz gahryman ogullaryny beýgeldýär.
Beý ik Wat anç ylyk urş und a gahr ym anç ylyg yň,
mertligiň, ata Watana wepalylygyň ajaýyp nusga
syny görkezen uruş weteranlarynyň, mukaddes
ojaklary saklap, tylda zähmet çeken ene-mamala
rymyzyň sarpasy bu gün her öýde, her maşgalada
belentden tutulýar. Olar hiç wagt unudylmaz, çünki
mertler ýüreklerde baky ýaşaýar.
Hakyky watançylygy öz durmuş ýollary bilen
nusgalyk göreldä öwren ýaşuly nesillerimiz biziň
buýsanjymyzdyr.
«RYSGAL»

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň
çäklerinde biz importy çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň,
eksporta iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň döwlet
maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýäris.

GURLUŞYK SERIŞDELERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI ÖSÜŞ ÝOLUNDA
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe buýsanç bilen tekrarlaýan bir hakykaty
myz bar: «Türkmenistan — gurýan ýurt, kuwwatly
döwlet». Hut şu hakykatda Diýarymyzyň ykdysady,
medeni, syýasy ösüşleri, halkara derejedäki gazan
ýan üstünlikleri, jemgyýetimiziň ýokary medeniýe
tiniň we ruhy durmuşynyň derejesi, aň-bilim müm
kinçilikleri, halkymyzyň bagtyýar ýaşaýyş-durmuşy
aýdyň duýulýar. Bu hakykatda şu günki eşretli dur
muşymyzyň berkarar edilen belent derejesi beýan
edilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda
kemala gelen gurmagyň we döretmegiň kämil gurşa
wynda hususyýetçilerimiziň hem mynasyp orny bar.
Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli gurluşyklar milli
ykdysadyýetimiziň gurluşyk senagatynyň ösüşine hem itergi
berýär. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň taýsyz ta
gallalary netijesinde ýurdumyzyň senagat pudagyny diwersifi
kasiýa ýoly bilen ösdürmek, häzirki zamanyň ösen tehnologi
ýalary we döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan senagat
kärhanalarynyň kuwwatyny artdyrmak, öndürilýän senagat we
gurluşyk önümleriniň görnüşlerini köpeltmek, Diýarymyzda giň
gerimde alnyp barylýan dürli maksatly gurluşyklary gurluşyk
materiallary bilen ýeterlik derejede üpjün etmek boýunça ähli
zerur işler alnyp barylýar. Hut şu belent maksatlar bilen bagly
lykda, ýurdumyzda döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan
täze kärhanalar gurulýar hem-de bar bolanlarynyň kuwwaty
artdyrylýar.
Mundan birnäçe ýyl ozal hem gurluşyk serişdeleriniň ba
zarynda import önümleri agdyklyk edýärdi. Häzir telekeçilik
pudagynyň depginli ösdürilmegi netijesinde, ýagdaý düýpli
özgerdi. Ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň Türkmenistanda
öndürilen gurluşyk serişdelerine bolan talaby barha artýar. Se
bäbi olar daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen bäsdeşlige
doly ukyplydyr, bahalary bolsa elýeterlidir.
Berk ar ar döwlet iň täz e eýý am yn yň Galk yn yş y
döwründe hususyýetçilik binýatly senagat kärha
nalarynda esasy gurluşyk serişdeleri bolan
sement, magdan däl materiallar, metal
önümleri, aýna, diwar materiallary,
gurnama demirbeton we iri panelli
jaý gurluşyk önümleri, keramzit
ýaly ençeme harytlar öndürilýär.
Olar diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem,
daşary ýurtlarda hem isleg bildirilýän ýoka
ry hilli önümlerdir. Şolaryň hatarynda turbalaryň
ýüzlerçe görnüşi, kabeller, asma petikler, penjirelerdir
gapylar üçin profiller, gurluşykda giňden ulanylýan po
lietilenden, polipropilenden we poliwinilhloridden öndürilen
beýleki önümler hem bar.
Hususy gurluşyk kärhanalarynda ýerli çig maldan öndürilýän
ýokary hili, görnüşleriniň köpdürlüligi, döwrebap bezegi bilen
tapawutlanýan keramiki plitalaryň hem-de santehnik faýans
önümleriniň gurluşyk ulgamynda uly ähmiýeti bar. Dürli göw
rümli suw gyzdyryjylar, ýyladyş ulgamy üçin alýumin radiatorlar
hem özümizde öndürilýär.
Häzirki wagtda innowasion tehnologiýalar boýunça öndüri
len gurluşyk serişdeleriniň giň toplumyny — keramiki plitalary,
turbalary, kerpiç, demirbeton gurnamalaryny, gidroizolýasiýa
serişdelerini, ýuwlan çägäni, penopolistiroly, keramziti, emul
siýalarydyr boýaglary, elektrik kabelleri hem-de şlangalary
öndürýän hususy kärhanalaryň ençemesi hereket edýär.
Ýeri gelende bellesek, hususy gurluşyk önümçiligine döwür
bilen ugurdaş täzelikler hem yzygiderli ornaşdyrylýar. Senagat
we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen bilelikdäki «Aýdyň gije
ler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan önümçiligiýola goýlan dürli
ölçegli potolok çyralarydyr dürli görnüşli LED yşyklandyryjylary
hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Bu önümler elektrik energiýa
syny tygşytlaýjylygy, yşyklandyryş möhletiniň uzaklygy hem-de
ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar.
Häzirki döwürde gurluşyk üçin bezeg serişdeleri hem özü
mizde öndürilýär. Ösen ýurtlaryň kämil enjamlary bilen üpjün
edilen ýerli kärhanalarda ýokary hilli dürli galyňlykdaky bezeg
daşlary, arhitektura şekilleri, sütün örtgi plitalary, ýolýaka jähek
daşlary, aýna we daş mozaikalary taýýarlanyp, olar Watany
myzda gurulýan desgalarda giňden ulanylýar.
Ýerli çig maldan ýasalyp, ýokary hili, görnüşleriniň köpdürlüligi,
döwrebap bezegi bilen tapawutlanýan kafel plitalarynyň hem-de
santehnik faýans önümleriniň önümçiligi hem barha rowaçlan
ýar. Ýerli senagat önümleriniň hatarynda dürli göwrümli suw
gyzdyryjylar, ýyladyş ulgamy üçin alýumin radiatorlar hem bar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň

düzüminde ýurdumyz üçin täze önümler bolan has inçe, aý
ratyn berk bazalt süýümlerini we ondan taýýarlanýan ýylylyk
saklaýjy hem-de kompozit gurluşyk materiallaryny öndürýän
kärhanalar-da döredildi. Bazalt süýüminden taýýarlanan önüm
ler ekologiýa taýdan howpsuz bolup, senagat hem-de durmuş
maksatly desgalaryň gurluşygynda giňden ulanylýan önümleriň
hataryna degişlidir.
Ýerli demir profiller, dürli görnüşli simler, metal çerepisalar,
diwar boýaglary, gury gurluşyk garyndylary, kafel ýelimleri, şeý
le-de polimerlerden alynýan önümleriň dürli görnüşleri, plastik
turbalardyr penoplast bloklar, sendwiç paneller we beýlekiler
alyjylaryň ýokary bahasyna mynasyp bolýar. Işewürlerimiziň
alýumin, plastik, agaç penjiredir gapylary, žalýuzlary, elektrik
geçiriji simlerdir kabelleri, yşyklandyryjy enjamlary, ýangyna
garşy gapylary hem juda islegli önümlerdir.
Hususy kärhanalarymyz tarapyndan öndürilýän gurluşyk
serişdeleriniň aglabasynyň ikinji gezek ulanylýan çig mallar —
plastik we agaç galyndylaryny, kagyzlary, polietileni gaýtadan
işlemek arkaly taýýarlanylýandygyny hem bellemelidiris. Sebäbi
häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetinde galyndylary gaýtadan
işlemek arkaly önüm öndürmeklige uly ähmiýet berilýär. Sebäbi
bu ugur daşky gurşawy gorap saklamak üçin wajyp bolup, gel
jegi uly senagat ugurlarynyň hatarynda görkezilýär.
Häzirki zaman gurluşyk senaga
tynda polietilenden, polipropilenden
we poliwinilhloridden öndüril
ýän önümleriň uly orny bar.
Şeýle bolans oň, hus us y
telek eç iler im iz sen ag at yň
bu ugrunda hem baý tejribe
toplap, abraýly

üstün
likler i ga
zanmagy ba
şarýarlar.
Ýurt Baştutanymyz
Serdar Berdimuhamedow
ýurdumyzyň çäginde gurulýan
desgalaryň gurluşygynda we timar
laýyş işlerinde ýokary hilli serişdeleriň
ulanylmalydygyny, olaryň ýerli tebigy-howa
şertlerine we ýokary ekologik kadalara, aýratyn-da,
milli bezeg aýratynlygyna hem-de berklik, oňaýlylyk
talaplaryna doly laýyk gelmelidigini yzygiderli nygtaýar.
Ýerli gurluşyk harytlaryny öndürýän kärhanalarymyz hormatly
Prezidentimiziň bu talaplaryny ödemek üçin arman-ýadaman
zähmet çekýärler. Netijede, milli gurluşyk serişdeleriniň her biri
gurulýan desgalardyr binalaryň berkligine berklik, gözelligine
gözellik goşýar.
Ýeri gelende, halkara ülňülerine laýyk gelýän gurluşyk ha
rytlarymyzyň daşary bazarlarda hem hyrydarlydygyny belle
melidiris. Şeýle bolansoň, milli gurluşyk önümleriniň eksporty
barha artýar.
Hususy gurluşyk senagaty önümçiligi, umuman, Türkmenis
tanyň baý çig mal serişdelerine hem-de häzirki zaman tehnolo
giýalaryna esaslanýan ägirt uly, egsilmez kuwwatyny görkezýär.
Munuň özi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
ykdysady syýasaty, durmuşa geçirýän işjeň halkara hyzmatdaş
lyk ugry bilen utgaşyklykda eziz Watanymyzyň mundan beý
läk-de ösmegi hem-de rowaçlanmagy, mähriban halkymyzyň
abadançylygynyň ýokarlanmagy üçin giň mümkinçilikleri açýar.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
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ÝURDUMYZDA ÖNDÜRILÝÄN GURLUŞYK SERIŞDELERI
«BAGT ŞUGLASYNYŇ» PLASTIK HARYTLARY

KÖPUGURLY ÖNÜMÇILIK

Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etra
bynyň çägindäki senagat zolagynda
ýerleşýän «Bagt şuglasy» hususy
kärhanasy plastik turbalaryň we ola
ryň sepleýji bölekleriniň, plastmassa
harytlarynyň önümçiligi bilen meş
gullanýar. Bu önümler «Bagt plastik»
haryt nyşany bilen alyjylara ýetirilýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
bolan «Derýaplastik» hojalyk jemgy
ýeti öndürýän önümleriniň görnüşle
rini barha artdyrýar. 2017-nji ýylda
ýurdumyzda «Derýakeramika» haryt
nyşanly sanfaýans we keramika
önümlerini öndürýän ilkinji kärhana
hem açyldy. Geçen ýylda «Ýylyder
ýa» haryt nyşanly elektrik suw ýyla
dyjylaryň (boýleriň) önümçiligi hem
ýola goýuldy.

2018-nji ýyldan bäri önümçiligini alyp
barýan kärhanada plastik turbalaryň bir
näçe görnüşi öndürilip, olar biri-birinden
diametrleri boýunça tapawutlanýarlar. Iň
kiçi plastik turbalaryň diametri 20 milli
metrden başlap, iň ulularynyňky 110 mil
limetre çenli ýetýär. Kiçi diametrli turbalar
ýaşaýyş jaýlarynyň, edara-kärhanalaryň
suw geçiriji ulgamy üçin niýetlenen bolsa,
uly diametrli turbalar lagym suwlary üçin
peýdalanylýar.
Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasy
nyň kämil enjamlary bilen enjamlaşdyryl
magy bu ýerde ýylda 1800 tonna önüm
öndürmäge mümkinçilik berýär. Önümçilik

üçin gerekli çig mal Gyýanlydaky polimer
zawodyndan alynýar. Kärhanada plas
tik turbalary öndürýän bölüm, çig mal
ammary, taýý ar önümler üçin amm ar
hereket edýär. Önümler buýurmalar esa
synda müşderileriň isleglerine laýyklykda
taýýarlanylýar. Kärhanada öndürilýän tuty
ildirgiçleri, elektrik toguny paýlaýjy gutu
lar hem islegli önümlerdir. «Bagt plastik»
haryt nyşanly önümleriň ekologiýa taýdan
arassalygy, ulanmaga oňaýlylygy müşde
rileriň artmagyna getirýär. Önümler bilen
içerki bazar doly üpjün edilýär.

ÝERLI ÇIG MALYŇ ÄHMIÝETI
Mary welaýatynyň Oguzhan et
rabynda «Agaýana» hususy kärha
nasynda ýerleşýän agaç gyryndyla
ryndan ýasalan örtükler — DSP-ler
öndürilýär. 2018-nji ýylyň noýabr
aýynda önümçilige girizilen kärha
nada 100-den gowrak işgär zähmet
çekýär.
Kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň
we Türkiýe Respublikasynyň kämil en
jamlary bilen enjamlaşdyryldy. Bu ýerde
öndürilýän önümleriň hiliniň ýokary‚ bäs
deşlige ukyply,‚ ekologiýa taýdan aras
sa,‚ gaýtadan işlemekde oňaýly we ýeňil
bolmagy gazanylýar. Kärhana bir ýylyň
dowamynda 20 müň kub metr önüm ön
dürmäge ukyply. Önümçilikde,‚ esasan,‚

ýerli çig maldan — gowaça çöpünden
peýdalanylyp,‚ gowaça we agaç gyryndy
larynyň dykyzlandyrylan gatlagy ulanylýar.
Häzirki wagtda bu ýerde DSP we lami
nirlenen DSP öndürilýär. DSP-leriň ini 1,83
metr,‚uzynlygy 2,75 metr bolup,‚ galyňlygy
8 millimetrden 24 millimetre çenlidir. Bu
önümler Gazagystan Respublikasyna,
Azerbaýjan Respublikasyna, Täjigistan
Respublikasyna eksport edilýär. Geçen
aýda bolsa DSP-leriň 128,82 kub metri
Özbegistan Respublikasyna ugradyldy.
Kärhanada öndürilýän önümleriň hiline
aýratyn üns berilýär, işler sazlaşykly we
guramaçylykly alnyp barylýar. Müşderileriň
ösen isleglerini kanagatlandyrmak hünär
menleriň esasy maksady bolup, olar bu
ýurmalar esasynda hem önüm öndürýärler.

«ARMA» BOÝAGLARY
Suw esasly boýaglaryň önüm
çiligini alyp barýan kärhanala
ryň biri-de, «Arma» hususy kär
hanasydyr. Aşgabat şäheriniň
çäginde ýerleşýän bu kärhana
Türkiýe Respublikasynyň enjam
lary bilen enjamlaşdyryldy.
Ýurdumyzda ilkinjileriň hatarynda suw
esasly boýaglaryň önümçiligini ýola go
ýan kärhana indi 22 ýyldan gowrak wagt
bäri boýaglaryň dürli görnüşlerini öndürip
gelýär. Bu ýerde ýylda boýaglaryň 3 müň
tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bar.
Kärhanada, esasan, buýurmalar esasyn
da dürli görnüşli önüm öndürilýär. Olaryň
arasynda daşky we içki diwarlar üçin suw
esasly boýaglar, boýagdan öňki gruntlama
bar. «Arma» haryt nyşany bilen öndüril
ýän önümler 20, 10, 4 we 1,5 kilogramlyk
plastik gaplara gaplanylýar. Önümler uzak
wagtlap binalaryň keşbine görk berip dur
ýandygy bilen tapawutlanýar. Bu önümler
paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýat
larynyň gurluşyk harytlary dükanlarynda
müşderilere hödürlenilýär.
«Arma» hususy kärhanasy geljekde
önümçiligini artdyrmagy, önümleriň gör
nüşlerini köpeltmegi, boýaglary daşary
ýurtlara eksport etmegi göz öňünde tutýar.
Biz hem kärhananyň importyň ornuny tut

Hojalyk jemgyýetiniň düzüminde dört
sany önümçilik kärhanalary hereket ed
ýär. Olaryň ikisinde ätiýaçlyk şaýlary we
fitingler, asma potoloklar, elektrik geçirijiler
ýaly önümler öndürilýär. Ilkinji önümçiligini
agyz suw we lagym suw turbalaryny, ola
ryň birikdirijilerini öndürmekden başlan
kärhana gurluşyk ulgamynda zerur bolan,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň or
nuny tutýan önümleriň köpsanly görnüşi
ni, sanfaýans önümlerini, dürli diametrdäki
kabelleri we şlangalary çykarýar. Kärhana
tarapyndan plastik önümleriň 2000-e go
laý görnüşi öndürilýär. Önümçilik üçin
gerekli çig mal Gyýanlydaky polimer za
wodyndan alynýar.
Kärh an alard a önd ür ilý än önümle
riň içerki bazardan artan bölegi Gyrgyz

Respublikasyna, Azerbaýjan Respub
likasyna, Özbegistan Respublikasyna,
Russ iý a Fed er as iý as yn a, Özb eg ist an
Respublikasyna, Gruziýa Respublikasy
na, Gazagystan Respublikasyna, Türkiýe
Respublikasyna, Belarus Respublikasyna
eksport edilýär.

BÄSDEŞLIGE UKYPLY
Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Döwlet Agaja
nowyň Mary welaýatynyň Mary
etrabynyň çäginde ýerleşýän
önümçilik kärhanasynda agaçpolimer kompozitden profil
önümleri öndürilýär.
Gurluşyk serişdeleri bolan bu önümler
binalaryň daşky we içki diwarlaryny ört
mek, potologyny gurnamakda, ýaşaýyş
jaýlaryň ýanaşyk ýerlerini, ýanýodalary
düşemek üçin ulanylýar. Agaç-polimer
komp oz itd en prof il önümler in iň daşk y
diwar üçin niýetlenen görnüşiniň ini 12
santimetre deň bolup, olaryň nagyşly we
tekiz görn üşleri bar. Ýere düşemekde
peýdalanylýan agaç-polimer kompozit
den profil önümleriniň ini 12,5 we 14,8
santimetr bolup, olaryň uzynlygy 6 metre
çenlidir. Önümleriň ölçegi hem-de reňki
müşderileriň islegine görä, buýurmalar
esasynda hem öndürilýär.
Agaç-polimer kompozit gurluşyk seriş
deleriniň düzüminiň aglaba bölegini agaç
owuntyklary we polimer önümleri tutýar.
Önümçilik üçin gerek bolan çig mal Türk
menbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zaw odlar toplum ynd an, Gyý anlyd ak y

polimer zawodyndan alynýar. Hytaý Halk
Respublikasynyň enjamlary ornaşdyry
lan kärhana bir gije-gündizde 200 — 250
inedördül metr önüm öndürmäge ukyply.
Kärhanada öndürilýän önümler içerki ba
zary doly üpjün etmek bilen bir hatarda,
Türkiýe Respublikasyna, Amerikanyň Bir
leşen Ştatlaryna, Belarus Respublikasyna
eksport edilýär.

GUWANDYRYJY NETIJELER
«Ak diýar» hususy kärhana
sy 2020-nji ýyldan bäri bitum
mastikanyň önümçiligini alyp
barýar. Gurluşyk serişdeleri
ni öndürmäge ýöriteleşen bu
hususy kärhanada önümçiligiň
depgini barha ýokarlanýar.

ýan, ýokary hilli önümleri öndürip, ilatymy
zyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda
alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri ga
zanmagyny arzuw edýäris.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyn
da ýerleşýän kärhanada Türkiýe Res
publikasynyň öňdebaryjy tehnologiýalary
ornaşdyryldy. Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy, telekeçi Döwlet Kadyrow tarapyndan
ýolbaşçylyk edilýän kärhanada ýaşlaryň
onlarçasy zähmet çekýär. Kärhananyň
önümçilik kuwwatlylygy her aýda 100
tonna bitum mastika öndürmäge niýet
lenendir. Bu ýerde önüm öndürmek üçin
gerekli çig mal Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan
alynýar. Bitum mastika 18—20, 45—50,
150—160 kilogramlyk gaplara gaplanyl

ýar. «Ak diýar» hususy kärhanasynda
öndürilýän önümler içerki we daşarky
bazarda hyrydarly haryt hökmünde ýo
kary islegden peýdalanýar. Häzirki güne
çenli bitum mastikanyň onlarça tonnasy
Özb eg ist an Resp ublik as yn a, Türk iý e
Respublikasyna, Täjigistan Respublika
syna eksport edilýär.
«Ak diý ar» hus us y kärh an as y gel
jekde daşary ýurt bazarynda mynasyp
orun tutm ag y, önümç ilig iň görn üş in i
artdyrmagy we gerimini giňeltmegi göz
öňünde tutýar.
«RYSGAL»
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ÝURDUMYZYŇ
TEBIGY BAÝLYKLARY:

MULTIFILAMENTLI POLIPROPILEN ÝÜPLÜKLER
Önümçilik kärhanasy Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindä
ki senagat zolagynda ýerleşýän «Bagtyýar gur
luşyk» hojalyk jemgyýetinde polipropilen ýüplük
leriň önümçiligi alnyp barylýar. Kärhanada önüm
öndürmek üçin gerekli çig mal Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan,
Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýar.
Ýewropanyň öňdebaryjy tehnologiýalaryornaşdyrylan
kärhanada dürli reňkli polipropilen ýüplükleriň birnäçe
görnüşleri öndürilip, olar halkara ülňülerine doly laýyk
gelýär. Polipropilen ýüplükler haly we haly önümlerini
dokamak üçin giňden ulanylýar. Bu ýüplüklerden dokalan
halylar şekilini we reňkini uzak wagtlap saklaýandygy,
berkligi bilen tapawutlanýar. Şeýle bolansoň, bu önüm
lere müşderiler uly isleg bildirýärler. Bu ýerde her günde
ýokary hilli polipropilen ýüplükleriň 22 tonnasy öndürilýär.

GARABOGAZ AÝLAGYNYŇ 
GIDROMINERAL ÇIG MALLARY

Kärhanada döwrüň talaplaryna laýyk gelýän kämil en
jamlara ezberlik bilen erk edýän ýaşlaryň ýigrimi bäşden
gowragy zähmet çekýär.
«Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň öndürýän
önümlerine daşary ýurtly işewürler uly gyzyklanma bil
dirýärler. Multifilamentli polipropilen ýüplükleriň eksporty
Türkiýe Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna
ýola goýuldy.

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA ÖNÜMLER
«Ýelken» hususy kärhanasy ýurdumyzda ilkin
jileriň hatarynda polipropilen haltalaryň önümçili
gini ýola goýan kärhana hökmünde giňden tanal
ýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zolagyn
da ýerleşýän kärhanada oba hojalyk önümlerini
gaplamak we sement daşamak üçin dürli göw
rümdäki polipropilen haltalar öndürilýär.
Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalarydyr enjamlary or
naşdyrylan kärhanada önümler arassaçylyk-gigiýena ba
batda ýörite barlaghana synaglaryndan geçirilip, degişli
güwänamalar bilen üpjün edilýär. Telekeçi Şamuhammet
Mollagylyjow tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän kärhana
da esasy çig mal hökmünde Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky
polimer zawodyndan alynýan ýerli polipropilen ulanylýar.
Kärhananyň ýyllyk kuwwatlylygy 3500 tonna polipropi
len halta öndürmäge barabardyr. Häzirki wagtda kärha
nada 100 töweregi adam zähmet çekýär. Ýokary hilliligi
bilen tapawutlanýan önümler diňe bir içerki bazarda däl,
eýsem, dünýä bazarynda-da uly islegden peýdalanýar.
Kärhana tizara daşary ýurtlaryň birnäçesiniň gurluşyk
önümlerini öndüriji kompaniýalaryň ygtybarly hyzmatdaş

larynyň birine öwrüldi. «Ýelken» hususy kärhanasynda
öndürilýän önümler Russiýa Federasiýasyna, Türkiýe
Respublikasyna, Gazagystan Respublikasyna eksporta
ugradylýar.
Şeýle-de bu ýerde uly göwrümli gurluşyk maksatly
sendwiç panelleriň hem önümçiliginiň ýola goýlandy
gyny bellemek gerek. «Ýelken» hususy kärhanasy uly
göwrümli haltalaryň önümçiligini ýola goýmagy meýil
leşdirýär.

TÜRKMEN SAÇAKLARY
Ene-mamalarymyzdan miras galan dokmaçy
lyk hünäri, milli el işleri hormatly Prezidentimiziň
türkmen telekeçilerine döredip berýän giň müm
kinçilikleriniň netijesinde, hususy işewürleriň
ýöriteleşdirilen önümçiliklerine öwrülip, döwrebap
şertlerde ösdürilýär. Soňky ýyllarda dokmaçylyk
bilen meşgullanýan telekeçileriň sany yzygiderli
artýar. Şolaryň biri hem Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, teleke
çi Berdimuhammet Gurbanowdyr.
Onuň Mary welaýatynyň Mary şäheriniň çäginde ýer
leşýän kärhanasynda türkmen saçaklary taýýarlanyp,
halka ýetirilýär. Kärhananyň dokma bölüminde ýörite
stanoklarda nah we ýüň garyşyk ýüplüklerden saçaklyk
mata dokalýar. Dokalan saçagy bezemek, nagyş salmak
işleri ýerine ýetirilýär. Kärhanada taýýarlanan türkmen
saçaklary ýurdumyzyň içerki bazarlarynda ýerlenilýär.
Indi birnäçe ýyldan bäri önümçiligini alyp barýan

kärhananyň dokaýan saçaklarynyň müşderisi ýeterlik.
Kärhanada aglabasy gelin-gyzlardan düzülen 10-a go
laý hünärmenden ybarat bolan agzybir işgärler topary
öndürijilikli zähmet çekýär. Hünärmenleriň gürrüň berme
gine görä, bu ýerde aýda ýüzlerçe metr saçaklyk mata
dokalýar. Telekeçiniň geljekde önümçilik kuwwatyny
artdyrmak, dünýä bazarynda orun tapmak maksady bar.

TÄZE GÖRNÜŞLI EGIN-EŞIKLER
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, telekeçi Hojageldi Anna
gurbanow tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Mary
welaýatynyň Wekilbazar etrabynda ýerleşýän
önümçilik kärhanasynda dokma önümleriniň tä
ze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy. Täze
önümleriň arasynda tomus pasly üçin niýetlenen
erkek adamlar we çagalar üçin egin-eşikleriň dürli
görnüşleri bar.
2017-nji ýylda işe girizilen kärhana Hytaý Halk Res
publikasynyň enjamlary bilen üpjün edildi. Bu ýerde aýda
dokma önümleriniň 5 tonnasyny öndürmäge mümkin
çilik bar. Häzirki wagtda kärhanada 30 töweregi işgär
zähmet çekýär. Önümçilik üçin ýerli we daşary ýurt çig
maly ulanylýar.
Kärhanada dizaýn-bezeg, tikinçilik, taýýar önümleri
gaplama bölümleri hereket edýär. Bu ýerde öndürilýän
dokma önümleri her möwsüme, pasla görä, dürli ýaşda
ky adamlara niýetlenendir. Olaryň arasynda erkek adam
lar we çagalar üçin niýetlenen başgaplar, köýnek, sport
egin-eşikleri, deriden aýakgaplar, dürli kärde zähmet
çekmäge niýetlenen ýörite eşikler, zenanlar üçin torbalar

bar. Önümler «Alp» haryt nyşany bilen paýtagtymyzyň
we ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda
elýeterli bahalardan müşderilere hödürlenilýär.
Telekeçiniň geljekde zenanlar we çagalar üçin aýak
gaplary, dokma önümlerini öndürmek üçin gerek bolan
ýüplügi, matany öndürmegi, halkara bazara çykmagy
maksat edinýär.
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

Ýurdumyzda dünýäde iň uly duzly köl bolan Garabo
gaz köl aýlagy ýerleşýär. Bu aýlaga akyp gelýän Hazar
deňziniň suwlarynyň dyngysyz bugarmagy netijesinde,
adaty tebigy şertlerde dürli görnüşli duzlar ägirt muk
darda çökýärler. Aýlagyň içinde bolsa duzly şerebeleriň
ýüzlerçe kub metri emele gelýär.

G

arabogaz aýlagynyň tebigy baýlyklary birnäçe görnüşle
re bölünýär. Olara aýlagyň içindäki duzly suwlar, aýlagyň
düýbüne çöken duzlar, bu duzlaryň arasynda saklanýan
şerebeler we aýlagyň daş-töweregindäki emeli köllerde çöken duzlar
degişlidir. Garabogaz aýlagy sulfat we magniý duzlarynyň mukdary
boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýär.
Garabogaz aýlagynyň mineral baýlyklarynyň özleşdirilişiniň tary
hyna syn salalyň. Bu aýlagyň baýlyklaryny özleşdirmek işleri 1924-nji
ýyldan başlandy. Şu seneden başlap, bu ýerde natriý sulfatyny gyş
paslynda şemalyň güýji bilen aýlagyň kenaryna taşlanýan mirabilit
(10 suwly natriý sulfaty) tomus paslynda gurap, natriý sulfatyna öwrü
lenden soň, ony el güýji bilen ýygnap, düýeler bilen deňziň kenaryna
daşap, gämilere ýüklemekden başlandy. Bu işi mundan beýläk has-da
kämilleşdirmek maksady bilen, 1929-njy ýylda Türkmenistanda ilkinji
himiýa kärhanasy bolan «Garabogazhim» tresti döredildi. 1940-njy ýyla
çenli natriý sulfaty diňe bir kenara taşlanylýan mirabilitden öndürildi.
1940—1955-nji ýyllarda natriý sulfaty Garabogaz aýlagynyň içindäki
duzly suwlary emeli köllerde bugardyp, gyş paslynda çöken mirabiliti
tomusda guradyp almak usuly boýunça öndürildi.
1955-nji ýyldan başlap, natriý sulfatyny öndürmek üçin aýlagyň
düýbüne çöken duzlaryň arasyndaky «gömülen şerebeler» ulanylyp
başlandy. Bu maksat bilen aýlagda 6 sany guýy gazyldy we bu şere
beleriň gorlary tassyklanyldy.
1965-nji ýylda «Garabogazsulfat» önümçilik birleşiginde bişofitiň
(6 suwly magniý hloridiniň) önümçiligi ýola goýuldy. Bu desganyň ýyllyk
kuwwatlylygy 33 müň tonna barabardy. Bu önüm üçin çig mal hökmün
de natriý sulfatynyň önümçiliginiň taşlandy duzly suwlary peýdalanyldy.
Bişofit önümi himiýa senagatynda (ösümlikleriň ýapraklaryny gaçyr
mak üçin defoliantyny öndürmekde), energetikada (mazuta goşmak
üçin), dokma senagatynda, gurluşyk materiallaryny öndürmekde,
magniý metalyny, magniý oksidini we duz kislotasyny öndürmekde,
ýangyn söndürijileri, buraw erginlerini taýýarlamak üçin we başga
maksatlar üçin giňden ulanylýar.
1972-nji ýylda has arassa görnüşli natriý sulfatyny öndürýän önüm
çilik işe girizildi. Bu önüm kagyz we sellýuloza, aýna, ýuwujy serişdeleri
öndürmekde, dokma senagatynda (matalary boýamakda), metallur
giýada we beýleki senagatlarda kän ulanylýan önümdir. Şol döwürde
natriý sulfatyny öndürmek boýunça «Garabogazsulfat» önümçilik
birleşigi dünýäde 1-nji orna çykdy. Bu tehnologiýanyň birinji etapynda
mirabilit alynýar. Bu önüm matalary boýamakda, himiýa senagatynda
özbaşdak önüm hökmünde giňden peýdalanylýar.
1977-nji ýyldan başlap, «Garabogazsulfat» önümçilik birleşiginde
lukmançylykda ulanylýan glauber duzy öndürilip başlandy. Ondan
başga-da, bu kärhanada «deňiz duzy» atly saglygy dikeltmek üçin
ulanylýan täze önüm çykarylyp başlandy.
1986-njy ýylda ýene-de bir täze önüm — ýokary hilli epsomit öndü
rilip başlandy. Bu önümçiligiň ýyllyk kuwwatlylygy 7 müň tonna barabar
bolup, 1990-njy ýylda bu görkeziji 25 müň tonna ýetirildi. Bu önüm gön,
sellýuloza, kagyz önümlerini, ýuwujy serişdeleri öndürmekde, mineral
dökün hökmünde ulanylýar.
1992-nji ýylda önümçilik kuwwaty 100 müň tonna barabar bolan
täze bişofit bölümi işe girizildi. Bu ýerde ýene-de bir täze önüm, ýagny
dermanlyk bişofit hem öndürilip başlandy.
Birnäçe ýyllaryň dowamynda Garabogaz aýlagynda duş gelýän
Artemiýa atly leňňeçjikleriň önümi bolan ýumurtgajyklar öndürildi. Bu
gymmat bahaly önüm deňizde ýaşaýan we emeli usul bilen ösdürilip
ýetişdirilýän jandarlar üçin iýmit hökmünde peýdalanylýar. Bu leňňeçler
dünýädäki duzly kölleriň birnäçesinde örän seýrek duş gelýär.
Şeýlelikde, «Garabogazsulfat» önümçilik birleşiginde köp ýyllaryň
dowamynda, duzasty şerebeleri peýdalanmak bilen 10-dan gowrak
himiki önümler öndürildi. Olara şu aşakdakylar degişlidir:
— tebigy we kärhana şertlerinde öndürilýän natriý sulfaty;
— bişofit (magniý hloridi);
— dermanlyk bişofit;
— tebigy we kärhana şertlerinde öndürilýän epsomit (magniý sul
faty);
— tehniki we lukmançylyk glauber duzy;
— dermanlyk deňiz duzy;
— nahar duzy;
— Artemiýa ýumurtgajyklary.
1929—1999-njy ýyllarda bu kärhanada 22 million tonnadan gowrak
dürli harytlyk önüm öndürilip, olar 700-den gowrak sarp edijilere ug
radyldy. Öndürilen önümler dünýäniň onlarça ýurduna eksport edildi.
Häzirki döwürde bu kärhana ýapylyp, ol täze gurlan «Garabogaz
karbamid» kärhanasynyň düzümine girizildi. Öňki işlän önümçiliklerden
diňe bir bişofit bölümi hereket edýär.
Muňa garamazdan, Garabogaz aýlagynyň tebigy baýlyklary dünýä
de sulfat we magniý duzlarynyň baý çeşmesi hökmünde öz ähmiýetini
ýitirmeýär. Dünýäde tebigy gaz, nebit ýaly baýlyklaryň çeşmeleri çäklidir
we olar belli bir wagtdan soň gutaryp biler, emma Garabogaz aýlagynyň
tebigy baýlyklary köpdürli himiki maddalary, magniý, litiý ýaly metallary
öndürmegiň tükeniksiz çig mal çeşmesi bolup galar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi bölüminiň baş hünärmeni.

6

Rysgal

ONLAÝN SÖWDA

«JOMART» MARKETI

HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýe
ti ösdürmegiň konsepsiýasyndan
ugur alnyp, dürli görnüşli harytlary
özünde jemleýän onlaýn market
leriň sany barha artýar. «Jomart»
onlaýn marketi paýtagtymyzyň
ilatyna söwda we eltip bermek
hyzmatlaryny hödürleýär.
«Jomart» onlaýn dükanynyň web sahy
pasynda «Gök önümler we miweler», «Azyk
we iýmit önümleri», «Arassaçylyk serişde
leri», «Saglyk, gözellik we parfýumeriýa»,
«Çagalar üçin», «Smartfonlar, elektronika
we kompý ut er enjamlar y», «Öý tehn ik a
enjamlary», «Tortlar dünýäsi», «Egin-eşik»
bölümleri bar. Bu ýerde harytlaryň suratlary,
atlary, möçberi, bahalary görkezilen. Onlaýn
marketde azyk we durmuş hajatlary üçin ha
rytlaryň 35 müňden gowragy bar. «Jomart»
internet marketinde müşderileriň isleglerini
kanagatlandyrmak üçin harytlaryň görnüşle

ÝYLYŇ IKI PASLYNDA HASYL

rini köpeltmek we hyzmatlary giňeltmek yzy
giderli alnyp barylýar. Eltip bermek hyzmaty
Aşgabat şäheriniň çäginde sagat 09:00-dan
20:00 aralygynda 30 minudyň dowamynda
amala aşyrylýar. Tölegler nagt, nagt däl we
onlaýn görnüşinde kabul edilýär. «Jomart»
ykjam goşundysyny «Play Market» ýa-da
«App Store» internet dükanlaryndan komp
ýuterlere, telefonlara, planşetlere ýükläp alyp
bolýar. Ýakyn wagtlarda onlaýn marketde
demir ýol we uçar petekleriniň satuwyny ýola
goýmak meýilleşdirilýär.

TELEKEÇILIK

MÄHIRLI ZENAN — ÖMRE DOWAM
Türkmen zenanlary ene-mamalarymyzdan
miras galan edep-ekramy, milli ýörelgeleri, el
işleri bilen adamzadyň maddy däl durmuşyn
da mynasyp orny eýeleýär. Gelin-gyzlaryň on
barmagyndan dörän keşdedir gaýmalar, milli
biçüwdäki lybaslar, gyňaçlar, tahýalar nepisli
gi, gaýtalanmajak ajaýyplygy, özboluşlylygy,
sünnälenip, irginsiz zähmet siňdirilendigi bi
len aýratyn tapawutlanýar. Başlary gül tahýa
ly gyzlary, öýmeli baýdak boýly gelinleri, ak
gyňaçly eneleri göreniňde göwnüň galkynýar.
Türkmen halkynyň milli lybaslaryny döwre
bap äheňde tikip taýýarlaýan telekeçi ze
nanlar millilige aýratyn üns berýärler. Şeýle
telekeçi zenanlaryň biri hem 2019-njy ýylda
«Mähirli zenan» hususy kärhanasyny esas
landyran Aýna Durdylyýewadyr.
Zenan kalbyny milli el işlerimizde, egin-eşikle
rimizde açyp görkezýän «Mähirli zenan» hususy
kärh an as ynd a ezb er elli tik inç ileriň onlarçasy
zähmet çekýär. Kärhanada önümçilik 3 görnüşde
amala aşyrylýar. Olar: köpçülik üçin taýýarlanylýan
önümler — bulara köpçülikleýin buýurmalar esa
synda taýýarlanylýan önümler degişlidir. «Altyn
asyr» söwda merkezi üçin taýýarlanylýan önümler
— erkek adamlar üçin gyýma balaklar, zenanlary
myz üçin milli biçüwli inçe ýakaly köýnekler, çaga
köýnekleri, şeýle-de aýratyn nusgalar — satuwa
hödürlenýän önümleriň nusgalary gaýtalanmaýar,
hersi aýratyn görnüşde ýerine ýetirilýär. Hususy
kärhananyň agzybir işgärleri egin-eşiklerde millilik
öwüşginine, keşdelerde bolsa gadymy nusgalara
aýratyn üns berýärler.
Gaýtalanmajak gözelligi özünde jemleýän mil

BERHIZLIK TAGAMLAR
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe hususy pudagyň we
killeri döwletimizde azyk bolçulygyny üpjün
etmäge mynasyp goşant goşýarlar. «Bal
şeker» haryt nyşany bilen azyk önümleriniň
önümçiligini alyp barýan «Tibet Türkmen»
hojalyk jemgyýeti
ýaňy-ýakynda adam
saglygy üçin peýda
ly berhizlik önümle
riň önümçiligini ýola
goýdy.
Köpgörnüşliligi bilen
tapawutlanýan kärhana
nyň önümleriniň arasynda
«Balşeker» haryt nyşanly
şok olad, ary bally we
banan tagamly ertirlikler,
marşmellowly taýyn ertirlik, bambuk taýajyklary,
zefir, guş süýdi, marmelad, horaz süýjüleri islegli
harytlar hasaplanylýar.
Kärhanada üç bölüm hereket edýär. Birinji,
ýagny taýýar külke önümlerini gaplaýan bölümde
«Kenton», «Altyn» diýlip atlandyrylan külke önüm
leri (gabartma tozy, wanilin, şeker, şekerli wanilin,
kakao, krem-şanti külkeleri) dürli ölçeglerdäki
gaplara gaplanylýar. Zefir, marmelad we guş süýdi
süýji önümleri öndürilýän bölümde bolsa, agzalan
datly önümler «Balşeker» haryt nyşany bilen dürli
görnüşli owadan gaplara gaplanyp, ilata hödürlen
ýär. Nogul, nabat, külke süýjülerini öndürýän bölüm
«Balşeker» haryt nyşany bilen harytlary söwda
nokatlaryna ugradýar.

2022-nji ýylyň 9-njy maýy, duşenbe

li lybaslar türkmen gelin-gyzlarynyň älemgoşar
öwüşginli ketenidir parça-ýüpeklerden tikilen, dürli
keşdeler bilen bezelen milli köýnekleri, kürteleri,
çabytlary, donlary, düýpli gyňaçlary, başatgyçlary,
ýeňsizleri... Ol gözellikleri döredýänem gelin-gyz
laryň özleri bolup durýar. «Mähirli zenan» hususy
kärhanasynyň tikinçilik bölüminde uly ruhubelent
lik bilen zähmet çekýän gelin-gyzlar müşderileriň
islegini kanagatlandyrmagy baş maksat edinýär
ler. Kärhanada buýurmalar esasynda tans topar
lary üçin milli köýnekler, ýorgandyr ýassyk daşlar,
lukmanlar üçin ýektaýlar, önümçilik kärhanalary
üçin ýörite eşikler tikilýär. Matalaryň galan böle
ginden owadan görnüşde saçak, bukja tikilýär.
Kärhananyň agzybir işgärleri geljekde gyzjagaz
lara ýaşlygyndan tikinçiligi, el işlerini öwretmek
maks ad y bilen, tik inç ilik merk ez in i dör etm eg i
meýilleşdirýärler.

Ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän gök-bakja ekinlerinden alynýan önümler
adam bedeni üçin has ähmiýetli bolup, olaryň düzümi witaminlere we beýleki
maddalara baýdyr. Ilatymyzyň möwsümleýin talap edýän gök ekinleri bolan kelem,
käşir, sogan, sarymsak ýaly gök ekinler ýokary hasyllylygy, hasylyny uzak wagtlap
saklap bolýandygy bilen tapawutlanýarlar.
Sogan, sarymsak ýurdumyzda giňden ekilýän gök ekinlere degişli bolup, olardan
hem ýaz, hem güýz aýlary hasyl alynýar. Bu ekinleriň düzüminde holin, askorbin,
biotin, nikotin kislotalary, alfa tokoferol, karotin, ýantar, alma, limon we beýleki
organiki kislotalar saklanýar. Ýaşyl ýapraklarynda bolsa askorbin kislotasy, ribofla
win, karotin bardyr. Soganda, sarymsakda özboluşly ys berýän efir ýaglary bolýar.
Mikro we makroelementlere baý bolup, olaryň düzüminde kremniý, fosfor, kaliý,
hlor, kükürt, marganes, demir, hrom, sink köp saklanýar. Efir ýaglarynyň bakteri
sid häsiýeti bolup, özünde tiz bugarýan fitonsid maddalary saklaýar. Ýurdumyzda
soganyň Farap sogany, Kaka sogany ýaly görnüşleri, sarymsagyň «Baýramaly»,
«Özbek melewşesi» ýaly sortlary ekilýär. Sogandan 250—350 sentnere, sarym
sakdan 35—45 sentnere çenli hasyl alyp bolýar. Sogan, sarymsak ýaly ekinler
ösüşe başlanda, ýokary temperaturany talap etmeýär, şonuň üçin olar ýaz we güýz
pasyllarynda howanyň temperaturasy 3—5 ýylylyk derejesi bolanda ekiş geçirilýär.
Sogan tohumlary arkaly ýazda — fewral-mart we güýzde — awgust-sentýabr
aýlarynda ekilýär. Tohumdan ekilende, birinji ýylynda düýp soganlar alynýar. Oňaýly
şertlerde soganyň gämikleri ekişden 10—12 gün geçenden soňra peýda bolýar.
Ösüş döwründe ýaş soganlar iki gezek ýekelenýär, 12—15 gezek suwarylýar, iki
gezek mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirilýär. Ir ýaz aýlary ekilen soganyň
hasyly düýp soganlar awgust-sentýabr aýlarynda ýygnalyp başlanýar.
Şol hasylyň içinde ownuk soganjyklar aýratyn ýygnalýar we geljek ýyl ir ýaz aýlary
düýp sogan almak maksady bilen, sentýabr-oktýabr aýlarynda ýörite taýýarlanan keş
lere ekilýär. Bu usulda soganyň ýylda iki hasylyny alyp bolýar. Emma güýzde ýetişen
hasyl ýazkydan has terligi, suwlulygy, iýmit maddalara baýlygy bilen tapawutlanýar.
Sarymsak dişleri bilen we tohumlary arkaly köpeldilýär. Eger tohumyndan
ekilende, güýz paslynyň başynda bir dişli sarymsak soganlyklary alynýar. Şol
dişjagazlar indiki ýyl mart aýynda ekilip, has iri, köp dişli düýpleri bolan sarymsak
hasylyny alyp bolýar.
Sarymsagyň dişlerini güýzüne we ýazyna ekip bolýar. Emma sarymsak güýzüne
ekilende, sowuk düşýänçä kök urup ýetişer ýaly möhletde ekilmeli. Ýöne dişjagaz
lardan ýapraklar gögerip çykmaly däldir, sebäbi sowuk howa şertleri ýapraklaryň
sowuk urmagyna getirýär. Sarymsak dişleri bilen köpeldilende, ýazky ekiş mart,
güýzki ekiş awgust—oktýabr aýlary geçirilýär. Ýazky möhletde ekip, tomus pasly
nyň ahyryna, güýzüň başyna köp dişli sarymsak soganlykly hasyl alynýar. Güýzki
möhletde ekilende, ir iýul aýynda hasyly ýetişýär. Sarymsagyň ösüş döwründe
geçirilýän ideg işleri soganyň ösüş döwründe geçirilýän idege meňzeş geçirilýär.

işini kadalaşdyrmaga ýardam edýär. Önümleriň
düzüminde mekgejöwen, süle, çowdary uny, arpa
ýarmasy, bugdaý ýarmasy, tüwi uny we az muk
darda nahar duzy bar. «Sagdyn ýaşaýyş üçin»
şygary bilen iş alyp barýan hususy kärhanada
berhizlik önümleriň günde 5 müňden gowragy
öndürilýär. Olar 100 we 150 gram ölçegdäki göze
gelüwli kagyz gutulara gaplanýar. Doly derejede
arass a we ýerli çig mallard an taýý arlan ylý an
berhizlik önümleri içerki bazarda elýeterli baha
dan halkymyza hödürlenilýär. «Tibet Türkmen»
hojalyk jemgyýeti berh izlik önümler in i ýak yn
wagtlarda goňşy döwletlere eksport etmegi me
ýilleşdirýär.

Kelem hem biziň ýurdumyzda köp ekilýän gök ekinleriň biridir. Kelem adam
bedeni üçin ýokumly maddalara baýdyr. Ak kelemiň düzüminde 6—11% gury
maddalar, 2,6—5,3% gantlar, 1,1—2,3% beloklar, C we B witaminler saklanýar.
Kelem ýylyň dowamynda üç möhletde — irki, aralyk we giçki möhletlerde ekilýär.
Sowuga çydamly ekin bolandygy üçin onuň ekişini ir baharda geçirmäge, şeýle-de
giçki möhletde ekilen kelemiň hasylynyň doly ýetişmegi üçin mümkinçilik bolýar.
Ýurdumyzda kelemiň ir ýetişýän sortlaryndan «Iýun-1», aralyk ýetişýän sortlaryn
dan «Aşgabat», giç ýetişýän sortlaryndan «Bagyr» sortlary ekilýär. Giç ýetişýän
sortlar irki we aralyk ýetişýänlere seredende, hasyllylygy, kelem kellesiniň suwlu
lygy, terligi, iýmit maddalaryna baýlygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin kelemiň
ir ýetişýän sortlaryndan 240—270 sentnere, aralyk ýetişýänlerinden 250—300
sentnere, giçki ýetişýänlerinden 350—390 sentnere çenli hasyl alynýar. Irki kelem
şitilleri bilen ýetişdirilende, ýyladyşhana şertlerinde tohumlary ekilip, şitiller alyn
ýar. Ekiş geçirmegiň möhleti dekabr aýynyň ahyry, ýanwar aýynyň başydyr. Şitiller
fewral aýynyň ortalaryna ýörite taýýarlanyp, çekilen keşlere göçürilip oturdylýar.
Eger sowuk howa şertleri bolsa, onda şitilleriň üsti wagtlaýyn polietilen örtgüler
(plýonkalar) bilen örtülýär. Howanyň temperaturasy 15—18 ýylylyk derejesine
ýetende, bu örtükler aýrylýar we ösüş döwründe talabalaýyk ideg işleri geçirilýär.
Eger, kelem irki möhletde açyk meýdan şertlerinde ekilse, onda ekiş howa şert
lerine baglylykda, fewral aýynyň ikinji ýarymynda we mart aýynyň birinji ýarymynda
geçirilýär. Aralyk ýetişýän sortlar mart aýynyň ikinji ýarymynda, giç ýetişýän sortlar
maý aýynyň ahyryndan iýun aýynyň ortalaryna çenli ekilýär. Ösüş döwründe irki
keleme 15-16 gezek, aralyk we giçki keleme 12—15 gezek ösüş suwy tutulýar,
mineral dökünler bilen iýmitlendirilip, hatarara bejergi işleri geçirilýär.
Käşir. Köki miweli gök ekinleriň arasynda käşiriň hem ähmiýeti uludyr. Onuň
düzüminde 1,16% belok, 0,28% ýag, 6,42% gantlar, 2,64% azotsyz maddalar,
1,67% kletçatka, 1,08% kül elementleri, miwesiniň 100 gramynda 8—10 mg ka
rotin, 5 mg C, 0,2-1,5 mg B-2 PP witaminleri saklanýar.
Käşiriň ýazda we güýzde hasyly ýetişer ýaly, ol iki möhletde tohumlary arkaly
ekilýär. Ýurdumyzda «Gyzyl mirzoi 228», «Sary mirzoi 304», «Mşaki-surh» sort
lary ekilýär. Irki möhletde 15-nji fewraldan soň we mart aýynda ekilýär. Onuň kök
miwe hasyly maý aýynyň üçünji ongünlüginde, iýun aýynyň başyna ýetişýär. Giçki
möhletde iýul aýynda, Daşoguz welaýatynda bolsa iýun aýynda ekilýär we güýzüň
ortaky aýynda kök miwe hasyly ýetişýär. Ösüş döwründe käşire 8—10 gezek suw
tutulýar, iki gezek mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirilýär, 3-4 gezek hata
rara bejergi işleri geçirilýär. Käşirden 200—300 sentnere çenli hasylalyp bolýar.

Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Däneli ösümliklerden taýýarlanýan berhizlik
tagamlar saglyk üçin peýdalydygy, ýokumlylygy
bilen özüne çekýär. Önümler «Balşeker» haryt
nyşany bilen owadan gaplara gaplanylýar we
ýurdumyzyň söwda nokatlarynda alyjylara
hödürlenilýär. «Balşeker» haryt nyşanly ýeňiljek
çörek bölejikleri, berhizlik bambuk taýajyklary
saglyk üçin juda peýdaly bolup, aşgazan-içege
ýollaryny arassalamaga, iýmit siňdiriş ulgamynyň

Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY
HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň ýaşaýyşdurmuş şertlerini gowulandyrmak maksady
bilen, 6000 manat möçberinde 3 ýyl möhlet
bilen, ýyllyk 1 göterimli, nagt we nagt däl
görnüşinde berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji
tarapyň zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak
hem-de karzy resmileşdirmek üçin bankyň
baş edarasyna we welaýat şahamçalaryna
ýüz tutup bilersiňiz.

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw
mekdeplerinde okaýan talyplaryň okuw töleglerini
tölemek üçin talybyň ýakyn garyndaşlaryna berilýär.
Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň möçberinde
5 ýyla çenli möhletli dikeldilýän karz ugruny açmak
bilen, ýyllyk 5 göterimli berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de
karzy resmileşdirmek üçin bankyň baş edarasyna we
welaýat şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

KIÇI KARZLAR
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky bellenen tertipde bölünip berlen mellek ýerleri, kömekçi hojalygy, ýaýlagdaky
ýer bölegi bar bolan şahsy hojalygy ýöredýän raýatlara ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen,
oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur
bolan çig mallary öndürmek maksatly mikro karzlaryň berilýändigini habar berýär.
Karzlar 30 müň manada çenli möçberde 3 ýyla çenli, ýyllyk 10 göterim derejeli hem-de esasy bergini üzmek üçin
6 aýa çenli ýeňillik döwürli berilýär.
Karzyň üpjünçiligine üçünji taraplaryň zamunçylygy ýa-da girew emlägi kabul edilýär.
Karz nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin bank kartlaryna ýa-da karz hasabyndan tölegleri
göni geçirmek arkaly berilýär.
Goşmaça maglumatlar üçin «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň baş edarasynyň we welaýat şahamçalarynyň
karz bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.
Telefon belgimiz: (+993 12) 96-46-96.
Giňişleýin maglumat internet sahypamyzda ýerleşdirilen:
www.rysgalbank.com.tm

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumy, Türkmenistan köçesi.
Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: (+993 65) 72-61-42.

www.parahat.com.tm
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«TÜRKMENISTANDA ÖNDÜRILEN»
MILLI NYŞANYNY DÖRETMEK BOÝUNÇA
BÄSLEŞIK
Türkmenistan Watanymyz dünýä bileleşiginde harytlary öndürmekde
we hyzmatlary ýerine ýetirmekde ägirt uly mümkinçiliklere eýe bolan
döwlet hökmünde tanalýar. «Türkmenistanda öndürildi» milli nyşany
ýokary hilli harytlary öndürýän ýurt hökmünde dünýä bazarynda
Türkmenistanyň abraýynyň ýokarlandyrylmagyny, ýurdumyzyň
eksport mümkinçilikleriniň giňeldilmegini we maýa goýumlary
çekmegini üpjün etmelidir. Şunuň bilen baglylykda,Türkmenistanyň
Söwda-senagat edarasy «Türkmenistanda öndürilen» milli nyşanyny
döretmek boýunça  bäsleşigi yglan edýär.
Bäsleşigiň maksady: Türkmenistanyň milli haryt nyşanyny
döretmek boýunça iň gowy teklibi işläp taýýarlamak we bäsleşik
ýoly bilen kesgitlemek.
Bäsleşige dizaýner kompaniýalary, IT kompaniýalary, suratkeşler,
dizaýnerler, ýörite çeperçilik mekdebiniň we çeperçilik akademiýasynyň
talyplary gatnaşyp biler.
Milli haryt nyşanyny döretmek boýunça bäsleşige gatnaşmak üçin:
— Milli alamatlary ulanmak bilen, grafiki nyşany (emblemany,
alamaty) görkezmeli. Logotip jpeg, png, giff formatynda, 1000x1000px
ölçeginde görkezilmeli.
— Bäsleşige hödürlenýän milli nyşanynyň konsepsiýasy beýan
edilmeli.

S/b 209211000120

Habarlaşmak üçin:
Telefon belgilerimiz: (+99312) 39-88-90, (+99312) 39-88-91
E-mail: ccitm.int@gmail.com
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy.
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