Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde
biz importy çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň,
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HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ
SAUD ARABYSTANY
PATYŞALYGYNA SAPARY
1-2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow umra
hajy däp-dessurlaryny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna
iki günlük sapary boldy. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti
wezipesine saýlanyp, daşary ýurda ilkinji saparynyň yslam dünýäsinde ke
ramatly saýylýan mukaddes ýerlere amala aşyrandygy bellärliklidir.

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI
GEÇIRILDI
3-nji iýunda asylly däbe görä,
ýurdumyzda Bütindünýä welosiped
güni bellenildi. Birleşen Milletler
Guramasynyň senenamasynda
mynasyp orun eýeleýän bu hal
kara baýrama gabatlanyp, köpçü
likleýin welosipedli ýöriş geçirildi.
Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow gatnaşdy.
Welosipedli ýöriş Çandybil şaýolu
nyň we Bekrewe köçesiniň çatrygynda
gurlan hem-de Aşgabadyň özboluşly
bezegine öwrülen «Welosiped» binasy
nyň ýanyndan badalga aldy.
Bütindünýä welosiped güni mynasy
betli ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň
Watanymyzyň gülläp ösüşini hem-de
türkmen sportuny wasp edýän joşgunly
aýdym-sazly çykyşlary baýramçylyga
özboluşly sowgat boldy.
Hormatly Prezidentimiz köpçülikle
ýin welosipedli ýörişe badalga berip,
oňa gatnaşyjylaryň kerweniniň öňüni
çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň yzysü
re hemmeler paýtagtymyzyň Çandybil

we Bitarap Türkmenistan şaýollary
boýunça agzybirlikde herekete başla
dylar.
Bu gün Türkmenistanda welosiped
sportunyň giňden wagyz edilmegi,
sportuň ekologik taýdan arassa bu
görnüşine ilaty, esasan-da, ýaşlary
çekmek boýunça maksatnamalaýyn
çäreler durmuşa geçirilýär. Çünki we
losiped beden saglygyny berkitmegiň
hem-de özüňi oňat duýmagyň örän
netijeli serişdesidir.
Hormatly Prezidentimiz welosipedli
ýörişiň dowamynda ajaýyp beden we
sport taýýarlygyny, şahsy göreldesi
bilen işjeň hem-de sagdyn durmuş ýö
relgesiniň artykmaçlyklaryny görkezdi.
Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi
bolan döwlet Baştutanymyz Gahryman
Arkadagymyzyň ýola goýan asylly
maşgala ýörelgelerini mynasyp dowam
etdirip, sport bilen yzygiderli meşgul
lanmaga uly üns berýär, munuň özi
adamyň fiziki we ruhubelentlik
(Dowamy 2-nji sahypada)

Dört sagada golaý uçuşdan soňra,
hormatly Prezidentimiziň uçary Saud
Arabystany Patyşalygynyň Jidda şäheri
niň Halkara howa menziline gelip gondy.
Howa menzilinde belent mertebeli türk
men myhmanyny Mekge welaýatynyň
häkimi, Saud Arabystanynyň Patyşasy
nyň geňeşçisi Halid bin Feýsal Al Saud
we beýleki resmi adamlar garşyladylar.
Jiddanyň Halkara howa menzilinden
hormatly Prezidentimiziň ulag kerweni
yslam dünýäsiniň ruhy paýtagtyna —
mukaddes Mekge şäherine bardy.
...Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Saud Arabystany
Patyşalygynyň din wekilleriniň ugrat
magynda Al-Haram metjidine bardy.
Mukaddes Al-Haram metjidiniň ýanyn
da döwlet Baştutanymyz we Türkme
nistanyň wekiliýetiniň agzalary öýle
namazyny (Mültezem) okadylar. Soňra
Arkadagly
Serdarymyz we türkmen zyýaratçyla
ry umra haj üçin ähli dessurlary ýerine
ýetirdiler.
Mukaddes Käbäniň daşyndan ýedi
gezek aýlanyp, hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow gara daşyň
ýanyna bardy we Beýik Biribardan do
ga-dileg edip, türkmen halkyna eçilen
rysgal-berekedi, halkymyzyň bagtyýar
lygynyň we rowaçlygynyň, ata Watany
myzyň asudalygynyň, abadançylygy
nyň bähbidine Berkarar döwletiň täze
eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala
aşyrylýan özgertmeleriň üstünliklere
beslenýändigi üçin Allatagala şükrana
lyk etdi.
Soňra zyýaratçylar kaşaň metjit
toplumynyň çäginde ýerleşýän Makam
Ybraýym atly ýere bardylar. Rowaýata
görä, hut şu ýerde Käbäniň gurluşygy
mahalynda Ybraýym pygamber durup
dyr. Häzirki döwürde bu ýerde uly bol
madyk, gümmezli desga ýerleşýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hem-de wekiliýetiň
agzalary mukaddes Zemzem çeşme
sinden suw içdiler we Beýik Biribardan
doga-dileg etdiler.
Soňra türkmen zyýaratçylary saý
dessuryny ýerine ýetirdiler, ýagny Gur
handa ady geçýän Safa we Merwe dag
larynyň arasynda ýedi gezek aýlandylar.
Iýun aýynyň 1-inden 2-sine geçilýän
gijede hormatly Prezidentimiziň zyýa
ratynyň çäklerinde mukaddes Käbäniň
— Allatagalanyň öýüniň keramatly örtügi
serpilip, mübärek gapylary açyldy we
onuň içinde namaz okamak üçin ýörite
mümkinçilik döredildi. Munuň özi hajy
Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza,
umuman, tutuş türkmen halkyna çuňňur
hormat-sarpanyň nyşany boldy.
Ilki bilen, döwlet Baştutanymyz mu
kaddes Gara daşy öpüp, oňa togap
etdi. Hormatly Prezidentimize üç ýerde
— Muhammet pygamberiň namaz okan
ýerinde, Käbäniň içki diwarynyň ýanyn

da, Gara daşyň iç ýüzündäki keramatly
burçunda namaz okamaga mümkinçilik
döredildi.
Döwlet Baştutanymyz bu ýerde mu
sulman dünýäsiniň asylly dessurlaryny
birkemsiz berjaý edip, mukaddesliklere
togap etdi.
Arkadagly Serdarymyza mukaddes
Käbeden keramatly nyşan hasaplanýan
teperrik gowşuryldy. Hormatly
Prezidentimiz munuň üçin minnetdarlyk
bildirip, bu teperrigi Türkmenistana we
zähmetsöýer türkmen halkyna bildirilen
çäksiz hormat hökmünde kabul edýän
digini aýtdy.
***
2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow Saud Arabys
tany Patyşalygyna saparynyň çäklerinde
Mekgeden Jidda şäherine geldi. Patyşa
Abdulaziz adyndaky Halkara howa men
zilinden döwlet Baştutanymyzyň uçary
musulmanlar üçin ähmiýeti boýunça
ikinji şähere — Medinä ugrady.
…...Bir sagada golaý wagtdan uçar
Şazada Muhammed bin Abdulaziz
adyndaky Halkara howa menziline gelip
gonýar. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz
Serdar Berdimuhamedowy Medine we
laýatynyň häkimi Feýsal bin Salman Al
Saud we beýleki resmi adamlar garşy
ladylar.
Bu ýerde geçirilen söhbetdeşligiň do
wamynda hormatly Prezidentimiz hemde Medine welaýatynyň häkimi, Paty
şanyň bäşinji ogly Feýsal bin Salman Al
Saud deňhukuklylyk we özara hormat
goýmak esasynda alnyp barylýan döw
letara gatnaşyklaryň häzirki derejesine
ýokary baha berdiler.
Söhbetdeşler Türkmenistanyň we
Saud Arabystany Patyşalygynyň iki
taraplaýyn esasda bolşy ýaly, köpta
raplaýyn görnüşde, şol sanda abraýly
guramalaryň ugry boýunça özara gatna
şyklarynyň netijeli häsiýetini kanagatlan
ma bilen belläp, dostluga, özara bähbitli
hyzmatdaşlyga esaslanýan türkmen-sa
ud gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de
pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.
Hormatly Prezidentimiziň awtoulag
kerweni howa menzilinden Muhammet
pygamberiň metjidine tarap ugur aldy.
Metjidiň esasy girelgesiniň agzyn
da hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowy onuň ymamy hormat
bilen garşylady. Döwlet Baştutanymyza
metjidiň taryhy barada we onuň bilen
bagly rowaýatlary gürrüň berdiler.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow wekiliýet agzalary
bilen bilelikde Muhammet pygambe
riň metjidiniň hormatyna namaz okady.
Pygamberimiziň müdimilik aram tapan
ýerinde Beýik Biribardan ata Watanymy
zyň abadançylygy, halkymyzyň parahat
çylygy we rowaçlygy üçin doga-dilegler
edildi.
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SYÝASAT
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ
WE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ
BILELIKDÄKI GIŇIŞLEÝIN MEJLISI
4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk
geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejli
sini geçirdi. Onuň barşynda şu ýylyň
bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudak
larynda alnyp barlan işleriň jemleri
jemlenildi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary M.Muhammedow ähli ulgamlarda
durnukly makroykdysady görkezijileri üpjün
etmek maksady bilen, ýanwar—maý aýla
rynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat
berdi.
Bäş aýda, 2021-nji ýylyň degişli döwri
bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm
11,5 göterim ýokarlandy. Geçen ýylyň şol
döwri bilen deňeşdirilende, bölek satuw
haryt dolanyşygynyň möçberi 10,6 göterim,
daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 41,8
göterim artdy.
Ýanwar—maý aýlarynda Döwlet býujeti
niň girdeji böleginiň meýilnamasy 104,6 gö
terim, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa
98,3 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet býu
jetiniň serişdeleriniň 80,4 göterimi durmuş
ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wisepremýeriň gözegçilik edýän toplumynyň
öňünde durýan möhüm wezipeleriň birnä
çesine ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzyň azyk
howpsuzlygyny üpjün etmek maksady
bilen, telekeçilere goldaw hökmünde 150
million amerikan dollaryny bölüp bermek
barada karara gelendigini, zerur azyk
harytlaryny satyn almak üçin Söwda we da
şary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine
hem 150 million amerikan dollary möçber
de pul serişdeleriniň bölünip berilýändigini
belledi. Döwlet Baştutanymyz degişli Kara
ra gol çekip, wise-premýere birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözeg
çilik edýän söwda toplumynda şu ýylyň bäş
aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada
hasabat berdi.

BÜTINDÜNÝÄ
WELOSIPED GÜNI
GEÇIRILDI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

ýagdaýyna oňat täsir etmek bilen,
zähmetsöýerlik, özüňe erk etmek,
maksada okgunlylyk ýaly häsiýetleriň
kemala gelmegine ýardam berýär.
...Arkadagly Serdarymyzyň öňüni
çekýän welosipedli ýörişe gatna
şyjylaryň hatarlary paýtagtymyzyň
ýollary boýunça hereketini dowam
etdirdiler.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow welosipedli ýörişiň
bellenen aralygyny geçip, ahyrky
nokada — paýtagtymyzyň Ruhyýet
köşgüniň ýanynda ýerleşýän pelle
hana geldi. Döwlet Baştutanymyz
Bütindünýä welosiped gününe
gabatlanyp geçirilen köpçülikleýin
sport-ekologik çärä gatnaşyjylar
bilen hoşlaşyp, hemmelere berk jan
saglyk, işlerinde üstünlik arzuw etdi.
...Şol gün Bütindünýä welosiped
güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli
welaýatlarynda-da welosipedli ýöriş
ler geçirildi. Bedenterbiýe we sport
bilen meşgullanmak üçin Watany
myzda döredilen aňrybaş amatly
şertler netijesinde sagdyn hem-de
işjeň durmuş ýörelgesi türkmenis
tanlylaryň saýlap alan ýörelgesine
öwrüldi, bu hereket ähli ýaşdaky
ildeşlerimizi has-da jebisleşdirdi.
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Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hasabaty diňläp we
wise-premýere ýüzlenip, soňky döwürde
gözegçilik edýän düzümleriniň işine gözeg
çiligi gowşadandygyny, ilatyň sarp edýän
harytlarynyň, aýratyn hem oba hojalyk pu
dagynyň önümleriniň öndürilişini artdyrmak
boýunça işleriň haýal alnyp barylýandygyny
nygtady. Söwda ulgamynyň, sanly ulgamy
ornaşdyrmak nazara alnanda, häzirki za
man üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmek
boýunça işler hem ýaramaz ýola goýlup
dyr. Şonuň netijesinde, söwda ulgamynda
köp sanly düzgün bozmalara ýol berilýär.
Döwlet Baştutanymyz daşary ýurtlardan
getirilýän önümleriň ornuny tutýan harytlary
öndürmek boýunça işleriň hem ýaramaz al
nyp barylýandygyna ünsi çekip, bu ugurda
entek uly mümkinçilikleriň bardygyny, bu
mümkinçilikleriň ýeterlik ulanylmaýandygy
ny aýtdy.
Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiz
işde goýberen kemçilikleri üçin, Ç.Gyly
jowyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary wezipesinden boşadylýandygy
ny yglan etdi.
Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabine
tiniň Başlygynyň söwda toplumy boýunça
orunbasary wezipesine Batyr Atdaýewi
bellemek barada karara gelendigini habar
berip, ony Türkmenistanyň Baş prokurory
wezipesinden boşatdy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara
ýüzlenip, onda esasan iki meselä seredi
lendigini, ýurdumyzyň obasenagat toplumy
ny mundan beýläk-de ösdürmek, söwda we
hyzmatlar ulgamynyň işini kämilleşdirmek,
telekeçiligi höweslendirmek boýunça mö
hüm wezipeleriň kesgitlenendigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz wise-premýer
B.Atdaýewe ýüzlenip, ýurdumyzda söwda
toplumynyň işini döwrüň talabyna laýyk
derejede kämilleşdirmek, hususyýetçiligi
ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleriň
wajypdygyna ünsi çekip, toplumyň öňünde
durýan wezipeleri kesgitledi.
Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howp
suzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejli
sinde başga-da birnäçe möhüm meselelere
garaldy we olar boýunça degişli çözgütler
kabul edildi.

ÝURDUMYZYŇ SEBITLERINI TOPLUMLAÝYN
ÖSDÜRMEK ÜNS MERKEZINDE
31-nji maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy,
Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet
Baştutanymyzyň tabşyrmagy boýunça Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala
aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz ýakynda Daşoguz şäheriniň merkezinde hormatly
Prezidentimiziň gatnaşmagynda açylyp ulanmaga berlen welaýat köpugurly has
sahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň, aýratyn-da, ösüp gelýän ýaş nesilleriň
saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak boýunça edilýän tagallalar bilen tanyş
dy we welaýatyň oba hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly
meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow adynda
ky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat
bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny
esaslandyryjy hajy Arkadagymyz Daşoguz
şäheriniň merkezinde ýerleşýän köpugurly
hassahana baryp, onuň bölümlerinde döre
dilen şertler, aýratyn-da, bejergi alýan çaga
laryň saglyk ýagdaýlary bilen tanyşdy.
Gahryman Arkadagymyz ol ýerde ýurdu
myzyň saglygy goraýyş we derman sena
gaty ministrliginiň degişli ýolbaşçylarynyň
gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly
Berdimuhamedow hassahanalaryň işi gur
nalanda, bazar ykdysadyýetiniň düzgünlerin
den ugur alynmalydygyna, hojalyk hasap
laşygy we býujet serişdeleri boýunça satyn
alnan däri-dermanlaryň, enjamlaryň rejeli
hem-de maksadalaýyk ulanylmagyna berk
gözegçilik edilmelidigine ünsi çekdi.
Hormatly Arkadagymyz lukmançylygyň
dürli ugurlary boýunça degişli jemgyýetleri
döretmegiň zerurlygyny belledi. Munuň özi
lukmançylygy ösdürmek meseleleri boýunça
pikir alyşmakda, saglygy goraýyş ulgamyna
sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmakda, bu ugur
da halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde
we dünýäniň iri lukmançylyk merkezleri bilen
tejribe alyşmakda, maslahatlary geçirip,
birek-birege amaly-usuly goldaw bermekde,
dünýä tejribesinde keselleriň öňüni almagyň,
anyklamagyň we bejermegiň häzirki zaman
usullaryny, keselleri bejermek üçin öndüril
ýän täze derman serişdelerini özleşdirmekde
hem-de amaly lukmançylyga ornaşdyrmak
da, jemgyýetiň işini ylmy işler bilen utgaşdy
ryp alyp barmakda aýratyn ähmiýetli bolar.
Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň
Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow
hemmeler bilen mähirli hoşlaşyp hem-de
işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden
Türkmen oba hojalyk institutyna bardy we bi

lim edarasynyň binagärlik aýratynlyklary, on
da talyplaryň döwrebap bilim almaklary üçin
döredilen şertler bilen tanyşdy we institutyň
talyp ýaşlary bilen duşuşdy. Talyplar bilen
duşuşmazdan öňürti, hormatly Arkadagymyz
welaýatyň Gubadag etrabynda 40 ýyldan
gowrak wagt bäri kärendeçilik usulynda iş
leýän ussat daýhan Täzebaý Ataýew bilen
gürrüňdeş bolup, onuň iş şertleri, maşgala
ýagdaýy bilen gyzyklandy.
Kärendeçi daýhan özi bilen duşuşyp, pikir
alşandygy üçin Gahryman Arkadagymyza
tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ekerançy
lykda mikrodökünleriň ulanylmagynyň, onuň
bolsa topragyň arassalanmagyna, hasyl
lylygyň ýokarlanmagyna täsiri, şeýle hem
tohumçylyk işini ylmy esasda kämilleşdirme
giň ähmiýeti barada gürrüň berdi. Hormatly
Arkadagymyz häzirki döwürde döwlet
Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça ýurdu
myzda guşçulygy ösdürmek meselelerine
zerur üns berilýändigini, şunda pudagyň iým
binýadynyň döredilmegine täzeçil usulda çe
meleşilýändigini aýtdy.
Şeýle hem hormatly Arkadagymyz döwlet
Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça öndüri
len önümleri merkezleşdirilen usulda kabul
etmek bilen baglanyşykly meseleleri öwren
mek, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen
üpjünçiligini gowulandyrmak ugrunda degişli
işleriň alnyp barylýandygy barada gürrüň
berdi we daýhana asylly işlerinde üstünlik
arzuw etdi.
Soňra hormatly Arkadagymyz institutyň
mugallymlarydyr talyp ýaşlary bilen duşu
şyp, oba hojalyk ylmyny mundan beýläk-de
ösdürmegiň we okatmagyň täze usullaryny,
bilim ulgamyna sanly ulgamy ornaşdyrma
gyň, şeýle hem obasenagat toplumynyň ähli
ugurlary boýunça zerur bolan ýokary derejeli
hünärmenleri taýýarlamagyň meseleleri bo
ýunça pikir alyşdy.
«RYSGAL»

OBA HOJALYGYNDA TELEKEÇILIGIŇ ORNY
Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda
ýaşlar we olaryň ýagty geljegi barada edil
ýän aladalar, şeýle-de ýaşlaryň telekeçiligi
alyp barmaklary üçin döredilýän giň mümkin
çilikler bimöçberdir. Ýaşlar baradaky döw
let syýasatynda ýaşlaryň geljeginiň aýdyň
we şuglaly bolmagy üçin ähli şertleriň göz
öňünde tutulmagy döwletimizde ýaşlar üçin
döredilýän mümkinçilikleri aýdyňlygy bilen
subut edýär.
Bu babatda ýaňy-ýakynda mähriban
Arkadagymyzyň Daşoguz welaýatyna amala
aşyran iş saparynyň dowamynda biziň ýoka
ry okuw mekdebimize, ýagny Türkmen oba
hojalyk institutyna gelmegi, talyplarymyz,
mugallymlarymyz bilen duşuşmagy, ýakyndan
söhbetdeş bolmagy biziň buýsançly başy
myzy göge ýetirdi. Şol duşuşykda Gahryman
Arkadagymyz oba hojalyk ylmyny mundan
beýläk-de ösdürmegiň, okatmagyň täze usul
laryny, bilim ulgamyna sanly tehnologiýalary
ornaşdyrmagyň, obasenagat toplumynyň ähli
ugurlary boýunça zerur bolan kämil hünär
menleri taýýarlamagyň meseleleri boýunça
pikir alyşdy, şeýle-de bu toplumy ösdürmekde
kiçi we orta telekeçiligiň ähmiýetiniň uludygy
ny belläp, welaýatda telekeçilik işini höwes
lendirmekde döwlet tarapyndan zerur tagalla
laryň edilýändigini gürrüň berdi.
Mähriban Arkadagymyz döwletimizde azyk
bolçulygyny döretmekde esasy ornuň, ýagny
onuň 70—80 göteriminiň telekeçileriň paýyna
düşýändigini bellemek bilen talyp ýaşlaryň
okuwlaryny gutaranyndan soň, telekeçilik
işini alyp barmaga we hususy hojalyklarda
oba hojalyk ekinleriniň dürli görnüşlerini, açyk

şertlerde gök-bakja ekinlerini, sitrus we tropik
miweli ösümlikleri bolsa ýyladyşhana şertle
rinde ösdürip ýetişdirip, olardan alynýan bol
hasylyň hasabyna uly ykdysady girdejileri
gazanmaga ähli mümkinçilikleriň döredilendi
gini beýan etdi.
Ýeri gelende bellesek, döwletimizde te
lekeçilige ýakyndan goldaw berlip, kiçi we
orta işewürligiň netijeli işlemegi üçin zerur
şertler döredilýär, ykdysadyýetiň dürli pudak
larynda bazar gatnaşyklaryna geçmek, oba
hojalygynda öndürilýän, şeýle-de oba hojalyk
ekinlerinden alynýan önümleriň eksportynyň
möçberini artdyrmak, daşary döwletlerden
gelýän önümleriň möçberini azaltmak hem-de
daşary ykdysady gatnaşyklary giňeltmek ýaly
ýörelgeleri ýurdumyzyň mundan beýläk-de
durnukly ösmeginiň esasy şerti hökmünde
seredilýär.
Döwletimizde daýhan hojalyklaryň, hä
zirki zaman sanly ulgam esasynda işleýän
ýyladyşhanalaryň döredilmegi oba hojalyk
ekinleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdi
rip, olardan bol hasyl almaga, içerki önümle
riň önümçiligini ýokarlandyrmaga, eksportyň
mümkinçilikleriniň artmagyna getirýär.
Ýurdumyzda hususyýetçilerimiz
tarapyndan oba hojalyk ekinleriniň dürli gör
nüşleri, şeýle-de mekgejöwen, jöwen, arpa,
dary, sudan oty ýaly dänelik we ot-iýmlik
ekinler ösdürilip ýetişdirilýär. Bu ekinleriň dä
ne hasyly guşlar we mallar üçin dürli ot-iým
leri taýýarlamakda ulanylýar, gök massasy
bolsa mallara ot hökmünde berilýär. Şonuň
üçin daýhan hojalyklarynyň, şeýle-de hususy
hojalyklaryň ekin meýdanlarynda dänelik we
ot-iýmlik ekinlerden alynýan hasylyň ýokar

landyrylmagy, ekilýän meýdanlaryň artdyryl
magy oba hojalyk guşlaryna hem-de malla
ryna berilýän ot-iýmleriň dürli görnüşleri bilen
olaryň doly üpjün bolmagyna getirer. Oba
hojalyk guşlary we mallary üçin ot-iýmleriň
dürli görnüşleriniň öz ýurdumyzda öndürilip,
elýeterli bahadan içerki bazarlara çykaryl
magy, geljekde olaryň önümçiliginiň artdyryl
magy döwletimiziň ykdysadyýetiniň ýokar
lanmagyna, beýleki döwletlerden gelýän oba
hojalyk önümleriniň importynyň azalmagyna,
eksportyň bolsa artdyrylmagyna ýardam ed
ýär. Şol esasda oba hojalyk mallarynyň we
guşlarynyň ot-iýmlik binýadynyň ýokarlandy
rylmagy olaryň et, ýumurtga, süýt önümliligini
artdyrýar.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
mugallymy.
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ÝÜPEKÇILIK —
GIRDEJILI PUDAK

YKDYSADY TAÝDAN
BÄHBITLI EKIN
Hormatly Prezidentimiziň ýurdu
myzda importyň ornuny tutýan, eks
porta gönükdirilen önümleri öndürmek
barada öňde goýýan wezipelerini dur
muşa geçirmekligiň çäklerinde daý
han telekeçilerimiz azyklyk we mallar
üçin ot-iým taýýarlamakda giňden
ulanylýan mekgejöweni ösdürip ýe
tişdirýärler. Bu ugurda mekgejöweni
ösdürip ýetişdirmekligiň inçe syrlary
ny irginsiz öwrenip, baý tejribe top
lap, ondan bol hasyl almagy ussatlyk
bilen başarýan telekeçileriň sanynyň
barha köpelýändigi guwandyryjydyr.

M

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba ho
jalyk pudagynyň esasy ugurlarynyň biri hasaplanýan ýüpekçiligi, ýagny pileçiligi
ösdürmeklige aýratyn üns berilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dokma senagaty giň
gerimler we çalt depginler bilen ösýär. Dokma kärhanalarynda ekologiýa taýdan
arassa, ýokary hilli tebigy ýüpek süýümlerinden dokalýan matalardan tikilen göze
gelüwli egin-eşikler, durmuşda ulanylýan ýaşaýyş hajatly dokma önümleri, türkmen
zenanlarynyň päk zähmeti bilen dokalýan, gözüň ýagyny iýip barýan ýüpek halylary
myz dünýäniň çar künjeginde iň hyrydarly harytlar hökmünde bellidir.

D

okma önümleriniň harytlyk we hil
taýdan görkezijilerine olary taýýar
lamak üçin ulanylýan çig mallaryň
täsiri örän uludyr. Ýurdumyzda dokma önüm
lerini, halylary öndürmekde ýerli çig mallaryň
biri bolan ýüpek giňden ulanylýar. Türkmen
ler ýüpekçilik bilen örän gadymy döwürlerden
bäri meşgullanyp gelýän halkdyr.
Ýüpekçilik käri tut agaçlaryny ösdürip ýe
tişdirmek bilen berk baglanyşyklydyr. Çünki
tut agajynyň ýapraklary ýüpek gurçuklarynyň
ýeke-täk iýmiti bolup hyzmat edýär. Ine, şoňa
görä-de, ýüpekçilik barada söhbet açylan
da, tut agajyny agzaman geçip bolmaz. Tut
agaçlary diňe bir ýüpekçiligi ösdürmek üçin
peýdaly bolman, eýsem, olar ýaşaýşyň baş
ga ugurlarynda hem giňden ulanylýar. Tut
agajynyň topragyň duzuny özüne siňdirip,
ýerleriň şoruny aýyrmakda hem bahasyna
ýetip bolmajak peýdaly tarapynyň bardygyny
belläp geçmek gerekdir.
Tut agajy ömri uzak baglara degişli bolup,
ol adaty howa-toprak şertlerinde 200—300
ýyl ýaşamaga ukyplydyr. Gurakçylyga çy
damly bolup, idegi hem ýönekeýdir. Bu agaç
lary ösdürip ýetişdirmek üçin biziň Güneşe
baý howa şertimiz, çägesöw we toýunsow
topragymyz örän amatly hasaplanýar. Tut
agajynyň yrýa zady ýokdur, onuň ýapraklary
diňe bir ýüpek gurçuklaryny iýmitlendirmek
üçin ulanylman, eýsem, mal oty hökmünde
hem giňden ulanylýar. Maldar ildeşlerimiz
güýz aýlary tut agajynyň ýapraklary bilen mal
bakýarlar. Şeýle edilip bakylanda, mallaryň
eti özboluşly täsin tagamlylygy, ýakymly ysy
bilen tapawutlanýar.
Dermanlyk häsiýetlerine eýe bolan tut
agajynyň ýapraklary we miweleri halk luk
mançylygynda dürli keselleri bejermekde
ulanylypdyr. Gahryman Arkadagymyzyň
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly
köp jiltli ylmy-ensiklopedik eserinde tut agajy
nyň ýapraklarynyň, miweleriniň we kökleriniň
dermanlyk häsiýetleri barada giňişleýin, juda
gyzykly ylmy maglumatlar beýan edilýär.
Bu agajyň ýapragyny we gabygyny suwa
gaýnadyp taýýarlanýan içgini ýürek, garaguş
kesellerinde, derman we peşew çykaryjy se
rişde hökmünde ulanmak maslahat berilýär.
Täze ýapraklardan taýýarlanan melhemlik
deri ýaralaryna, gijilewüge, deri çişmesi ýaly
kesellere melhem bolup bilýär.
Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmen
medeniýeti», «Ile döwlet geler bolsa...» atly
ajaýyp eserlerinde saz gurallaryny ýasa
ýan ussalarymyzyň tut agajyndan kalbyňy
heýjana getirip, keýpiňi has-da çag edýän,
gussada ýürekleriňe rahatlyk berip, göw
nüňi açýan gaýtalanmajak ajaýyp owazlary
çykarýan dutary ýasaýyşlary barada jikmejik beýan edilýär. Bu täsin agajyň çybyklary
türkmen ak öýlerini gurmakda hem ulanyl
ýar. Tut agajynyň saýasynda oturyp dynç al
mak ynsan saglygy üçin peýdalydyr, sebäbi
onuň ýapraklary iň arassa kislorody bölüp
çykarýar.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek maksady
bilen tut agaçlaryny ösdürip ýetişdirmeklige
işjeň girişdiler. Telekeçiler dünýä ýurtlarynda
ösdürilip ýetişdirilýän tut agaçlarynyň dürli
görnüşlerini ylmy esasda içgin öwrenýärler.
Olaryň arasyndan biziň toprak-howa şertle
rimizde ýaşap, hasyl berip biljek görnüşlerini
ösdürip ýetişdirmek boýunça tejribe synag
laryny telekeçiler Arslan Nurgeldiýew Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda, Begenç
Amangeldiýew Mary welaýatynyň Garagum
etrabynda geçirýärler.
Ýüpek gurçuklaryny iýmitlendirmek üçin
tut agajynyň ýaz ýapragy ulanylýar, ol uly we
ýumşak bolýar, güýzki ýapraklaryň gaty bo
landygy üçin gurçuklar ony iýmeýär. Şonuň
üçin hem ýurdumyzda ýylda 1 gezek, ýazda
ýüpek gurçugy tutulýar.
Ýüpekçilikde ulanylýan ölçeg boýunça
1 guty gapda 22 gram ýüpek gurçugynyň
tohumy bolýar, şonça gurçugy idetmek üçin
750 kilogram tut ýapragy gerek. Kesgitle
nen kada boýunça 1 guty, ýagny 22 gram
gurçuk ösdürilip ýetişdirilende 55 kilogram
pile alynýar, has tejribeli ýüpekçiler bolsa
70—80 kilogram, hatda ondan hem köpräk
pile almagy ussatlyk bilen başarýarlar. Ýerli
bir düýp tut agajy ortaça 12 kilogram, hytaý
tut agajy bolsa azyndan 40 kilogram ýaprak
berýär.
Diýmek, 55 kilogram ýüpek pilesini öndür
mek üçin ýerli tut agajynyň 62 düýbüniň, hy
taý tut agajynyň bolsa 18 düýbüniň ýapragy
gerek bolýar. Her 100 kilogram çig guradyl
madyk pileden 13 kilogram arassa ýüpek
çykýar. Dünýä bazarynda ýüpek iň geçginli
we hyrydarly harytdyr.
Hormatly Prezidentimiziň hususyýetçilere
berýän bimöçber goldawlary, işlemek üçin
döredýän amatly şertleri olaryň ýüpekçilik
bilen meşgullanmak höwesiniň has-da
artmagyna ýardam edýär. Döwlet
Baştutanymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyz
da her ýylyň ýaz we güýz pasyllarynda köp
çülikleýin bag ekmek çäresini geçirmek indi
asylly däbe öwrüldi. Ähli halkyň agzybirlikde
gatnaşmagy bilen ýurdumyzda her ýylyň ýaz
we güýz möwsümlerinde dürli görnüşli bag
laryň, şol sanda tut agaçlarynyň müňlerçe
nahallary oturdylýar.
Ýakyn ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjek
lerinde tut agaçlarynyň damjalaýyn suwaryş
ulgamy ornaşdyrylan döwrebap ekin meý
danlary peýda bolar. Bu bolsa ýurdumyzda
gadymy we girdejili pudaklaryň biri hasap
lanýan ýüpekçiligiň depginli ösdürilmegine
güýçli itergi berer.
Şamyrat HERREMOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
Obasenagat toplumy we balykçylyk
müdirliginiň başlygy.

ekgejöwen birýyllyk otjumak
ösümlik bolup, ol azyklyk, otiýmlik maksatlar üçin ösdürilip
ýetişdirilýär. Şeýle-de mekgejöwen şorla
şan ýerleri özleşdirmekde, ýerleriň ikilenji
şorlaşmasynyň öňüni almakda örän peý
daly ekin hasaplanýar.
Mekgejöweniň dänesinde 9—12%-e
çenli belok, 4—8% ýag, 65—70% krahmal
we beýleki maddalar saklanýar. Dänesin
den un, ýarma, patrak, krahmal, glýukoza,
ýag alynýar, dürli azyk önümleri, ylaý
ta-da, çörek, süýji-köke önümleriniň dürli
görnüşlerini taýýarlamakda ulanylýar.
Mekgejöweniň mallar we guşlar üçin
ot-iýmlik ähmiýeti ýokary bolup, onuň
1 kilogram dänesiniň ot-iým birligi 1,34-e,
100 kilogram silosynyň ot-iým birligi bolsa
21—28-e deňdir. Şonuň üçin mekgejöwen
ot-iýmlik maksatlary üçin ösdürilip ýe
tişdirilende, onuň süýtli-tümmül, tümmül
döwürlerinde gök böleklerinden şireli ot
hasaplanýan silos, bişen dänesinden bol
sa ýokumly iým taýýarlanýar.
Mekgejöwen hatarlaýyn usulda ekilen
de, onuň ekilen ýeriniň topragy ýumşak,
haşal otlardan arassa bolýar, organiki
maddalara baý kök ulgamy bolsa toprak
da galýar. Şonuň üçin mekgejöwen ekin
dolanyşygynda we çalşygynda beýleki
ekinler üçin ýaramly ekinöňi bolup hyzmat
edýär. Mekgejöweniň görnüşine (sortuna)
görä, her gektardan 5—10 tonna däne,
80—100 tonna çenli gök ot almak müm
kindir.
Mekgejöwen ösüş suwuna talapkär
digine garamazdan, ol belli bir derejede
gurakçylyga, yssa durnukly ekindir. Şonuň
üçin suw ýetmezçilik edýän sebitlerde
hem ösüş döwründe suw tutmagyň sany
ny azaltmak bilen mekgejöweni ösdürip
ýetişdirip, ondan kadaly däne we gök
massa hasylyny alyp bolýar. Şeýle-de
hatarara bejergileriň öz wagtynda dogry
geçirilmegi, ekin meýdanlarynyň gyrala
rynda gorag tokaý zolaklaryň döredilme
gi, suwaryşyň netijeli usuly bolan ýagyş
ýagdyryp suwarmak usulynyň ulanylmagy
suwy tygşytly peýdalanmaga we gowy
hasyl almaga şert döredýär.
Mekgejöwen ýagtylygy, ýylylygy hala
ýan ekindir. Gurakçylyga belli bir dere
jede durnukly bolup, beýleki dänelilere
garanyňda, suwy az sarp edýändir. Onuň
suwy köp talap edýän döwri sübseleme
den 10 gün öň we sübseläninden 20 gün
soň dowam edýändir.
Mekgejöweni ösdürip ýetişdirmek üçin
iýmit maddalara baý bolan topragy saýlap
almaly. Tejribeden mälim bolşy ýaly, gowy
ideg etmegiň hasabyna belli bir derejede
iýmit maddalary ýetmezçilik edýän toprak
ly ýerlerden hem ýokary hasyl almagyň
hötdesinden gelýän ussat daýhanlar bar.
Islendik ekinden bolşy ýaly, mekge
jöwenden hem bol hasyl almakda ony
ekmek üçin ýerleri dogry saýlap almak
möhüm şertleriň biridir. Munuň üçin top
ragyň himiki düzümini bilmekligiň aýratyn
ähmiýetiniň bardygyny belläp geçmek
gerekdir. Bu ugurda Türkmenistanyň Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Timur Geldiýew ilkinjileriň
biri bolup, ýurdumyza topragyň ýagdaýy
ny görkezýän, 19 sany görkezijini sähelçe
wagtyň içinde kesgitlemäge mümkinçilik
berýän Germaniýa Federatiw Respublika
synyň «Stenon» kompaniýasy tarapyndan
öndürilen ykjam abzaly getirdi. Bu abzal

daky ölçeýji guraly topraga dürtüp, onuň
ýylylyk, çyglylyk, pH, şorlulyk derejeleri
ölçenýär, şeýle hem düzümindäki azot,
fosfor, kaliý we beýleki himiki maddalaryň
mukdary kesgitlenýär. Şeýle maglumatlar
daýhanlara diňe bir suw we dökün seriş
delerini tygşytly ulanmak üçin däl, eýsem,
topragyň hasyl berijilik ukybyny gorap sak
lamaga, geljekde has-da gowulandyrmaga
gönükdirilen agrotehniki çäreleri öz wag
tynda geçirmek üçin zerur bolup durýar.
Mekgejöweniň ösüş döwri görnüşi
ne görä 85-den 140 güne çenli dowam
edýär. Ýere taşlanan tohumyň kadaly
gögerip çykmagy üçin 10—12oC dereje
ýylylyk gerek. Şonuň üçin howa şertleri
ne baglylykda, apreliň ikinji ýarymyndan
maýyň birinji ýarymy aralygynda, güýzlük
däneli ekinleriň hasyly ýygnalandan soň,
iýun aýynda ekilýär. Ýurdumyzyň toprakhowa şertlerine laýyklykda, mekgejöweniň
her gektaryndan 5-6 tonna däne, 50—60
tonna gök ot almak üçin bir gektara
160—200 kilogram azot, 120—150 kilog
ram fosfor, 60—70 kilogram kaliý bermek
teklip edilýär.
Ekiş ýerler talabalaýyk taýýarlanandan
soň geçirilýär. Mekgejöwen hatarlaýyn
we tutuşlaýyn usulda ekilýär. Agrotehniki
kadalara laýyklykda, dänelik mekgejöwen
üçin bir gektara 20—25 kilogram, gök ot
üçin 50—60 kilogram tohum harçlanýar.
Mekgejöweni gök ot görnüşinde mala ber
mek üçin gür, silos we däne almak üçin
bolsa seýrek ekmek maslahat berilýär.
Ekiş geçirilýän döwri her gektara 10 kilog
ram azot, 10—20 kilogram fosfor berilýär.
Mekgejöweniň tohumlary gögerip,
2-3 sany ýaprak emele gelende, ýerleri
dyrmyklamak işi geçirilýär. Eger tohumlar
gögermänkä ýagyş ýagyp, ýeriň üsti ga
paklasa, onda ony dyrmyklap ýumşatma
ly. Wagtly-wagtynda ösüş suwuny tutmaly.
Dänelik mekgejöwene ösüş döwründe
4 gezek, gök ot üçin bolsa, 5—7 gezek
ösüş suwy tutulýar. Şol döwürde iki gezek
goşmaça iýmitlendirilýär, birinji gezek
4-5 sany ýaprak, ikinji gezek 8—10 sany
ýaprak emele getirende, her gektara 175
kilogram ammiak selitrasy berilýär.
Mekgejöwen gök ot üçin ösdürilip ýe
tişdirilende, ony süýtli-tümmül döwründe
silos ýygnaýjy kombaýnlar bilen orup al
maly. Dänelik mekgejöweniň däneleri doly
bişeninden soň, hasyl ýörite kombaýnlar
bilen ýygnalyp alynýar. Kiçiräk meýdanda
ösdürilip ýetişdirilen mekgejöweniň hasy
lyny el güýji bilen hem ýygnamak bolýar.
Mekgejöweni ösdürip ýetişdirmek yk
dysady taýdan örän bähbitlidir. Mallardan
we guşlardan ýokary hilli önüm almak
üçin ot-iým iň aýgytlaýjy şertdir, şoňa
görä-de mekgejöwen gök görnüşde bolşy
ýaly, däne görnüşinde hem iň hyrydarly
önümdir.
Ýunus MUHAMMETDURDYÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň
başlygynyň orunbasary.
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MILLI YKDYSADYÝETIMIZ
ÖSÜŞ ÝOLUNDA
Milli ykdysadyýetimize bazar gatnaşyklaryny or
naşdyrmakda amala aşyrylan özgertmeler ýurdumy
zyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga,
durmuş goraglylygyny üpjün etmäge, sebitleriň zäh
met bölünişigini kadalaşdyrmaga, ösüş maksatnama
larynda göz öňünde tutulan ägirt uly taslamalaryň we
başlangyçlaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ýardam
berýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştu
tanlygynda senagat we innowasiýa ösüş nusgasyna
gönükdirilen strategik ugruň yzygiderli durmuşa ge
çirilmegi döwletimiziň senagat taýdan ösüşini has-da
çaltlandyrdy.
Ýurdumyzyň senagatlaşmagynda telekeçileriň goşandynyň uly
bolmagy juda buýsandyryjydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi
niň, senagat önümçiliginiň ösüş depgininiň ep-esli artmagy hem
hususy ulgamyň milli ykdysadyýetimize goşýan goşandyndan
habar berýär.
Ykdysady ösüşiň täze hil derejesini gazanmakda, ýurdumyzyň
we onuň sebitleriniň ykdysady kuwwatyny berkitmäge gönükdi
rilen çözgütleri gyşarnyksyz we yzygiderli durmuşa geçirmekde,
innowasiýalary goldamakda we olary iş ýüzünde durmuşa or
naşdyrmakda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy:
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» möhüm orun degişlidir.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly: «Bu maksatnama biziň
geljegimiziň kepilidir. Döredip, gurup bilýän millet hökmünde bütin
dünýäde halkymyzyň mertebesini has beýgeltjek ösüş ýoludyr».
Bu maksatnamada hem hususy pudagy ösdürmek meselesine
aýratyn ähmiýet berilýär.
Has takygy, maksatnamada bellenen döwürde oba bilen şäher
leriň ösüş we döwrebaplyk derejesindäki aratapawudyaýyrmak,
hojalyklaryň halal girdejisini artdyrmak göz öňünde tutulýar. Mu
nuň üçin bolsa dünýä ylmynyň hem-de tejribesiniň iň täze gaza
nanlary esasynda milli önümçiligi düýpli döwrebaplaşdyrmak, oba
ýerlerinde kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň binýadynda dürli
guramaçylyk-hukuk görnüşli iri möçberli paýly agrosenagat birle
şiklerini esaslandyrmak meýilleşdirilýär.
Maksatnamada beýan edilen ykdysadyýetiň pudaklarynyň
ösüşini tizleşdirmek, halka edilýän hyzmaty ýeňilleşdirmek mak
sady bilen, ony durmuş taýdan goramak hyzmatlaryny sanly
ulgam arkaly ýerine ýetirmek, döwrüň talabyna laýyklykda hyz
matyň görnüşlerini kämilleşdirmek we artdyrmak, ýerli elektron
söwdany kämilleşdirmek, ilatyň sanly ykdysadyýet we maglumat
howpsuzlygy babatda sowatlylygyny artdyrmak boýunça wezipe
ler hususy ulgamyň wekilleriniň goşandy bilen üstünlikli durmuşa
geçirilýär.
Döwletimiz tarapyndan gurmak, döretmek, öndürmek, halal
zähmet bilen baýamak üçin döredilýän oňyn mümkinçilikler tele
keçilik işine höwes bildirýän taraplaryň sanyny köpeldýär. Netijede
ykdysadyýetimiziň köpugurly ösüşe eýe bolmagyna, bazar gatna
şyklaryna geçip, bäsleşige ukyplylygy kemala getirmäge, importyň
ornuny tutýan önümçiligiň, şeýle-de eksporta niýetlenen harytlaryň
möçberiniň, iş orunlarynyň artmagyna şert döreýär. Jemläp aýda
nyňda, raýatlarymyzyň hem, döwletimiziň hem baýamagyna uly
itergi berýär.
Oguljeren KAZAKOWA,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlygy.

ARASSAÇYLYK SERIŞDELERI
«Altyn ýol» hususy kärhanasy tarapyndan bäsdeşlige ukyply
bolan egin-eşik ýuwujy we tämizleýji serişdeler, suwuk sabynlar,
şampunlar, gap-gaç ýuwujy serişdeler öndürilýär. Mary welaýa
tynyň Mary — Aşgabat awtomobil ýolunyň 11-nji kilometrinde
ýerleşýän kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respubli
kasynyň kämil tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün edildi. Munuň
özi kärhanada her ýylda 600 tonna golaý önüm öndürmäge müm
kinçilik berýär.

2002-nji ýyldan bäri arassaçy
lyk serişdeleriniň önümçiligini alyp
barýan kärhanada häzirki wagtda
40-dan gowrak işgär zähmet çek
ýär. Önümçiliginiň gerimini barha
giňeldýän kärhanada 150, 250,
400 gramlyk gaplara ýerleşdirilen
şampunlar, ýertudana, garyşyk
miwe, hyýar ysly el kremleri, aýna
ýuwujy, egin-eşik ýuwujy, agardyjy,
gel görnüşli gap-gaç ýuwujy seriş
deler öndürilýär. «Peşgeş», «Çäç»,
«Altyn ýol» haryt nyşanly bu hoja
lyk harytlary özüniň ýokary hilliligi
bilen tapawutlanýar. Kärhananyň
barlaghana bölüminde gündelik
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öndürilýän önümleriň hiline berk
gözegçilik edilýär. Önümçilikde ýerli
we daşary ýurt çig malyndan peý
dalanylýar.
Ýeri gelende bellesek, önümle
ri gaplamakda ulanylýan polietilen
örtgi hem kärhananyň özünde ön
dürilýär. Işleri göwnejaý ýola goýlan
kärhanada öndürilýän, dünýä ül
ňülerine laýyk gelýän önümler ýur
dumyzyň içerki sarp edijilerini doly
üpjün etmek bilen, daşary ýurtlaryň
birnäçesine eksport edilýär. Geljek
de kärhana eksportyň möçberini kö
peltmegi, hyzmatdaşlarynyň sanyny
artdyrmagy göz öňünde tutýar.

DOKMA KÄRHANASY
Hususy kärhanalaryň ýokary hilli dokma
önümleri bilen milli ykdysadyýetimiziň mö
hüm ugurlarynyň biri bolan dokma pudagynyň
has-da ösdürilmegine, içerki bazarlarymyzyň
harytlar bilen üpjün edilmegine öz goşantlary
ny goşýandyklary örän guwandyryjydyr. Şeýle
kärhanalaryň biri hem Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
«Dowamly özgeriş» hususy kärhanasydyr.
Mary welaýatynyň Mary etrabynda ýerleşýän bu
kärhanada dokma önümleriniň dürli görnüşleri öndüril
ýär. Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň enjamla
ry bilen üpjün edilmegi ýokary hilli dokma önümleriniň
ençemesini öndürmäge mümkinçilik berýär. 20 töweregi
işgär zähmet çekýän kärhanada önümçilikde ýerli çig
maldan peýdalanylýar.
Bu ýerde öndürilýän dokma önümleri her möwsüme,
pasla görä, dürli ýaşdaky adamlara niýetlenendir. Kärha

RAHAT GURŞAW
Öýleriň, edara-kärhanalaryň
esasy içki bezegi gözüňi egleýän
perdeler bolup durýar. Perdeler
reňkiniň sazlaşygy, owadan gör
nüşi bilen otagdaky adamlaryň
şähdaçyk, keýpiniň kök bolma
gyna öz täsirini ýetirýär. Ýurdu
myzda perdeleri öndürýän hususy
telekeçileriň bolmagy bizi has-da
buýsandyrýar. Olaryň biri hem
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy
Şöhrat Meretdurdyýewdir.
Telekeçi 2022-nji ýylyň başynda «Saýa» haryt nyşan
ly perdeleriň önümçiligine başlady. Aşgabat şäheriniň
G.Kuliýew köçesiniň ugrundaky «Säher» binasynda ýer
leşýän kärhanada häzirki wagtda perdeleriň 500-e golaý
görnüşi öndürilýär. Önümler müşderileriň islegine görä,
islendik ölçegde we materialda ýerine ýetirilýär. «Saýa»

nanyň dizaýn-bezeg bölüminde bezeg aýratynlyklary
berilýän önümler gelşikliligi bilen özüne çekýär. Olaryň
arasynda erkek adamlar we mekdep ýaşly oglanlar üçin
köýnek, jalbar, egin-eşikler bar. 2021-nji ýylyň awgust
aýynda önümçilige başlan kärhanada önümler «DÖ»
haryt nyşany bilen gaplanylýar, paýtagtymyzyň we ýur
dumyzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda elýeterli
bahalardan müşderilere hödürlenilýär.
Geljekde kärhana dokma önümleriniň görnüşlerini
has-da artdyrmagy, önüm öndürmek üçin gerek bolan
ýüplügi, matany öndürmegi, dünýä bazarynda mynasyp
orun tapmagy maksat edinýär.
haryt nyşanly perdeler bahasynyň
elýeterliligi, Gün şöhlesine çydam
lylygy, durnuklylygy, ýokary hilliligi,
bezegi bilen aýratyn tapawutlanýar.
Çig mallar Türkiýe Respublikasynyň
ýokary hilli matalary bolup, önümçi
likde peýdalanylýan tehnologiýalar
hem bu döwlete degişlidir. Onlarça
işgär zähmet çekýän bu kärhanada
häzirki wagtda tutularyň, žalýuzla
ryň, zebra perdeleriň, rollaryň, rim
perdeleriň, multi ştorlaryň, agaç
žalýuzlaryň köp görnüşi öndürilýär.
Önümleriň arasynda Gün şöhlesini
geçirmeýän ekoperdeleriň bolmagy
aýratyn bellärliklidir.
Kärhananyň hünärmenleri ilkibaşda sargyt eden
müşderiniň öýüne ýa-da edara binasyna baryp, penjirä
niň ölçegini alýarlar. Soňra ýaşaýyş jaýlaryna, eda
ra-kärhanalara niýetlenen ýokary hilli hem-de owadan
perdeleri, žalýuzlary eltip bermek we dakyp bermek
hyzmaty mugt amala aşyrylýar.

ÝOKARY HILLI GAPYLAR
Ýaşaýyş jaýlarynyň, dürli desgalardyr binalaryň
bezegi bolan mebelleriň türkmen telekeçileri tara
pyndan öndürilýändigi guwandyryjydyr. Munuň özi
hususy işewürligi kämilleşdirmäge, daşary ýurtlar
dan getirilýän önümleriň ornuny tutýan harytlaryň
öz ýurdumyzda öndüriliş depginini artdyrmaga,
şeýle-de şol önümleriň dünýä bazarlarynda bäs
deşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga türkmen
işewürleriniň mynasyp goşant goşýandyklaryny
görkezýär. Şeýle telekeçileriň biri-de, Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Parahat Allaberdiýewdir.
Onuň ýolbaşçylyk edýän mebel önümleri kärhanasy
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýer
leşýär. Ýokary hilli mebelleri öndürmeklige niýetlenen
kärhanada 2010-njy ýyldan bäri mebel önümçiligi alnyp
barylýar. Häzirki wagtda bu ýerde 70-e golaý işgär zäh
met çekýär. Kärhanada öýleriň aşhanalaryna niýetleni

len mebel toplumlary, gapylar öndürilýär. Kärhananyň
kuwwatlylygy günde 40—50 sany gapy öndürmäge
barabardyr.
Kärhananyň agzybir işçi-hünärmenleri telekeçilik
bilen meşgullanmaga, täze görnüşli önümçilikleri ýola
goýmaga döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin
hormatly Prezidentimize alkyş aýdýarlar.

«MÄHIRLI» HARYT NYŞANLY ÖNÜMLER
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary arassaçylyk we gözellik se
rişdeleriniň önümçiligini ýola goýmak bilen, impor
tyň ornuny tutýan önümleri öndürip, bu ugurdaky
gazanylýan ösüşlere mynasyp goşant goşýarlar.
Olaryň öndürýän önümleri diňe bir içerki bazarda
däl-de, eýsem, daşarky bazarda-da geçginliligi bi
len tapawutlanýar.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garagan
obasynyň çäginde ýerleşýän «Mähirli dogan» husu
sy kärhanasy birnäçe ýyl bäri «Mähirli» haryt nyşanly
arassaçylyk we gözellik serişdeleriniň önümçiligini alyp
barýar. Hususy kärhanada «Mähirli» haryt nyşanly
sabyn, şampun, gap-gaç ýuwujy serişdeler öndürilýär.
Daşary ýurtlardan satyn alnan döwrebap enjamlar bilen
enjamlaşdyrylan hususy kärhanada häzirki wagtda on
larça işçi-hünärmen zähmet çekýär. Bu ýerde öndürilýän
önümler ýokary hilliligi, ekologiýa taýdan arassalygy,
ýakymly ysy bilen aýratyn tapawutlanýar.
Hususy kärhana ýurdumyzda ilkinjileriň hataryn
da üzärlikli sabynyň önümçiligini ýola goýujylaryň biri
hasaplanylýar. Bu sabynlar 90 hem-de 100 gram ag
ramda bolup, owadan gaplara gaplanýar. Olar saglyk
maksatlary üçin peýdalanylmaga niýetlenendir. Çünki bu
sabynyň düzüminde adam bedenini tämizleýji we ony
mikroblardyr bakteriýalardan goraýjy himiki elementleriň
birnäçesi bar. Bu elementler adam bedeninde örgün
leriň döremeginiň öňüni almak bilen, tämizligiň kadaly

saklanmagyna hem ýardam edýär. Sabyny taýýarlamak
üçin onuň düzüminde üzärligiň gaýnadylyp alnan suwy,
guradylyp owradylan ýapragy hem-de palma agajynyň
ýagy ulanylýar. Üzärlik ilki ýörite gazanda gaýnadylyp,
onuň suwy süzgüçden geçirilýär. Soňra guran üzärli
giň ýapraklary owradylyp, olar hem elekden geçirilip,
arassalanýar. Dermanlyk ösümligiň taýýar bolan suwy
bilen ýapragy palma agajynyň ýagy bilen birlikde, ýörite
garyjy enjama guýulýar. Taýýar bolan garyndy birnäçe
wagtyň dowamynda tehnikanyň kömegi bilen önümçilige
geçirilýär. Mundan başga-da, kärhanada sabynlaryň se
kiz görnüşi, şol sanda «Hoşboý», «Deňiz ysly», «Aloe»,
«Gözellik» sabynlary bilen birlikde, ýörite körpeler üçin
hem sabynlar öndürilýär.
«Mähirli dogan» hususy kärhanasynyň «Mähirli» ha
ryt nyşanly arassaçylyk we gözellik serişdeleri paýtagty
myz Aşgabadyň we ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynyň
söwda nokatlarynda halkymyza hödürlenilýär. Hususy
kärhananyň agzybir işgärleri geljekde önümleriň gör
nüşlerini artdyryp, hilini has-da ýokarlandyryp, daşarky
bazara eksport etmegi meýilleşdirýärler.
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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MILLI EL IŞLERIMIZ — EBEDI MIRASYMYZ

SENAGAT
KARBAMIDIŇ SENAGATDA
PEÝDALANYLYŞY

HALKARA FESTIWALDA
BAÝRAKLY ORUN
Asyrlarboýy sünnälenip şu
günlere ýetirilen milli hem me
deni mirasymyz bolan keşdeçi
lik sungaty adamzadyň maddy
däl durmuşynda mynasyp orny
eýeleýär. Türkmen tebigatynyň
tämizligi, agraslygy siňip, sun
gat derejesine ýetirilen keşde
çilik senedi, gyz-gelinlerimiziň
kalbynyň keşbi bolan keşdeler
halkymyzyň ruhy ahwalyndan,
taryhyň gatlaryna siňip giden
geçmiş ýollaryndan söz açýar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda türkmen halkynyň milli
lybaslaryny döwrebap äheňde
tikip taýýarlaýan telekeçi zenan
lar millilige aýratyn üns berýär
ler. Milli egin-eşiklerimizi ajaýyp
keşdelerimiz bilen bezeýän «Mä
hirli zenan» hususy kärhanasy
ýaňy-ýakynda Buhara şäherinde
geçirilen halkara festiwalda ikinji
orna mynasyp boldy.
2022-nji ýylyň 21 — 25-nji maýy ara
lygynda Özbegistan Respublikasynyň
gadymy şäherleriniň biri bolan Buha
rada geçirilen Zerkeşdelik, zergärçilik,
keşdeçilik sungaty boýunça halkara

keşdelerimiz sergä gatnaşanlaryň milli
gymmatlyklarymyza bolan sarpasyny
bir gez beýgeltdi. Festiwalyň jemleýji
gününde 4 döwletiň wekilleri öz ugur
lary boýunça aýratyn tapawutlandylar.
Olaryň arasynda türkmen wekiliniň,
«Mähirli zenan» hususy kärhanasynyň
ikinji ýere mynasyp bolmagy has buý
sandyryjydyr.
Keşdeçilik sungaty milli medeni mi
rasyň aýrylmaz bölegi bolup, türkmen

festiwalyna dünýäniň 58 döwletin
den gelen wekiller bilen bir hatarda,
«Mähirli zenan» hususy kärhanasynyň
wekilleri hem gatnaşdy. Birnäçe gün
dowam eden döredijilik festiwalynda
dünýä döwletleriniň wekilleri öz ýurt
larynyň el işleri bilen tanyşdyrdylar.
Festiwalyň dowamynda gurnalan sergä
«Mähirli zenan» hususy kärhanasy
hem işjeň gatnaşdy. Milli öwüşgindäki
el işlerimiz, ussat gelin-gyzlaryň on bar
magyndan sünnälenip çykan owadan

halkynyň däpleriniň özboluşlylygyny
şöhlelendirýär. Bu sungatyň dünýä üçin
ähmiýetiniň ykrar edilmegi ony aýawly
saklamaga ýardam edip, halklaryň me
deni gatnaşyklaryny has-da berkider.
Häzirki wagtda «Türkmeniň
keşdeçilik sungaty» atly hödürnama
ÝUNESKO-nyň Sekretariatyna tabşyryl
dy. Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden
alyp gaýdýan türkmeniň
keşdeçilik sungatynyň geljekde
ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl

medeni mirasynyň sanawyna girizil
megi bu senediň dünýä halklarynyň
medeniýetiniň bir bölegine öwrülmegini
üpjün eder. Munuň özi halkara medeni
gatnaşyklaryň has-da berkemegine ýol
açar.
Ýüň, ýüpek, altyn, kümüş, dür, hünji,
merjen, reňkli daşlar we teňňeler bilen
bezelen keşdeleriň dürli görnüşli na
gyşlaryny saklaýan keşdeçilik sungaty
gadym döwürlerden biziň günlerimize
ýetip, halk arasynda uly söýgä we isle
ge mynasyp bolupdyr.
Senetçiligiň bu nepis görnüşi
ni ýerine ýetirende, ussat keşdeçiler
tebigatyň ajaýyplyklaryny, özleriniň
duýgularyny siňdirmek bilen, olarda
halkyň ussatlygyny, milli özboluşlylygy
ny şöhlelendiripdir.
Erkekleriň we zenanlaryň geýim
lerinde hem-de baş geýimlerinde
salynýan nagyşlar özboluşlylygy, aýra
tyn-da, gelinleriň milli eşikleri, kürteleri
has owadanlygy bilen tapawutlanýar.
Başyna kürte atynan gelinleri, ezýa
ka köýnekli, akgaýma tahýaly ýigitleri,
milli nagyşlar sünnälenip keşdelenen
keteni köýnekli gyzlary göreniňde, milli
keşdeçilik sungatyna bolan buýsanjyň
has-da artýar.
Şeýle gözellikleri döredýän türkmen
hususyýetçilerine abraýly baýragyň
berilmegi, şeýle-de ÝUNESKO-nyň
Adamzadyň maddy däl medeni mirasy
nyň görnükli nusgalarynyň sanawyna
girizmek üçin «Türkmeniň keşdeçilik
sungaty» atly hödürnamanyň doly
taýýarlanmagy ene-mamalarymyzyň el
işleriniň dünýä derejesinde sarpalan
ýandygyny aýdyň görkezýär.

NUSGALYK ÝOLUŇ DOWAMY
Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmen medeniýeti» atly kita
bynda: «Bagtyýarlyk döwründe türkmen gelin-gyzlary milli mata
önümlerinden taýýarlanylan egin-eşikleri üýtgeşik höwes hem-de
buýsanç bilen geýýärler. Akgaýma tahýaly oglanlara, gültahýa
ly gyzlara, öýme ýaglykly gelinlere, ak gyňaçly enelere, çäkmenli
atalara gözüň düşende, pederlerimiziň pähim-parasady siňen milli
gymmatlyklarymyzyň, asylly ýörelgelerimiziň, gadymy däp-dessur
larymyzyň dowamlydygyna buýsanjyň goşalanýar. Türkmenleriň
egin-eşikleri özüniň biçüwiniň ýönekeýligi, görnüşiniň köstsüzligi
we salykatly reňk öwüşgininiň aýratynlygy bilen tapawutlanýar»
diýlip bellenilýär. Milli däp-dessurlarymyzy häzirki wagtda dowam
edýän, olary nesilden-nesle geçirýän ýaşuly nesliň wekilleri biziň
aramyzda görelde mekdebi bolýarlar. Şolaryň biri hem Aşgabat şä
heriniň ýaşaýjysy Oguloraz Ýolamanowadyr.
— Entek kiçijik gyzjagaz wagtymyz
ejem bizi daşyna ýygnap, iňňe tutmagy,
tikin etmegi, keşde çekmegi, haly, kete
ni, tara dokamagy öwredipdi. Türkmen
gelin-gyzlarynyň çagalygyndan el işle
rini öwrenip, olardan baş alyp çykma
gy arkama-arka dowam edip gelýän
mukaddes däp hasaplanylýar. Menem
ejemden öwrenen el işlerimi hiç wagt
ýanymdan goýmadym. Olaryň içinden
maňa has ýakyny ene-mamalarymyz
dan miras galan tara dokamak sungaty
boldy. Bu sungaty häzirki wagtda-da
buýurmalar esasynda dokap, dowam
edip gelýärin. El işlerimiz bilen ýurdu

myzda geçirilýän baýramçylyk sergileri
ne gatnaşýaryn, ýurdumyzyň teleradio
ýaýlymlarynda yzygiderli çykyş edýärin.
Maşgalamda 9 çagam — 3 gyzym,
6 oglum, 25 sany agtygym, 3 sany
çowlugym bar. Gyzlarym, agtyklarym
meniň el hünärimi dowam edýärler.
6-njy synpa geçen agtygym Gülöwser
tara dokamak sungatyna has höwes
jeň. Ýanymdan aýrylman, meniň işimi
yzygiderli synlap, gaýtalamaga çalyş
ýar. Tara dokamak sungaty iňňän hy
syrdyly iş bolup, irginsiz zähmeti talap
edýär. Bu bolsa onuň özüne düşýän
gymmatyny has-da ýokarlandyrýar.

Ene-mamalarymyzyň el işlerini, milli
ligimizi has belende galdyrýan
Arkadagly Serdarymyza ak saçly ene
lerimiziň alkyşlary çäksiz. Goý,
Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, öm
ri uzak, belent başy aman bolsun! —
diýip, Oguloraz Ýolamanowa buýsanç
bilen gürrüň berdi.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

Karbamid diňe bir ýokary hilli azot döküni bolmak
bilen çäklenmän, eýsem, ol (esasan-da, A kysym
ly karbamid) senagatyň dürli pudaklarynda çig mal
hökmünde giňden ulanylýar.
Karbamidi çig mal hökmünde peýdalanýan uly
göwrümli önümçilikleriň biri-de, smolalary, plastik
maddalary we boýaglaryň dürli görnüşlerini öndür
ýän senagatdyr. Olara mysal edip, karbamid-for
maldegid (KF) smolalaryň köp dürli görnüşleriniň
öndürilişini görkezmek bolar. Bu smolalar (ýelimler)
agaçlaryň gyryndylaryndan taýýarlanan plitalary
(DSP) öndürmekde peýdalanylýar. Biziň ýurdumyz
da DSP-leriň önümçiligi «Agaýana» hususy kärha
nasy tarapyndan ýola goýuldy. Kärhana oba hojalyk
galyndylaryny (gowaça çöpi, agaç galyndylary we
ş.m) peýdalanmak bilen ýylda 20000 m3 DSP we
laminirlenen DSP öndürmäge ukyply.
Mundan başga-da, ýurdumyzda mebel öndürýän
hususy eýeçilikdäki kärhanalaryň onlarçasy here
ket edýär. Bu
kärhanalar öz
işlerinde karba
mid-formaldegid
ýelimleri giňden
peýdalanýar
lar. Karbamidiň
özüni öndür
mekde hem KF
ýelimleri ulanylýar. Sebäbi ammiak bilen kömürturşy
gazynyň täsir edişmeginiň netijesinde alynýan kar
bamid toz görnüşinde bolýar. Ony digirlenen görnü
şinde almak üçin KF ýelimleri goşulýar. Bu önümleri
öndürmek üçin gerek bolan KF ýelimleri häzirki
döwürde daşary ýurtlardan getirilýär.
KF ýelimlerini biziň ýurdumyzda öndürmek üçin
ähli şertler bar. Bu önümi öndürmek üçin gerek
bolan çig mallar, ýagny karbamid we metil spirti ýe
terlik mukdarda biziň ýurdumyzda bar bolan zawod
larda öndürilýär.
Karbamid polikarbamid (polimoçewina) ady bilen
belli bolan sintetiki polimer materiallaryny öndür
mek üçin hem ulanylýar. Karbamidi nebit önümlerini
parafinlerden arassalamak üçin-de peýdalanýarlar.
Bu işiň netijesinde doňmaýan ýaglar we ýangyçlar
alynýar. Ikinji önüm hökmünde kir ýuwujy serişdeleri
öndürmek üçin çig mal bolup hyzmat edýän parafin
ler öndürilýär.
Ýalpyldap duran gapylary, mebelleri hemmeler
bilýändir. Olary öndürmek üçin melaninden ýasalan
boýaglar, laklar ulanylýar. Melanin bolsa, öz geze
ginde, karbamidden alynýar.
Az mukdardaky karbamid adam bedenine zyýan
ýetirmeýär. Şonuň üçin-de karbamidden Е 927b
belgili iýmit önümlerine goşulýan goşundyny ön
dürýärler. Ol iýmit senagatynda, mysal üçin, çörek
önümlerini öndürmekde peýdalanylýar. Hamyr
taýýarlanylanda, onuň 1 kilogram gury agramyna
geçirilip hasaplanan mukdaryna 2 gram mukdarda
Е 927b belgili goşundyny hamyrmaýa goşýarlar. Bu
bolsa hamyryň çalt almagyna, çöregiň hiliniň gowu
lanmagyna getirýär.
Karbamid kosmetiki serişdeler öndürilende hem
ulanylýar. Onuň täsiri bu serişdelerdäki karbamidiň
konsentrasiýasyna baglydyr. Mysal üçin:
— 2%-li (el üçin kremler, balzamlar, lasýonlar)
— derini ýumşadýar, ýygyrtlary aýyrýar we kiçijik
jaýryklaryň bitmegine kömek edýär;
— 5—10% (derini çuňňur ölleýän kremler, ýüzüň
düwürtiklerini aýyrýan serişdeler, gury tirsekler, ýa
rylan ökjeler üçin kremler, şampunlar we sabynlar)
— deriniň üstündäki epidermisde çyglylygy sak
lamaga kömek edýär, deriniň çeýeligini artdyrýar,
mikroblary ýok edýär, deriniň poslaryny aýyrýar;
— 40—50% (aýak üçin kremler we skrablar)
— aýagyň derisini ýumşadýar. Ol atopiki dermatit,
psoriaz we beýleki deri kesellerine garşy ulanylýan
derman serişdeleriniň düzümine-de girýär.
Karbamidiň zyýanly mikroorganizmleri ýok etmek
ukyby ony azyk önümlerini öndürýän kärhanalard
a
dezinfeksiýa işlerini geçirmekde peýdalanylýan se
rişdeleriň düzüminde ulanmaga mümkinçilik berýär.
Soňky döwürlerde karbamidi atmosferanyň eko
logiýa ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen,
dizel hereketlendirijilerinden bölünip çykýan gazlary
zyýanly galyndylardan arassalaýan goşundylary
öndürmek üçin ulanyp başladylar. Bu garyndynyň
dünýäde iň bellileriniň biri «AdBlue» reagentidir. Ol
dizel motorlarynyň içinde dizel ýangyjyna goşulýar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.
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SANLY ULGAM

HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY
DAMJALAÝYN SUWARYŞ USULY —
BOL HASYLYŇ GIREWI

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

WWW.PAYHAS.TM HYZMATLARYNY HÖDÜRLEÝÄR
Ýurdumyzyň senagat taý
dan has-da ösdürilmegine
goşant goşmak, önümçilik
kärhanalarynda ýokary hilli
inžener-tehniki hyzmatlaryň
elýeterliligini we amatlyly
gyny üpjün etmek maksady
bilen döredilen «Paýhas
Merkezi» hojalyk jemgyýeti
halka hödürleýän hyzmatla
ryny has-da giňeldýär.
Hojalyk jemgyýetiniň
www.payhas.tm resmi
internet sahypasyndan has
giňişleýin maglumatlary al
mak mümkin. Häzirki wagtda
hojalyk jemgyýeti innowasion
tehnologiýalary durmuşa or
naşdyrmaga tehniki goldaw
bermek, mikrokontrollerde,
PLC kontrollerde awtoma
tizasiýa çözgütlerini ýerine
ýetirmek, senagat enjamla
ryny gurnamak işleri bilen
meşgullanýar. Şeýle-de
hojalyk jemgyýeti tarapyndan
enjamlary ýygnamak, olary
işleýän görnüşinde gurna
mak, önümçiligi howpsuz
we ygtybarly işe başlatmak
hem-de ony ulanyşa giriz

mek, inženerçilik ulgamlara
we enjamlara tehniki hyzmat
lary bermek, önümçilik des
galaryndaky näsazlyklaryň
öňüni almak, hatardan çykan
enjamlarda bejergi işlerini
geçirmek ýaly işleri amala
aşyrýarlar.
«Paýhas Merkezi» hojalyk
jemgyýetinde häzirki wagtda
30-dan gowrak daşary ýurt
laryň abraýly ýokary okuw
mekdeplerinde bilim alan IT
hünärmenleri zähmet çekýär.
Olar önümçiligi awtomat
laşdyrmak üçin enjamyň öz
içinde oturdylan gurallary we
elektronikany işläp taýýar
lamak, IT ugry boýunça tor
we serwer infrastrukturala
ryny gurmak hem-de olara
hyzmat etmek işlerini amala
aşyrýarlar. Şeýle hem hojalyk
jemgyýeti ammarlaşdyrmak
we söwda işini awtomatlaş
dyrmak, ammar we söwda bi
nalaryny ösen tehnologiýalar
bilen enjamlaşdyrmak boýun
ça taýýar çözgütler, program
ma üpjünçiligini «doly taýýar
edip tabşyrmak» şerti bilen

işläp taýýarlamak boýunça
hyzmatlary hödürleýär.
Hojalyk jemgyýetiniň
hünärmenleri müşderileriň
senagat hyzmatlary babatyn
daky islendik ýüztutmalaryny
kanagatlandyrmagy, olaryň
isleglerine has jogapkärli
çemeleşip, dogry çözgütleri
kabul etmegi maksat edinýär
ler. Halka hödürlenilýän hyz
matlar ýokary hil derejesinde
bolup, olar meýilleşdirilen
taslama boýunça alnyp ba
rylýar. Hünärmenler ilkibaşda
taslamany gözden geçirýär
ler we gerekli maslahatlary
berýärler. Şunda maslahatlar
tölegsiz esasda amala aşy
rylýar.
«Paýhas Merkezi» hojalyk
jemgyýeti geljekde senagat
we IT hyzmatlary ulgamynda
täze taslamalaryň üstünde
işläp, işewürligiň täze ugur
laryny özleşdirmegi maksat
edinýärler.

«KEPIL PIKIR» — KÄMIL TEHNOLOGIÝALAR
Sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň durmuşymyza giň
den ornaşmagy biziň işimizi has-da aňsatlaşdyrdy. Ýur
dumyzyň ykdysadyýetine sanly ulgamy, IT tehnologiýa
laryny we hyzmatlaryny ornaşdyrmaga Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hem
önjeýli goşant goşýarlar. Şolaryň biri hem IT tehnolo
giýalaryny müşderilere doly derejede elýeterli etmegi
maksat edinýän «Kepil pikir» hojalyk jemgyýetidir.
«Kepil pikir» hojalyk jem
gyýeti 2013-nji ýyldan bäri
maglumat tehnologiýasy ul
gamynda düýpli işleri amala
aşyrýarlar. Hojalyk jemgyýeti
programma üpjünçiligi, ara
gatnaşyk enjamlaryny işläp
düzmek we olary durmuşa
geçirmek üçin hyzmatlary
amala aşyrmaga ýöriteleşen
dir. Häzirki wagtda hojalyk
jemgyýetiniň esasy müşde
rileri döwlet edaralary we
hususy pudagyň wekilleri
hasaplanylýar. «Kepil pikir»
hojalyk jemgyýetiniň esasy
maksady iň häzirkizaman
IT tehnologiýalary müşderile

re elýeterli etmekden ybarat
dyr. Bu ýerde IT ugrunda baý
iş tejribesi bolan IT hünär
menleri zähmet çekýärler we
olar işleriň has netijeli bolma
gy ugrunda göreşýärler.
Hojalyk jemgyýetiniň öz
işine ussat hünärmenleri
ýurdumyzda IT tehnologiýala
ryny ornaşdyrmaga myna
syp goşant goşýarlar. «Altyn
asyr» ÝGPJ-niň, Aşgabadyň
Halkara howa menziliniň,
şäher telefon ulgamynyň,
ýaşaýyş jaýlarynda IP tele
wideniýe ulgamynyň, demir
ýollaryň aragatnaşyk ulgamy
nyň doly derejede işlemegi

üçin hojalyk jemgyýetiniň
berýän tehniki goldawlary
bellärliklidir. Mundan baş
ga-da, hünärmenler internet
saýtlaryny döredip bermäge,
senagat pudagynda inže
ner-tehniki kömegi bermäge
hem ýardam edýärler. «Kepil
pikir» hojalyk jemgyýetiniň
www.kepilpikir.com
internet saýtyndan doly
maglumatlary almaga müm
kinçilik bar.
«RYSGAL»

SAGLYK

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM
Şahsy arassaçylyk
düzgünleriniň berjaý
edilmegi her möwsüm
de ýüze çykyp biljek
birnäçe ýokanç keselle
riň öňüni alýar. Ýokanç
keseller, esasan, hapa
ellerden, bişirilmedik
iýmitlerden we arassa
lanm
 adyk suwdan geç
ýär. Saglygy berkitmek
üçin hökman arassaçy
lyk düzgünlerini ber
jaý etmeli. Bu islendik
pursatda zerurdyr,
muny her birimiz öz
maşgalamyzdan başla
malydyrys.

●
●
●

Witaminlere baý önümleri
köpräk iýiň!
Her gün azyndan 2 litr
arassa suw içiň!
Arassaçylyk düzgünlerini
berjaý ediň! Daşardan geleni
ňizde, nahardan öň hem-de
soňra, eliňizi hökman sabynlap
ýuwuň!

2022-nji ýylyň 6-njy iýuny, duşenbe

●

Daş ar y çyk an yň yzd a,
agyz-burun örtügini dakynma
gy ýatdan çykarmaň! Örtügi
talabalaýyk, dürs dakynyň!
Jemgyýetçilik ýerlerinde
howps uz araç äg i — 2 metr
aralygy saklaň!
Öý we iş otaglaryňyzyň
penjirelerini açyp, ýelejiredip,
howasyny çalşyp duruň!
Dermanlyk ösümliklerden
taýýarlanylan melhem çaýlary
içiň!
Eger-de haýsydyr bir za

●
●
●

●

da allergiýaňyzyň bardygyny
bilseňiz, allergiýany döredip
biljek dürli zatlard an gaç a
duruň!
Dürli iýmit zäherlenmele
riniň öňüni almak maksady bi
len, iýmit önümlerine bildirilýän
arassaçylyk talaplaryny berk
berjaý etmeli.

●

Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň
habarlar merkezi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdu
myzda oba hojalyk ulgamyny ylmy esasda ösdürmek bilen önüm
çiligi ýokarlandyrmak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.
Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde kämilleşdirilen tehno
logiýalaryň ulanylmagy ekinlerden alynýan hasylyň we onuň hiliniň
ýokarlanmagyna getirýär.

Oba hojalygynda ekologiýa we
ykdysady taýdan bähbitli usullary
ulanmak we döretmek, olaryň yl
my-barlag işlerini geçirmek, taslama
işlerini işläp düzmek, tejribeleriň,
synaglaryň birnäçe görnüşlerini ge
çirip, oba hojalygynda ornaşdyrmak
häzirki döwrüň talaplarynda öňe sü
rülýän meseleleriň biri bolup durýar.
Oba hojalyk ekinleriniň ösüş döw
ründe suwaryşyň suwy tygşytlaýjy
tehnologiýalaryny ulanmak diňe bir
tutulýan suwuň mukdarynyň tyg
şytlanmagyna däl, eýsem, hasylyň
ep-esli derejede artmagyna getirýär.
Suwaryşyň şeýle usullaryna damja
laýyn suwaryş usuly, sprinker arkaly
ýagyş ýagdyryp suwarmak usullary
degişlidir. Ekinleri suwarmagyň bu
usullarynyň birnäçe artykmaçlyk
lary bardyr. Damjalaýyn suwaryş
usulynda artykmaç suw ýitgisi ýa-da
bugarma bolmaýar, gerekmejek
meýdanlara suw akmaýar, bu bol
sa suwaryşda sarp edilýän suwuň
mukdarynyň ep-esli azalmagyna ge
tirýär. Suwaryşyň ýer üstünden su
warmak usuly bilen deňeşdirilende,
suwuň 80%-e çenli tygşytlanmagyna
getirýär. Bu bolsa gurak sebitlerde
oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetiş
dirmekde ykdysady we ekologiýa
taýdan örän amatly tehnologiýa
bolup durýar. Damjalaýyn suwaryş
usulynda diňe ösümlige zerur bolan
suw berilýändigi üçin ýerasty suw
lar topragyň has çuň gatlaklaryna
aralaşýar. Bu bolsa ýerleriň ikilenji
şorlaşmasynyň öňüni alýar.
Damjalaýyn suwaryş usuly ula
nylanda ekinleriň ösüş döwri gysga
lyp, hasylyň 10—14 gün ir ýetişme
gine getirýär. Hasylyň ir ýetişmegi
ilatymyzy dürli miwe-gök önümleri,
bakja önümleri bilen çalt üpjün et
mäge, tehnologik maksatly ekinleri
ekin meýdanlaryndan ir ýygnap
almaga mümkinçilik döredýär.
Ylmy maglumatlara görä, damjala
ýyn suwaryş usulynyň ulanylmagy
ekinlerden alynýan hasylyň hili
niň ýokarlanmagyna, hasyllylygyň
bolsa 30—50%-e çenli artmagyna
getirýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzda daý
han hojalyklary döretmäge, daýhan
birleşikleriň işini kämilleşdirmäge,
telekeçiligi ösdürmäge giň mümkin
çilikler döredilýär. Döredilýän şert
lerden netijeli peýdalanyp, türkmen
daýhanlary gök we bakja ekinleriniň,
miweli baglaryň dürli görnüşlerini
ösdürip ýetişdirmekde kämilleşdiri
len tehnologiýalary ulanmak bilen
ekinleriň bol hasylyny ýetişdirýär
ler. Suwaryşyň damjalaýyn usulyny
ulanmak arkaly ýeralmanyň, hyýaryň
50%-e, pomidoryň 60—70%-e, bur

çuň 30%-e, badamjanyň 38—40%-e
çenli artdyrylan hasylyny alýarlar.
Damjalaýyn suwaryş usulynda
suwuň sarp edilişi ýerüsti suwaryş
bilen deňeşdirilende 45—60%, ýa
gyş ýagdyryp suwarmak usullaryna
görä bolsa 25—40% tygşytlanýar.
Sebäbi degişli usulda ekin meýdany
tutuşlygyna yzgarlandyrylman, diňe
ösümligiň düýbüne suw barýar. Bu
bolsa ýerden artykmaç bugarýan
suwuň, çuň syzylmanyň we akymyň
azalmagyna getirýär.
Oba hojalyk ekinleri, miweli
we beýleki baglar ösüş döwründe
damjalaýyn suwaryş usuly arka
ly suwarylanda, suw endigan deň
mukdarda paýlanyp, ösümligiň
suw bilen kadaly üpjün bolmagyna
getirýär. Ösümlikleriň kadaly suw
üpjünçiligi olardaky suw we madda
çalşygyny, transpirasiýany, fotosin
tezi ýokarlandyryp, ekiniň ösmegi,
boý almagy hem-de hasyl toplama
gy üçin amatly şertleri döredýär.
Mineral dökünler ekinleriň ösüş
döwründe damjalaýyn suwaryş
usuly arkaly berlende, ösümlikler
tarapyndan özleşdirilýän makro
we mikro elementleriň netijeliligi
ýokarlanýar. Sebäbi dökünler suw
bilen ösümligiň gönüden-göni kö
küne barýar. Bu bolsa oba hojalyk
ekinleri üçin ulanylýan dökünleriň
mukdarynyň 25—50%-e çenli tyg
şytlanmagyna getirýär.
Şeýle-de damjalaýyn suwaryş
usulynda ekinleriň hatararalarynda,
ösümlik aralarynda yzgaryň ýeterlik
derejede bolmazlygy haşal otlaryň
tohumlarynyň gögerip çykmagyna
päsgel berýär. Netijede, ekin meý
danlarynda haşal otlar bolmaýar we
otag işleri üçin edilýän zähmet çyk
dajylaryny aradan aýyrýar. Haşal
otlar oba hojalyk ekinleriniň birnäçe
keselleriniň, zyýankeş mör-möjek
leriniň ýaýradyjysy bolup durýar.
Şonuň üçin haşal otlaryň ekin
meýdanynda bolmazlygy ekinlerde
dürli keselleriň, zyýankeşleriň ýüze
çykmagynyň öňüni alýar.
Häzirki wagtda türkmen telekeçi
leri damjalaýyn suwaryş ulgamynda
ulanylýan ähli enjamlary, dürli turba
geçirijileri ýokary hil derejede ön
dürip, elýeterli bahalardan daşarky
we içerki bazarlarda alyjylaryň giň
köpçüligine hödürleýärler. Şonuň
üçin oba hojalyk ekinleri ösdürilip
ýetişdirilende, damjalaýyn suwa
ryş usulyny ulanmak üçin edilen
harajatlar bol hasylyň hasabyna tiz
wagtyň içinde doly öz-özüni ödeýär.
Orazmät BALLYÝEW,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň mugallymy.
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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

BILDIRIŞ

RAÝATLARYŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan
gurluşygy alnyp barylýan Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş toplumynyň we Ahal
welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşyklaryna şu aşakdaky
hünärler boýunça ussalar we ussalar toparlary işe çagyrylýar:

● Elektrikler;
● Kafel goýujylar;
● Mermer we granit
ussalary;
● Bezeg-timarlaýjylar;
● Santehnikler;

● Alýumin
aýna we
gapy gurnaýjylar;
● Alçypan, asma
potoloklary
gurnaýjylar;

● Kebşirleýjiler;
● Beton
guýujylar;
● Laminat
düşeýjiler we
beýleki işçiler.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: (+99312) 22-74-14, 22-70-53.
Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

Redaksiýanyň salgysy:
Aşgabat şäheri,
Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 174 «A» jaýy.
Telefon: 21-23-57.
Indeksi - 69510.

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 4800 sany.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109518.

Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «BirleşmeGurluşyk» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasy tehniki
gözegçilik hünäri boýunça
hünärmenleri işe çagyrýar.
Habarlaşmak üçin telefon
belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.
Bahasy 1 manat 55 teňňe.

Redaksiýa gelen hatlar
yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn
berilmeýär.

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.
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Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY RAÝATLAR!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Goýum bank karty» arkaly bank
hyzmatlarynyň amatlyklaryndan peýdalanmaga çagyrýar.
«Goýum bank kartynyň» amatlyklaryna:
— bank kart hasabyndaky pul serişdelerine ýyllyk 7% derejesinde göterimiň hasaplanmagy;
— çäklendirilmedik möçberde bank kart hasabyny nagt pul bilen doldurmak we yzyna almak;
— ýurduň çäginde islendik bankomatlardan nagt pul serişdelerini almak, söwda we hyzmat ediş
nokatlarynda nagt däl tölegleri amala aşyrmak;
— bank kart hasabyna «Internet-bank» we «Mobil-bank» hyzmatlaryny birikdirmek bilen, günüň
islendik wagtynda pul serişdeleriniň galyndysyny we geçirilen amallaryň taryhyny görmek, karzyň
esasy bergisini we oňa hasaplanan göterimi tölemek, öý, öýjükli telefon, IP-TV hyzmatlaryny, şeýle
hem internet hasabyny doldurmak ýaly bank amallaryny görkezmek bolar.
«Goýum bank kartyny» ulanmak her bir raýat üçin amatlydyr we ygtybarlydyr!
Hormatly müşderiler, «Goýum bank kartyny» açmak üçin Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet
täjirçilik bankynyň merkezi edarasyna ýa-da onuň islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz!

Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: (+993 12) 44-03-04.
Şahamçalarymyzyň salgylary we telefon belgileri bankyň resmi www.tnbk.tm internet
sahypasynda ýerleşdirilen.

S/b: 102211003951

«INNOVAPAK» PLASTIK GAPLARY —
ÝOKARY HILLI HEM DÖWREBAP

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň
Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 602-nji jaýy.
Telefon belgimiz: (+993 64) 96-53-53.
www.innovapak.com

