Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— DÖWLET EÝEÇILIGINI HUSUSYLAŞDYRMAK WE DÖWLETE
DAHYLSYZ PUDAGY ÖSDÜRMEK DÖWLET SYÝASATYMYZYŇ
AÝRYLMAZ BÖLEGI BOLUP DURÝAR.
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HORMATLY PREZIDENTIMIZ
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNA
RESMI SAPARYNY AMALA AŞYRDY
14-15-nji iýunda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda resmi
sapar bilen baran hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
goňşy döwletiň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki geple
şikleri geçirildi. Olaryň gün tertibine tagallalary birleşdirmegiň täze
mümkinçiliklerini açýan döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary,
sebitara we halkara syýasatyň möhüm meseleleri girizildi.
S a p a r y ň b a r ş
 y n d a i k i ý u r d
 u ň
Liderleriniň ikiçäk görnüşdäki duşuşygy
boldy.
P r e z i d e n t S e ý
 e d E b r a h i m
Rais i horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedowa Eýran Yslam Res
publikasyna gelmek baradaky çakylygy
kab ul edend ig i üçin hoş allyk bild ir
di hem-de belent mert eb eli türkm en
myhm an yn y Tähr and a görý änd ig in e
şatdygyny nygtady. Eýranyň halky dost
lukly türkm en halk yn yň Gar aşs yzlyk
ýyllar y içind e gaz an an üst ünlikler in e
guw aný ar. Eýr an Yslam Resp ublik a
synyň Prezidentiniň aýdyşy ýaly, onuň
ýurdunda döwlet Baştutanymyzyň bu
saparyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu
gezekki gepleşikler netijeli döwletara
hyzmatdaşlygyň pugta binýadyny emele
getirýän gadymy dostluk we hoşniýetli
goňşuçylyk gatnaşyklarynyň üýtgewsiz
digini alamatlandyrýar.
Horm atl y Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow mäh irli kab ul edi
lendigi we eýran topragynda bildirilen
myhmansöýerlik üçin doganlyk ýurduň
Başt ut an yn a minn etd arlyk bild ir ip, şu
ýyl Türkm en ist an bilen Eýr an Yslam
Resp ublik as yn yň aras ynd a diplom a
tik gatn aş yklar yň ýola goý ulm ag yn a
30 ýylyň dolýandygyny belledi. Şu ýyllaryň

ÝURDUMYZYŇ SEBITLERI
TOPLUMLAÝYN ÖSDÜRILÝÄR
Täz e tar yh y eýý am ym yzd a ýurd u
myzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taý
dan toplumlaý yn ösd ürm ek horm atly
Prezidentimiz tarapyndan alnyp barylýan
döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm
ugrudyr. Şonuň üçin bagtyýar zamanadaky
giň möçberli milli özgertmeler ýurdumyzyň
ähli künjegini gurşap alýar. Bu hakykat ýurt
Baştutanymyzyň geçen hepdäniň ahyryn
da Mary we Lebap welaýatlaryna amala
aşyran toý saparlarynda ýene bir ýola
aýdyň şöhlelendi.
Ş o l s a p a r l a r y n y ň d o w a m y n d a
Arkadagly Serdarymyz sebitleri durmuşykd ys ad y taýd an ösd ürm eg iň döwlet
maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, eke
rançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan
möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy,
senagat düzümini döwrebaplaşdyrmak,
şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan
gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek
boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli
işler bilen tanyşdy.
Şeýle hem bu sebitleriň zähmet päl
wanlary, hasyl ussatlary, il sylagly ýaşu
lular, kümüş saçly eneler, işçi-daýhanlar
we bagtyýar ýaşlar bilen duşuşdy. Täze
medeni-durmuş, önümçilik maksatly des
galary açyp berdi. Has takygy, hormatly
Prezidentimiz Mary welaýatynda «Türk
meniň ak öýi» binasynyň ýanynda gurlup,
onuň bilen bir bitewi binagärlik toplumyny
emele getiren, köpçülikleýin çäreleri geçir

mäge niýetlenilen 3 müň orunlyk binanyň,
Lebap welaýatynda bolsa Farap etrabynyň
çäginde ýerleşýän «Gadyn» gaz ýygnaýjy
bekediniň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.
Şeýle-de Arkadagly Serdarymyz teleköpri
arkaly Çärjewdäki gaz turbinaly elektrik
bekedini hem-de Lebap welaýatynyň ila
tyny gaz bilen üpjün etmäge niýetlenen
Üçajy-Zerger gaz geçirijisini işe girizmäge
ak pata berdi.
Ark ad agly Serd ar ym yz ýurd um yz yň
sebitlerine toý saparlaryny amala aşyrmak
bilen, Watanymyzy has-da ösdürmek ug
runda öňde goýlan wezipeleriň, maksatla
ryň ýerine ýetirilişi bilen ýakyndan tanyşýar.
Ykdysady ösüşiň täze hil derejesini gazan
makda, ýurdumyzyň we onuň sebitleriniň
ykdysady kuwwatyny berkitmäge gönük
dirilen çözgütleri gyşarnyksyz hem yzygi
derli durmuşa geçirmekde, innowasiýalary
goldamakda we olary iş ýüzünde durmuşa
orn aşd yrm akd a milli maks atn am alar y
myza möhüm orun degişlidir. Hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda
milli maksatnamalarymyzda bellenilen we
zipeler üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar.
Watanymyzyň ähli sebitlerini döwrebap
ösdürmek bilen Türkmenistan döwletimi
ziň beýik geljegini bina edýän Arkadagly
Serdarymyzyň jany sag bolsun, döwletli
başlangyçlary diňe üstünliklere beslensin!
«RYSGAL»

içinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň dürli
ugurlar boýunça ösdürilendigini kanagat
lanma bilen belläp, döwlet Baştutanymyz
Prezident Seýed Ebrahim Raisini bu şanly
sene mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.
Duş uş yg yň dow am ynd a horm atly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
Türkmenistanyň Eýran bilen gatnaşyk
lary dürli ugurlar boýunça geljekde-de
netijeli ösdürmek üçin bilelikdäki işleri
dowam etdirmäge hemişe taýýardygyny
nygtady we dost-doganlyk ýörelgele
rine esaslanýan döwletara gatnaşyk
lary berkitmek babatda edýän şahsy
tagallasy, aýratyn ünsi üçin Prezident
Seý ed Ebr ah im Rais ä minn etd arlyk
bildirdi. Pursatdan peýdalanyp, döwlet
Baştutanymyz eýranly kärdeşini özi üçin
amatly wagtda Türkmenistana resmi sa
par bilen gelmäge çagyrdy.
Şeýle-de ikitaraplaýyn görnüşde bolşy
ýaly, abraýly halkara guramalaryň çäk
lerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň
giň ugurlary boýunça işjeň pikir alşyldy.
Özara gyzyklanma bildirilýän sebitara we
halkara syýasatyň wajyp meseleleri ara
alnyp maslahatlaşyldy.
Soňr a Türkm en ist an yň we Eýr an
Yslam Resp ublik as yn yň Hök üm et
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
MARY WELAÝATYNA TOÝ SAPARY
17-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary
welaýatyna toý saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda döwlet Baştu
tanymyz sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatna
masynyň durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan
möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, senagat düzümini döwrebaplaş
dyrmak, şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri
ýerine ýetirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler bilen tanyşdy.
Welaýat merkeziniň howa menzilinde
döwlet Baştutanymyz ýokary ruhubelent
lik ýagdaýynda garşylanyldy.
Soňra hormatly Prezidentimiz howa
menz ilind en awt oulagd a Wek ilb az ar
etr ab yn yň «Türkm en ist an» daýh an
birleşiginiň ekerançylyk meýdanlaryna
tarap ugrady.
Döwlet Başt ut an ym yz yň awt oula
gy uss at kär end eç i-daýh an Atag eld i
Ärnyýazowyň kärende ýeriniň ýanynda
saklandy.
Döwlet Baştutanymyz kärendeçi bilen
görşüp, onuň gündelik işleri, ýetişdirýän
ekinleriniň görnüşleri, şeýle hem maşga
la ýagdaýy bilen gyzyklandy.
Döwlet Baştutanymyz söhbetdeşligiň
dowamynda ekerançydan zähmet şert
leri, aýratyn-da, ekin meýdanlary, suw
serişdeleri, ýokary hilli tohum hem-de
dökün bilen üpjünçilik meseleleri, oba
hojalyk tehnikalarynyň ulanylyşy, tabşy
rylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň geçirilişi
bilen gyzyklandy we özüniň gymmatly
maslahatlaryny berdi.

Kärendeçi häzirki döwürde oba zäh
metkeşleriniň netijeli işi ugrunda döw
let tar ap ynd an ähli zer ur gold awla
ryň berilýändigini guwanç bilen aýtdy.
A.Ärnyýazow päk zähmetiň hözirini gö
rüp ýaşamaga döredilýän mümkinçilikler
üçin Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürek
den hoşallyk bildirdi.
S o ň r a k ä r e n d e ç i h o r m a t l y
Prezidentimizden galla oragyna girişmä
ge ak pata bermegini haýyş etdi. Döwlet
Baştutanymyz «Bismilla» diýip, daýhan
yhlasy bilen ýetişdirilen bugdaýdan bir
desse orup, täze hasylyň oragyna ak
pata berdi hem-de daýhana bol hasyl
almagy arzuw etdi.
Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ýurdu
myzyň obasenagat toplumynda işleýän
ylmy-barlag institutlarynyň, ylmy-önüm
çilik merkezleriniň işini kämilleşdirmek,
bu ugra häzirki zamanyň ösen tejribesi
ni, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak
meseleleriniň zerurdygyna ünsi çekdi
(Dowamy 2-nji sahypada)
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SYÝASAT
HORMATLY PREZIDENTIMIZ
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNA
RESMI SAPARYNY AMALA AŞYRDY
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda gi
ňişleýin düzümde gepleşikler geçirildi.
Giňişleýin düzümdäki gepleşikler tamamla
nandan soňra ikitaraplaýyn resminamalara gol
çekmek dabarasy boldy. Prezidentler Serdar
Berdimuhamedow we Seýed Ebrahim Raisi da
bara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmalary
astynda resmi saparyň jemleri boýunça Bilelik
däki Beýannama gol çekdiler.
Şeýle-de Türkmenistanyň Hökümet wekili
ýetiniň agzalarynyň Tähranda eýran kärdeşleri
bilen duşuşyklary we gepleşikleri geçirdiler. Şo
laryň dowamynda dürli ugurlardaky ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp
maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň jemleri boýunça
resminamalar toplumyna gol çekildi. Şunuň bilen
baglylykda, Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi bilen Eýran Yslam Respub
likasynyň Kiçi kärhanalar we senagat şäherçeleri
guramasynyň arasynda özara düşünişmek ha
kynda Ähtnama gol çekilendigini bellemek gerek.
Resminamalara gol çekmek dabarasy tamam
lanandan soňra, döwlet Baştutanlary metbugat
üçin gysgaça ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň neti
jeleri barada aýdyp, Eýranyň Baştutany Seýed
Ebrahim Raisi Tährana resmi sapar bilen gel
mäge çakylygy kabul edendigi üçin, hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa we
ýurdumyzyň wekilçilikli toparynyň agzalaryna
hoşallyk bildirdi. Bu saparyň ikitaraplaýyn gatna
şyklaryň ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigi
bellenildi.
Soňr a horm atl y Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow gadymy eýran topragynda
mähirli garşylandygy hem-de netijeli gepleşik
ler babatda zerur şertleriň döredilendigi üçin

eýranly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi. Ýokary
derejedäki duşuşyk iki doganlyk döwletiň gatna
şyklaryna mahsus bolan açyklyk, ynanyşmak we
birek-birege hormat goýmak ýörelgeleri esasynda
geçirildi diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlan
ma bilen belledi.
Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatna
şyklaryň ugurlary we geljekki mümkinçilikleri ara
alnyp maslahatlaşyldy, söwda-ykdysady gatnaşyk
lary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy
bellenildi. Energetika we ulag pudaklary biziň
hyzmatdaşlygymyzyň esasy ugurlary bolmak bi
len, bu ugurda bar bolan kuwwatlyklary has-da ne
tijeli peýdalanmagyň möhümdigini nygtadyk diýip,
döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Türkme
nistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň me
deni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge-de uly
ähmiýet berýändigi bellenildi. Iri halkara we sebit
guramalarynyň, şol sanda Birleşen Milletler Gu
ramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň,
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerin
de hyzmatdaşlygy dowam etmek zerurdyr diýip,
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
nygtady we Türkmenistanyň halkara başlangyçla
ryny yzygiderli goldaýanlygy üçin Prezident Seýed
Ebrahim Raisä minnetdarlyk bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz geçirilen gepleşikleriň
netijelerine kanagatlanma bildirip, olaryň jemleri
boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň giň top
lumyna gol çekilendigini belledi we Eýran Yslam
Respublikasynyň Prezidentini özi üçin amatly
wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gel
mäge çagyrdy.
Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow Eýrana nobatdaky
saparyň maksadalaýyk derejede amala aşyry
landygyny belläp, bu ýurduň dostlukly halkyna
bagtyýarlyk, abadançylyk, parahatçylyk we gülläp
ösüş arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ MARY
WELAÝATYNA TOÝ SAPARY
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

hem-de bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe
anyk tabşyryklary berdi.
S o ň r a h o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z
Serd ar Berdimuhamedow bu ýerd e gur a
lan sergi bilen tanyşdy, onda gowaçanyňdyr
bugdaýyň tohumlarynyň dürli görnüşleri, şeýle
hem täze hasyldan taýýarlanylan çörek we çörek
önümleri görkezildi.
Döwlet Baştutanymyz hemmelere işlerinde
üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady. Biraz
wagtdan soň döwlet Baştutanymyzyň awtoulagy
Mary şäheriniň gözel künjekleriniň birinde ýerleş
ýän welaýatyň baş metjidiniň — Gurbanguly hajy
metjidiniň öňündäki meýdança bardy.
G a h r y m a n A r k a d a g y m y z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen bina edi
len bu metjit milli binagärligiň iň gowy däplerini
hem-de häzirki zaman binagärlik çözgütlerini
özünde jemleýär. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde, şol
sanda Mary welaýatynda durmuş maksatly bina
laryň gurulmagy, halkymyzyň döwrebap ýaşaýyş
jaýlary bilen üpjün edilmegi, olaryň gurluşygynda
iň gowy dünýä tejribesiniň peýdalanylmagy döw
letimizde raýatlaryň abadançylygy barada hemişe
alada edilýändiginiň subutnamasydyr.
Bu metjitde mukaddes Mekgeden getirilen
teperrik goýuldy. Hormatly Prezidentimiz ony beý
leki welaýatlaryň metjitlerinde gezekli-gezegine
goýmagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Mukaddes teperrik Arkadagly Serdarymyza Saud
Arabystany Patyşalygyna haj parzyny amala aşy
ran mahalynda yslam dünýäsinde belent sarpa
goýulýan mukaddes Käbeden çuňňur hormatyň
nyşany hökmünde gowşuryldy.
Ýygnananlar teperrigi ýüzüne syldylar hem-de
Beýik Biribardan hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowa türkmen halkynyň bähbidine
ähli asylly başlangyçlarynyň üstünliklere beslen
megini dileg etdiler.
Döwlet Baştutanymyz hormatly ýaşululara
doga-dilegleri hem-de hoşniýetli sözleri üçin
minnetdarlyk bildirip, ýygnananlar bilen mähirli
hoşlaşdy we awtoulagda «Türkmeniň ak öýi»
binasynyň ýanynda gurlup, onuň bilen bir bitewi
binagärlik toplumyny emele getiren, köpçülikleýin
çäreleri geçirmäge niýetlenilen 3 müň orunlyk bi

nanyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi.
Dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzy
uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.
Arkadagly Serdarymyz ýygnananlaryň şow
hunly el çarpyşmalary bilen täze binanyň toý
bagyny kesdi.
Bu ýerd e horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow toý sadakasyna gatnaşdy.
Döwlet Baştutanymyz tagam çekilmezden
ozal ýygnananlaryň öňünde gutlag sözi bilen
çykyş etdi.
Hormatly Prezidentimiz ýygnananlara ýüzle
nip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkyny
şy döwründe «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly
nyň her gününiň uly üstünliklere, şanly wakalara
beslenýändigini aýtdy. Arkadagly Serdarymyz
Mary welaýatyna guran toý saparynyň çäklerinde
zähmetsöýer daýhanlaryň armasyny ýetirendigini
belläp, welaýatyň Tagtabazar etrabynyň gaýratly
gallaçylarynyň öz borçnamalaryny ilkinjileriň ha
tarynda berjaý edip, olaryň ajaýyp zähmet üstün
ligini gazanandygyny aýtdy we bu ýetilen belent
sepgit bilen edermen daýhanlary tüýs ýürekden
gutlady. Şonuň bilen birlikde, şu gün «Türkmeniň
ak öýi» binasynyň ýanynda köpçülikleýin çäreleri
geçirmäge niýetlenen täze bina ulanmaga berildi.
Bu binada, ýakynda haj zyýaratynyň berjaý edil
megi mynasybetli toý sadakasy berildi.
Hudaýyň öýüniň berekediniň, päkizeliginiň ýur
dumyza, milletimize nur bolup ýagmagy dileg edi
lip, dost-doganlykdan nyşan hökmünde mukaddes
teperrigiň berlendigini belläp, döwlet Baştutanymyz
bu wakanyň mähriban halkymyza, ýurdumyza goý
lan çuňňur hormatyň nyşanydygyny aýtdy.
Soňra şanly waka mynasybetli bu ýerde toý
sadakasy berildi.
Toý sadakasy tamamlanandan soňra hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemme
leri Watanymyzyň abadançylygyny, halkymyzyň
bagtyýarlygyny alamatlandyrýan beýik üstünlikler
hem-de şanly wakalar bilen ýene bir gezek gutlap,
dabara gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza
hoşniýetli arzuwlar bilen ýüzlendi:
— Goý, Beýik Biribar berlen toý sadakasyny
hem-de okalan dogalary kabul etsin!
— Goý, sahawatly türkmen topragynda he
mişe parahatçylyk, agzybirlik we abadançylyk
berkarar bolsun!

GAHRYMAN ARKADAGYMYZ
ÝURDUMYZYŇ ÝAŞLARY BILEN
MASLAHAT GEÇIRDI
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen badalga alan ýaşlar syýasaty
üstünlikli dowam etdirilýär. 14-nji iýunda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň
Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaşlar bilen maslahat geçirmegi
döwletimiziň geljegi bolan ýaşlar baradaky aladalary gurşap alýan ýaşlar sy
ýasatynyň has-da kämilleşdirilýändiginiň aýdyň güwäsi boldy.
Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz
hem-de Gahryman Arkadagymyz ýaşlar
baradaky aladany hemişe üns merkezin
de saklaýarlar. Gahryman Arkadagymyzyň
parasatlylyk bilen bellän: «Islendik döwletiň
kuwwaty diňe bir tebigy baýlyklary bilen
däl-de, eýsem, ýetişdirip bilýän kämil nesil
leri bilen kesgitlenilýär» diýen sözlerinden
hem görnüşi ýaly, häzirki wagtda ýurdu
myzda ýaşlaryň döwrebap bilim almakla
ry, hünärlerini kämilleşdirmekleri üçin ähli
mümkinçilikler döredilýär.
A g z a l a n m e j l i s d e G a h r y m a n
Ark ad ag ym yz «Ýaşlar bar ad ak y döw
let syýasaty hakynda» Türkmenistanyň
Kanunyny has-da kämilleşdirmek bara
da pikir alyşdy. Şunuň bilen baglylykda
Gahr ym an Ark ad ag ym yz Gurbanguly
Berdimuhamedow, ilki bilen, kimiň nähili
teklibiniň bardygy bilen gyzyklandy we
maslahata gatnaşyjylara söz berip, olaryň
çykyşlaryny üns bilen diňledi.
M e j l i s i ň d o w a m y n d a h o r m
 a t l y
Arkadagymyzyň öňe süren her bir teklipbaşlangyjy, Watanymyzyň geljegi baradaky
aladanyň aýdyň nyşany hökmünde kabul
edilip, halkymyz tarapyndan giň goldawa
mynasyp boldy. Munuň özi ýaşlar baradaky
aladanyň has-da çuňlaşdyrylyp, geljegiň
kämil ynsanlaryny terbiýeläp ýetişdirmek
de döwlet tarapyndan döredilýän şertleriň
ýene-de artdyryljakdygyndan habar berýär.
Gahryman Arkadagymyz «Ýaşlar bara
da döwlet syýasaty hakynda» Türkmenis
tanyň Kanunyna girizmegi maksadalaýyk
hasaplan üýtgeşmeleriniň hatarynda husu
sy ulgam bilen gönüden-göni baglanyşykly
teklipler hem bar. Has takygy, hormatly
Arkadagymyz agzalan Kanunyň 7-nji te
siminiň 3-nji bendinden soň, 4-nji bendi
goşmagy teklip etdi. Bu teklipde ýaşlaryň
jemgyýetçilik, durmuş-ykdysady, medeni
durmuşa işjeň gatnaşmaklaryny gazanmak
maksady bilen, ýaşlaryň arasynda telekeçi
ligi ösdürmegiň guralyny işläp taýýarlamak
bellenilýär. Şunda telekeçiler tarapyndan
döredilen kärhanalarda işleýän işgärleriň
75 göterimi ýaşlar bolsa, olary «Ýaşlar kär
hanasy» diýip atlandyryp, şeýle kärhana
lary döwlet tarapyndan goldamak boýunça
ýeňillikler göz öňünde tutulmalydyr.
Bu teklip hususy telekeçilerimizi juda
begendirdi. Munuň özi hususy ulgamyň
has-da ösdürilmegi ugrunda ädilen no
batdaky ädim bolup, göwünlerimizi gal
kyndyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň maslahatyň
barşynda öňe süren ähli teklipleriniň düýp
özeninden döwrebap ýaşlary kemala ge
tirmek bilen ýurdumyzy ykdysady we ruhy
ösüşleriň täze belentliklerine çykarmak
maksady eriş-argaç bolup geçýär. Husu
san-da, hormatly Arkadagymyz «Ýaşlar
barada döwlet syýasaty hakynda» Türk
menistanyň Kanunynyň 7-nji maddasynyň
6-njy bendinden soň, 7-nji bendi döredip,
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty
ministrliginiň ýaşlar syýasaty babatdaky
ygt yý arlyklar yn y Türkm en ist an yň Bilim
ministrliginiň ygtyýarlyklaryna geçirmek
meselesini öwrenmek babatda Türkme
nistanyň Ministrler Kabinetine teklipleri
hödürlemegi maksadalaýyk hasaplady.
Munuň özi ýaşlaryň ylymly, bilimli, giň dün
ýägaraýyşly, ýokary ahlakly adamlar bolup
ýetişmeklerini, ösen tehnologiýalardan
baş çykarmaklaryny, milli ýörelgelerimizi
mynasyp dowam etdirmeklerini gazan
makda, ýaşlara halkara ölçeglere laýyk
gelýän goldaw bermegiň döwlet guralyny
döretmekde uly ähmiýete eýedir.
Şeýle hem Milli Geňeşiň Halk Masla
hatynyň Başlygy «Ýaşlar barada döwlet
syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Ka

nunynyň 5-nji maddasynyň 16-njy ben
dinden soň, 17-nji bendi goşmagyň ýerlikli
boljakdygyny belledi. Bu teklip Garaşsyz
Watanymyza beýik söýgini, milli buýsanjy
terbiýeleýän, milli ýörelgelerimize laýyk
gelýän, bilim berijilik häsiýetli wagyz-ne
sih at işler in iň ger im in iň giň eld ilm eg in i
maksat edinýär.
Bulardan başga-da, maslahatda ýaşlar
baradaky Kanunyň 23-nji maddasynyň
2-nji böleginden soň 3-nji bölegi goşmagyň
ýerlikli boljakdygy bellenildi. Munuň özi
ekologik taslamalary durmuşa geçirmäge
we taryhy ýadygärlikleriň durkuny täzele
mäge ýaşlaryň gatnaşmagyny goldamak,
içerki syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek
arkaly, ýaşlarda taryhy we medeni mira
sa, daşky gurşawy goramaga bolan gy
zyklanmany höweslendirmek bilen bagly
goşmaçalary öz içine alýar. Bu bolsa juda
wajyp wezipe bolup, geljekki nesilleriň
ynsanperwer ruhda ýetişdirilmeginde uly
ähmiýete eýedir.
Bilşimiz ýaly, ýurdumyzda ýaşlaryň teh
nologik ösüşden yza galmazlygy, döwrebap
hünärleri ele almaklary, nazary bilimlerini
kämilleşdirmekleri, amaly endiklerini ýo
karlandyrmaklary, sanly tehnologiýalary
özleşdirmekleri, täze ylmy taglymatlary,
öňdebaryjy barlaglary we tehnologik tejri
beleri öwrenmekleri üçin ähli mümkinçilikler
döredilýär. Şunuň bilen baglylykda, «Ýaşlar
barada döwlet syýasaty hakynda» Türkme
nistanyň Kanunynyň 35-nji maddasynyň
6-njy bendinden soň, 7-nji bendi goşmak
teklip edildi. Has takygy, bu teklipde bilim
edarasyny tamamlan, ýaňy işe kabul edi
len ýaş hünärmenleriň girdeji salgydyny
zähmet döwrüniň 1-nji ýylynda bellenilen
kadasyndan 50 göterim, 2-nji we 3-nji ýylyn
da 25 göterim ýeňillikli tölemeginiň tertibini
kesgitlemek göz öňünde tutulýar. Bu teklip
ýaş hünärmenleriň maddy taýdan goldanyl
magynda uly ähmiýete eýe bolup, geljekki
nesilleriň durmuş goraglylygyny üpjün et
mekde döredilen şertleriň üstüni ýetirer.
Hormatly Arkadagymyzyň maslahatyň
barşynda eden ýaşlar syýasaty baradaky
Kanunyň 20-nji maddasynyň 13-nji ben
dinden soň, 14-nji bendi goşmak baradaky
teklibi hem uly goldawa mynasyp boldy.
Orta mekdebi tamamlan ýaş oglanlaryň
ýokary we orta hünär okuw mekdepleri
niň giriş synaglaryna gatnaşmagy üçin bir
gezek mümkinçilik döretmek şerti bilen,
harby gullugyň möhletini wagtlaýyn yza
süýşürmek meselesiniň öwrenilmegini öňe
sürýän bu teklibiň esasy maksady ýaşlar
da okuwyň üznüksizligini gazanmakdan
we olary hünäre ugrukdyrmakdan ybarat
bolup durýar.
G ö r ş ü m i z ý a l y , G a h r y m a n
Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döwrüň
ruhuna we talaplaryna laýyklykda, ýaşlar
syý as at yn yň dürli ulg amlar yn y öz için e
alý an kan unç ylyk-huk uk biný ad y barh a
kämilleşýär. «Ýaşlar barada döwlet syýa
saty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna
üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek mese
lesine töwerekleýin hem-de ylmy nukdaýna
zardan çemeleşilmegi, ýaşlar syýasatynyň
üstünliklere beslenjekdigini kepillendirýär.
Goý, horm atly Prez id ent im iz iň we
Gahryman Arkadagymyzyň Watanymyzyň
kuwwatly geljegi ugrunda edýän tagal
lalary üstünliklere beslensin! Hormatly
Arkadagymyzyň belleýşi ýaly: «Garaşsyz
döwletimiziň dünýädäki abraýyny mundanda belende götermekde agzybir halkymyza
rowaçlyklar ýar bolsun! Ýaşasyn Berkarar
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri!
Ýaşasyn Garaşsyz, baky Bitarap Türkme
nistan!».
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DÖWRÜŇ TALABY

AZYK HOWPSUZLYGY BERKIDILÝÄR
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek
örän möhüm wezipeleriň biridir. Munuň üçin biz dünýä
standartlaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply,
ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini
öndürýän häzirki zaman önümçiliklerini dörederis.

B

erkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe Türkmenista
nyň içerki bazarynda haryt bolçu
lygyny üpjün etmek, milli ykdysadyýetimiziň
azyk sen ag at yn y ösd ürm ek, halk ym yz yň
ýokary hilli we dürli görnüşli azyk önümlerine
bolan isleglerini kanagatlandyrmak ugrunda
uly tagallalar edilýär. Şunda, hususan-da, da
şary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan önümleriň ýurdumyzda öndürilmegi
ne uly ähmiýet berilýär. Golaýda hormatly
Prezidentimiziň ýurdumyzyň guşçulyk puda
gynda iş alyp barýan önüm öndürijilere gol
daw bermek hem-de guş etiniň we ýumurt
ganyň öndürilýän möçberlerini artdyrmak
maksady bilen gol çeken Karary ýurdumyzda
azyk bolçulygynyň has-da berkidilmegi üçin
juda ähmiýetli çözgüt boldy.
Bu karar hususy ulgamyň wekillerini juda
begendirdi. Sebäbi resminama laýyklykda,
guşçulyk pudagynda iş alyp barýan önüm
öndürijileri üpjün etmek üçin 2022-nji ýylda
ýurdumyzda 20 müň gektar meýdanda iýmlik
mekgejöwen, 2 müň gektar meýdanda soýa
we 40 müň gektar meýdanda iýmlik bugdaý
ekiler we olaryň bol hasyly ösdürilip ýetiş
diriler. Şunuň bilen baglylykda, bu ekinleri
ösdürip ýetişdirmäge isleg bildirýän taraplara
goşmaça ýer bölekleri bölünip berildi. Husu

syýetçiler tarapyndan birnäçe müň gektar
meýdanda agzalan ekinler ekildi. Munuň özi
guş etiniň we ýumurtganyň önümçiligini tap
gyrlaýyn artdyrmakda uly ähmiýete eýedir.
Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda
guş eti we ýumurtga, esasan, Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tara
pyndan öndürilýär. Hormatly Prezidentimiziň
hem belleýşi ýaly, guşçulyk oba hojalygynyň
okgunly ösýän pudaklarynyň biridir. Obase
nagat toplumynyň bu pudagynyň durnukly
ösdürilmegi we giňeldilmegi ýakyn geljekde
birnäçe artykmaçlyklary döreder. Şolaryň
hatarynda kiçi we orta telekeçiligiň ösüşiniň
täze derejesini, täze iş orunlarynyň döredil
megini, goşmaça maýa goýumlaryň çekilme
gini görkezmek bolar.
Häzirki döwre çenli hususy önüm öndüri
jiler tarapyndan guşçulyk ugruny ösdürmek
boýunça degişli maksatnamalaryň çäklerinde
onlarça taslamalar amala aşyryldy. Ýurdu
myzyň ähli welaýatlarynda azyk üpjünçiligini
ýola goýýan iri guşçulyk toplumlary guruldy
we gurluşygy dowam edýär. Şolarda ot-iýmlik
ekinleri ösdürip ýetişdirmekden, guşlary iým
lemekden başlap, önümleri gaýtadan işläp,
taýýar et önümleriniň satuwyna çenli bolan
ähli işler ýerine ýetirilýär.
Soňky ýyllarda ýerli telekeçilerimiziň ara

synda telekeçiligiň girdejili pudagy hökmün
de guşçulyk bilen gyzyklanma has-da artýar.
Häz irk i döw ürd e guş etin i we ýum urtg a
öndürýän birnäçe hususy hojalyklar hereket
edip, olar içerki bazarlary bu peýdaly iýmitler
bilen doly üpjün edýärler. Olaryň öňdebary
jylarynyň hatarynda «Guş toplumy» hususy
kärhanasyny, «Altyn hilal» hojalyk jemgy
ýetini, «Nurly meýdan» daýhan hojalygyny
görkezmek bolar.
Ýeri gelende bellesek, ýurdumyzda in
kub as iý a guşç ulyg y boý unç a taslam an y
ilkinji bolup hususy telekeçilerimiz durmuşa
geçirdiler. Bu taslama broýler towuk etini
we ýumurtgany senagat önümçiligine çykar
maga mümkinçilik berýär. Sany barha artýan
hususy guşçulyk toplumlarynda jüýjeleriň
kadaly ulalmagy, ösmegi üçin ähli şertler göz
öňünde tutulandyr. Şol bir wagtda hem olarda
oňaýly howa ýagdaýyny saklamak, howany
hem-de suwy arassalamak üçin niýetlenen
enjamlar hereket edýär. Toplumlaryň düzü
minde inkubatorly bina hem bolup, olar ýylyň
dowamynda millionlarça jüýjäni çykarmaga
ukyplydyr. Inkubatorlardan çykan jüýjeler ýö
rite binalarda kadalara we talaplara laýyklyk
da, degişli möhlete çenli idedilenden soňra,
ete tabşyrylýar hem-de söwda nokatlarynyň
üsti bilen ilata ýetirilýär.
Häzirki wagtda hususyýetçilerimiz bedene
ýumurtgasynyň we etiniň önümçiligini hem
ýola goýdular. Bilnişi ýaly, bedene ýumurt
galary diňe bir belogyň baý çeşmesi bol
man, eýsem, minerallaryň we witaminleriň
köp mukdaryny hem öz içine alýar. Towuk
ýumurtgasy bilen deňeşdirilende, bedene
ýumurtgasynda B1 we B2 witaminleri birnä
çe esse köp bolup, düzüminde demir, fosfor,
selen we beýleki peýdaly mikroelementler
saklanýar.

Guşçulyk pudagynyň güýçli depginde ös
megi telekeçilerden ygtybarly iým binýadyny
döretmegi talap edýär. Şonuň üçin döwlet
tarapyndan iýmlik ekinleri ekmek üçin uzak
möhletleýin ulanmaga degişli ýer bölünip
ber ilý är. Guşlar y ýet erlik iým itlend irm ek
üçin ýokumlylygy taýdan ýokary hilli iým ge
rek bolýar. Şeýle bolansoň, iýmitlendirişiň
çig maly bolan mekgejöwenden we beýleki
ösümliklerden ybarat bolan iýmleriň iň peý
daly görnüşleri döredilýär.
Häzirki wagtda hususy ulgamyň kärhana
larynda düzüminde bugdaý, mekgejöwen,
jöwen, soýa, günebakar künjarasy, ösümlik
ýagy, duz, dürli witaminlerdir minerallar bo
lan guş iýminiň ençeme görnüşi öndürilýär.
Bellemeli ýeri, kärhanalarda önümçilik işine
ýörite kompýuterler arkaly gözegçilik amala
aşyrylýar. Munuň özi ýokary hilli guş önümle
rini öndürmek bilen baglanyşykly işleriň saz
laşykly we bökdençsiz ýerine ýetirilmegine
şert döredýär. Guş iýminiň bolçulygy bolsa
guş etiniň önümçiliginiň has-da artmagyna
itergi berýär. Guş etiniň köp mukdarda ön
dürilmegi, içerki bazarlarymyzyň iýmitiň bu
peýdaly görnüşi bilen doly üpjün edilmegi
bilen birlikde, bu harytlaryň eksport mümkin
çiligini hem ýokarlandyrýar. Telekeçilerimiziň
öndürýän ýokary hilli, ýokumly guş etine we
ýum urtg as yn a düný ä baz arlar ynd a isleg
barha artýar.
Bazarlarymyzy bereketli topragymyzda
ösdürilip ýetişdirilýän, öndürilýän azyk önüm
leri bilen üpjün etmäge döredip berýän giň
mümk inç ilikler i üçin hus us yý etç iler im iz iň
Arkadagly Serdarymyza bolan hoşallyklary
nyň çägi ýokdur.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

HABARLAR

MASLAHAT GEÇIRILDI
Golaýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelik
de guramagynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly:
parahatçylykly ösüş we nesilleriň bagtyýar durmuşy»
atly maslahat geçirildi. Oňa birleşmäniň işjeň agzalary,
telekeçiler gatnaşdylar.
Maslahatda ýaňy-ýakynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaşlar bilen duşuşmagy, olar bilen
pikir alyşmagy, ýurdumyzda ýaşlar syýasatynyň has-da kämilleşdiril
megi ugrunda alnyp barylýan işler dogrusynda çykyşlar diňlenildi we
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlar bara
daky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi, Gahryman
Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda badalga berlen taryhy
özgertmeleriň ýaşlarda bagtyýar we abadan geljege bolan ynamy ber
kidýändigi hakynda beýan edildi.
Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, ýaşlar telekeçiligini ösdürmek, ýaş nes
liň ýurdumyzyň jemgyýetçilik, durmuş-ykdysady, medeni durmuşyna
işjeň gatnaşmaklary üçin giň mümkinçilikleri döretmek barada beýan
edilen başlangyçlar ýaşlary täze üstünlikleri gazanmaga ruhlandyrýar.
Diýarymyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde möhüm orun tutýan türkmen
işewürliginiň ähmiýeti barha pugtalanýar. Hususy işewürligi ösdürmekde
döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler importyň ornuny tutýan önüm
çilikleri giňeltmekde we ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksporta
iberilýän möçberlerini artdyrmakda möhüm ähmiýete eýedir.
Maslah at yň dow am ynd a ýaşlar yň bilim alm aklar y, dör ed ijilikli
zähmet çekmekleri üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa alkyş sözleri aýdyldy.

MIWELER GAÝTADAN IŞLENILÝÄR
Sapaly tomsuň gelmegi bilen,
hususy önüm öndürijiler miweli
baglaryň irki görnüşleriniň hasylyny
gaýtadan işlemäge girişdiler.
Şu günler «Par ah at» hus us y kärh an as ynd a
ýurdumyzyň welaýatlarynyň bagbanlarynyň ýetişdi
ren şetdaly, erik, almamiweleri satyn alnyp, olardan
konsentrat we çaga iýmitleri öndürilýär. Kärhanada
şu güne çenli miweleriň ýüzlerçe tonnasy gaýtadan
işlenildi.
Ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän haryt
laryň ornuny tutýan, şeýle-de eksporta niýetlenen,
bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmek ugrunda gö
reldeli zähmet çekýän «Parahat» hususy kärhanasy
«Eçil», «Joş» miwe şireleri, «Han çaýlarydyr» «Han
suwlary», «Han» şöhlatlary, «Dat» üwmeçleri, «Süýtli
dere» süýt önümleri, «Ýeserje» çaga pýureleri bilen
adygyp, alyjylaryň göwnünden turýar. Öň miweden
taýýarlanylýan önümler üçin esasy çig mal daşary
ýurtlardan getirilýän bolsa, indi ýerli miweler gaýta
dan işlenilip, önümçilikde gerek bolan miwe şireleri
alynýar. 1993-nji ýyldan bäri halka hyzmat edýän
kärhananyň önümlerine daşary ýurtlarda-da uly is
leg bildirilýär.
«Parahat» hususy kärhanasynyň önümleriniň te
bigy çig maldan taýýarlanylmagy olaryň saglyk üçin
peýdaly hem tagamly bolmagyny üpjün edýär. Onuň
konsentrat öndürýän kärhanasynda Germaniýanyň,

Italiýanyň, Şweýsariýanyň önümleri bolan döwrebap
enjamlar ornaşdyrylandyr. Olar günde ýüzlerçe tonna
önümi gaýtadan işlemäge ukyply.
«RYSGAL»
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OBA HOJALYGY
«MIWELI ÜLKÄNIŇ» ÜMZÜGI ÖŇE

Ýylyň ähli paslynda ilaty ter miwe
lerdir gök-bakja önümleri bilen üpjün
etmekde mynasyp goşant goşýan
önümçilikleriň biri-de, Mary welaýa
tynda ýerleşýän «Miweli ülke» hususy
kärhanasydyr.
Bu kärhananyň Wekilbazar etrabynyň «Türk
menistan» daýhan birleşiginiň çäginde bölünip
berlen 164,5 gektar ýeriň 6 gektarynda döwrebap
damjalaýyn suwaryş ulgamy gurnalyp, armyt,
garaly, alça, ülje, şetdaly, alma, beýi ýaly bag
nahallary oturdyldy. Mundan başga-da, açyk ekin
meýdanynda damjalaýyn suwaryş usulynda po
midor we kelem ösdürilip ýetişdirilýär. Galan ýer
böleklerinde ýerleri tekizlemek, topragy gurplan
dyrmak we melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak
işleri alnyp barylýar.
«Miweli ülke» hususy kärhanasynyň Mary şä
herinde ýerleşýän gök-bakja we miwe önümlerini
saklaýan sowadyjy ammary bolup, ol Ýewropanyň
ösen tehnologiýalary esasynda enjamlaşdyrylan
dyr. 2 müň tonnalyk bu sowadyjy ammarda ýur
dumyzda ir bişip ýetişýän erik, şetdaly, garaly ýaly
miweler saklanylýar.
Hasyl ýygnalýan döwri bu ýerde işler has-da
gyzgalaňly dowam edýär. Ýokary hilli önümleriň
hersi saklanyş şertlerine laýyklykda, sowadyjy
bölümlerde aýry-aýrylykda ýerleşdirilýär we olara
yzygiderli gözegçilik edilýär. Gerek möçberi içerki
bazarlara ugradylýar.
Mundan başga-da, Mary şäheriniň Baýramhan
köçesiniň ugrunda «Miweli ülke» hususy kärha
nasynyň 5 müň tonnalyk sowadyjy ammarynyň
gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar. Şeýle-de
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tut

YHLASA —
MYRAT

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde
hereket edýän «Sekiz bag» daýhan hojaly
gynda oba hojalyk ekinleriniň birnäçe görnüşi
ösdürilip ýetişdirilýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, telekeçi Muhammetmyrat

ýan önümleri öndürmek maksady bilen, Mary we
laýatynyň Wekilbazar etrabynyň «Türkmenistan»
daýhan birleşiginiň çäginde 50 gektar meýdanda
banan we sitrus miwelerini ösdürip ýetişdirmäge
niýetlenen döwrebap ýyladyşhanalar toplumynyň
hem gurluşygy dowam edýär.
Ýyladyşhananyň ýyladyş, howa sazlaýyş, su
waryş ulgamlary dünýäniň iň ösen tehnologiýa
lary boýunça enjamlaşdyrylar. Mysal üçin, banan
ýetişdirmekden başlap, gaplamaga çenli ähli işler
awtomatlaşdyrylar.
Umuman, «Miweli ülkäniň» alyp barýan işleri
köpugurly bolup, hormatly Prezidentimiziň kömekgoldawlarynyň netijesinde türkmen telekeçileriniň
uly üstünlikleri gazanýandygyna şaýatlyk edýär.

Ýemşikow etrabyň çäginde 405 gektar ekin meýda
nyny özleşdirip, onuň 60 gektaryna raps (kanola)
ösümligini ekdi. Ondan 120 tonna golaý hasyl alyp,
alan hasylyndan hem birnäçe görnüşli önüm ön
dürmegi başardy.
Ol raps hasylyndan 40 göterim derejede ýag
almagyň hötdesinden geldi. Hytaý Halk Respub
likasyndan, Russiýa Federasiýasyndan daýhan
hojalygyna alan döwrebap tehnikalarynyň kömegi
bilen taýýarlan ýagyny Ahal welaýatynyň çägin
de ýerleşýän «Ahal» ýag kärhanasyna eltip, ony
durlap, arassalap, ýörite gaplara gaplap, alyjylara
hödürleýär. Raps hasylynyň galan 60 göterim de
rejesinden sarun, şeýle-de gara mallar we guşlar
üçin iým hem taýýarlanylýar. Gara mallar üçin taý
ýarlanýan iýmiň düzümine sarundan başga-da, ar
pa uny, günebakaryň başy, ýorunja uny goşulýar.
Häzirki wagtda önümçiligini barha giňeldýän
telekeçi ekin meýdanynyň 40 gektarynda künji
ekişini dowam edýär. Onuň 20 gektarynda gögeriş
alyndy. Bulardan başga-da, şu ýylyň mart aýynda
günebakar çigidiekilip, ondan hem hasyla gara
şylýar.

BOL HASYL ALYNDY
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Hojamyrat
Hojanyýazow hem indi birnäçe ýyl bäri oba
hojalyk bilen meşgullanyp gelýär. Ol Ahal
welaýatynyň Kaka etrabynyň «Arkaç» daýhan
birleşiginiň çäginde 100 gektar ýere kanola
ekip, ondan bitginli hasyl ýygnady.
Telekeçi alan kanola hasylyny paýtagtymyzyň
Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän «Gündo
gar akymy» hojalyk jemgyýetiniň ösümlik ýagyny
öndürýän zawodyna tabşyryp, ondan 40 göterim
derejede ýag almagy başardy. Galan 60 göterimin
den bolsa künjara alyp, ony guşlara iým hökmünde
ulanyp bolýar.
Bu ýerde ekilýän ot-iýmlik ekinler Ahal welaýa
tynyň Ak bugdaý etrabynyň «Magtymguly» daýhan
birleşiginde 4 gektar ýerde ýerleşýän guşçulyk
toplumynda ýumurtga berýän towuklara iým hök
münde berilýär.
Mundan başga-da, telekeçi geçen ýylyň güý
zünde 100 gektar ýerde tritikale ekdi. Golaýda

ekiniň her gektaryndan 40 — 45 sentnere çenli
hasyl alyndy.
Telekeçiniň Kaka etrabynyň çäginden bölünip
berlen jemi 500 gektar ýerinde geljekde hem ka
nola, tritikale, ýorunja ekinlerini ekmek, olardan bol
hasyl almak maksady bar.
«RYSGAL»

TRITIKALE —
AZYKLYK WE GYMMATLY
OT-IÝMLIK EKIN

T

ritikale häzirki zaman ekerançylygynda giň ulanyşa eýe bolan
gymmatly ot-iýmlik, dänelik, azyklyk ekindir. Bu dänelik ekiniň
dänesi mallara, guşlara iým, gök massasy, şeýle-de samany ot
hökmünde ulanylýar. Azyklyk hökmünde dänesinden alnan undan dürli
kökeler, çörek önümleri taýýarlanýar. Tritikale 1888-nji ýylda nemes se
leksioneri W.Rimpau tarapyndan bugdaýy we çowdaryny çaknyşdyryp
alnan amfidiplod däneli ösümligidir. Şonuň üçin bu ekiniň ady bugda
ýyň (Triticum) we çowdarynyň (Secale) atlarynyň goşulmagyndan gelip
çykyp, ol «tritikale» diýlip atlandyrylypdyr. Tritikalede hem bugdaýyň,
hem çowdarynyň alamatlaryny görmek bolýar, emma bu ekiniň birnä
çe artykmaçlyklary bardyr. Onuň güýzlük we ýazlyk görnüşleri bolýar.
Ýurdumyzda tritikaleni ösdürip ýetişdirmek boýunça oba hojalyk ugurly
ylmy-önümçilik synag hojalyklarynda ylmy-barlaglaryň tejribeleri alnyp
barylýar.
Tritikale beýleki däneli ekinlere garanda, ýokary hasyllylygy bilen
tapawutlanýar. Onuň bir gektar meýdanyndan 70—90 s/ga çenli däne
hasylyny alyp bolýar. Adaty önümçilik şertlerinde 50—60 s/ga däne ha
sylyny, 450—550 s/ga gök massa hasylyny almaga mümkinçilik berýär.
Ylymda geçirilen tejribelerde kolhisin himiki maddasyny täsir etdirip,
150—200 s/ga çenli däne hasylyny alyp bolýandygy subut edildi.
Tritikale daşky gurşawyň amatsyz şertlerine, ýagny gyşa, gurakçyly
ga, topragyň belli bir derejede şorlulygyna, kesellere we mör-möjeklere
ýokary durnuklylygy bilen tapawutlanýar. Ýurdumyzyň islendik sebitinde
degişli toprak-howa şertlerinde tritikaleni ösdürip ýetişdirip, ýokary hilli
bol däne we gök massa hasylyny alyp bolýar.
Tritikale dürli witaminlere, ähmiýetli mineral maddalara baý bolan
dygy üçin onuň azyklyk, oba hojalyk mallary we guşlary üçin ot-iýmlik
gymmaty ýokarydyr.
Tritikaleniň dänesi özüniň düzüminde doly bahaly beloklary we wi
taminleri saklaýanlygy, iýmitlik ähmiýeti, ýokumlylygy we tagamy bilen
tapawutlanýar. Onuň dänesindäki belogyň mukdary, bugdaýyň dänesi
bilen deňeşdirilende, 1-1,5%, çowdary bilen deňeşdirilende, 3-4% ýo
karydyr. Tritikaleniň dänesinde köp mukdarda şekerler, aminokislotalar,
mineral maddalar, A witamini, B witaminler toplumy, C, E, K, PP witaminler
saklanýar. Düzüminde kaliý, kalsiý, magniý, natriý, fosfor köp saklanýar.
Dänelerinde 2—4% ýag, 13—18% çenli belok saklanýar, şol sanda lizi
niň mukdary 3,8% deňdir. Şeýle-de düzüminde foliý turşusy, demir, sink,
mis, marganes, selen saklanýar.
Tritikale ot-iýmlik ekin hökmünde hem ösdürilip ýetişdirilip, onuň
dänesi, ýarmasy mallar üçin örän ýokumly we gymmatly ot-iým hasap
lanýar. Gök synalary, ýaşajyk öserleri ter ýaşyl ot-iým görnüşinde hem
ulanylýar. Ot-iýmlik hökmünde tritikaleniň 1 kilogram gök massasynda
0,3 iým birligi bardyr, şol bir wagtda bu görkeziji güýzlük bugdaýda 0,18
deňdir. Ter ýaşajyk öserleriniň ot-iýmlik ähmiýeti has-da ýokarydyr (gid
roponika usulda). Tritikaleniň ýene bir ähmiýetli aýratynlygy hem onuň
çalt ösýändigidir. Ol güýçli şahalanýar we beýleki güýzlük däneliler bilen
deňeşdirilende, ir ýetişýär.
Tritikaleni halk lukmançylygynda ulanmak hem netijelidir. Tritikaleden
taýýarlanan çöregi berhizlik iýmit hökmünde ulanyp bolýar. Tritikaleniň
çöregi iýmitlik üçin ulanylanda, aşgazandaky dürli kesellere garşy göreş
mekde ähmiýetli. Tritikaleniň ýaş öserjikleri adam bedeni üçin ähmiýetli
witaminlere, mineral maddalara has-da baý bolup, olary dürli işdäaçarlara
goşup, iýmitlik üçin peýdalanýarlar. Onuň ýaş öserjikleri goşulan işdäa
çarlar, ýarmalar içegeleriň işini sazlaýar, kadaly mikroflorany döredýär,
bedeni galyndylardan, holesterinden arassalaýar. Şeýle-de aşgazan
kesellerinde, bedeniň umumy goraglylygyny (immunitetini) berkitmekde,
madda çalşygyny sazlamakda ähmiýeti bar.
Tritikale howanyň temperaturasy 40oС dereje yssy bolanda hem ös
mäge ukyply. Bu bolsa tritikaleniň daşky gurşawyň amatsyz şertlerine
durnuklydygyny görkezýär.
Tritikale ýylylygy, ýagtylygy halaýan ekin. Güýzlük tritikale däneli ekin
leriň içinde aýaza, gyşa iň durnukly ekindir. Talabalaýyk ösdürilip ýetişdi
rilen tritikale -25 — -30oC-a, hatda ondan hem güýçli aýaza durnuklydyr.
Tritikaleniň tohumy 1-2oC ýylylykda gögerip başlaýar, 30oC-dan ýokary
derejede tohum gögermeýär. Tohumyň ýerden gögerip çykmagy üçin iň
ýaramly ýylylyk 6 — 12oC. Tritikaleniň topraga talaby pes bolup, ony belli
bir derejede şorlaşan topraklarda hem ekip, gowy hasyl alyp bolýar, şol
bir wagtda-da topraklary özleşdirmekde, şorlulyk derejesini peseltmek
de, haşal otlary ýok etmekde ähmiýetli täsirini ýetirýär. Tritikaleni ösdürip
ýetişdirmek üçin beýleki güýzlük däneli ekinler bolan güýzlük bugdaýy,
çowdaryny, arpany ösdürip ýetişdirmegiň tehnologiýasyna meňzeş geçiril
ýär we talabalaýyk ideg işleri öz wagtynda geçirilende, bol hasyl almaga
mümkinçilik berýär.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.
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SENAGAT. IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
SENDWIÇ PANELLERIŇ ÖNÜMÇILIGI ÝOLA GOÝULDY

Köp görnüşli önümleri bilen adygan
«Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň Ahal
welaýatynyň Änew şäherinde ýerleşýän önümçilik
kärhanasynda gurluşykda ulanylýan sendwiç panel
leriň dürli görnüşleri öndürilýär. Kärhananyň Italiýa
Respublikasynyň, Germaniýa Federatiw Respubli
kasynyň iň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaş
dyrylmagy bu ýerde her günde 250 — 380 inedördül
metr önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.
Şu ýylyň başynda sendwiç panelleriň önümçiligine baş
lan kärhanada onlarça adam işleýär. Sendwiç panelleriň
düzümi üç gatlakdan ybarat bolup, onuň ýokarky we aşaky
gatlagy galaýydan, arasyndaky gatlagy penopolistiroldan
ybaratdyr.
Sendwiç panelleri, esasan, sowadyjy ammarlaryň gurlu
şygynda, sowadyjy enjamlar ornaşdyrylan, et we süýt, gökbakja önümlerini, miweleri saklamaga niýetlenen awtoulag

larda peýdalanylýar. Önüm salkyn gurşawy döretmek üçin
niýetlenen bolup, ol daşyndan içine gyzgynlyk geçirmeýär.
Sendwiç panelleriniň şeýle artykmaç taraplary önüme bolan
islegiň has-da artmagyna ýardam berýär.
Şeýle hem «Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägin
däki senagat zolagynda ýerleşýän önümçilik kärhanasynda
aýnadan, alýuminden we plastikden gapylaryň, penjireleriň
önümçiligi alnyp barylýar. Türkiýe Respublikasynyň kämil
tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün edilen kärhanada
önümçilik üçin ýerli we daşary ýurt çig malyndan peýdala
nylýar. Kärhana doly güýjünde işledilende, 1 gije-gündizde
200 inedördül metr önüm öndürip bolýar.
Aýna, alýumin we plastik gapylaryň dürli ölçegdäki, reňk
däki görnüşleri öndürilip, olaryň ölçegleri müşderileriň islegine
görä, buýurmalar esasynda taýýarlanylýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň
gurluşygynda ulanylýan aýna penjireleriň 1 we 2 gatly görnüş
leri bolup, olar sowugy, yssyny, sesi geçirmeýär.
Bulardan başga-da, «Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgy
ýeti polipropilen ýüplükleriň önümçiligini hem alyp barýar.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zola
gynda ýerleşýär.
Kärhanada önüm öndürmek üçin gerekli çig mal Türk
menbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan,
Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýar. Ýewropanyň
öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylan kärhanada dürli
reňkli polipropilen ýüplükleriň birnäçe görnüşleri öndüri
lip, olar halkara ülňülerine doly laýyk gelýär. Kärhana her
günde ýokary hilli polipropilen ýüplükleriň 22 tonnasyny
öndürmäge ukyply.

POLIKARBONATDAN
SUW GAPLARY
Türkmenistanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzalarynyň ýerine
ýetirýän gurluşyk işleri, döwrebap hyz
matlary bilen birlikde, öndürýän önümleri
hem hormatly Prezidentimiziň tabşyrykla
ryndan we öňde goýýan wezipelerinden
ugur alyp, döredijilikli we öndürijilikli
işleýändiklerini görkezýär.
«Jadyly çeşme» hojalyk jemgyýeti agyz suwy
üçin polikarbonatdan gutularyň önümçiligi bilen
meşgullanýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasy Daşoguz welaýatynyň S. A. Nyýazow
adyndaky etrabynyň çäginde ýerleşýär. 2016-njy
ýylda kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň iň
häzirki zaman enjamlary getirilip, olary gurna
ma işleri geçirildi. 2018-nji ýylda bolsa enjamlar
ýörite hünärmenler tarapyndan dolandyrylyp,
önümçilige başlandy. Häzirki wagtda bu ýerde
birnäçe işgäriň zähmet çekmegi netijesinde,
«Jadyly çeşme» haryt nyşanly polikarbonatdan
18,9 litrlik suw gaplary öndürilýär.
Kärhana 1 gije-gündiziň dowamynda 350
— 400 sany önüm öndürmek kuwwatyna eýe.
Önümçilikde çig mal hökmünde polikarbonat

Polipropilen ýüplükler haly we haly önümlerini dokamak
üçin giňden ulanylýar. Bu ýüplüklerden dokalan halylar şe
kilini we reňkini uzak wagtlap saklaýandygy, berkligi bilen
tapawutlanýar. Şeýle bolansoň, bu önümlere müşderiler uly
isleg bildirýärler. Kärhanada döwrüň soňky talaplaryna laýyk
gelýän kämil enjamlara ezberlik bilen erk edýän ýaşlaryň
otuza golaýy zähmet çekýär.
«Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň öndürýän mul
tifilamentli polipropilen ýüplüklerine daşary ýurtly işewürler
uly gyzyklanma bildirýärler. Bu önümleriň eksporty Türkiýe
Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna ýola goýuldy.
Hojalyk jemgyýetiniň agzybir işçi-hünärmenleri «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylyny zähmet üstünliklerine besle
mek maksady bilen yhlasly işleýärler. Olar özleri üçin giň
mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize
alkyş aýdýarlar.

GUWANDYRYJY NETIJELER
GAZANYLÝAR
«Türkmen senagat» hojalyk
jemgyýeti şu ýylyň mart aýynda
plastik turbalaryň önümçiligini
ýola goýdy. Hojalyk jemgyýe
tiniň önümçilik kärhanasy Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etraby
nyň çägindäki Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzalarynyň senagat
zolagynda ýerleşýär.

ulanylýar. Polikarbonatdan öndürilen gutular
edil çüýşe gaplar ýaly suwuň düzümini we hilini
üýtgetmän saklamaga ukyplydygy, ekologiýa
taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Şeýle
bolansoň, bu önümlere müşderiler uly isleg bil
dirýärler. Kärhanada buýurmalar esasynda hem
önüm öndürilýär.
«Jadyly çeşme» hojalyk jemgyýeti geljekde
18,9 litrlik gaplarda «Tut» haryt nyşanly arassa
agyz suwunyň önümçiligini ýola goýmagy göz
öňünde tutýar.

ÝÜKLERI DAŞAMAKDA
ÄHMIÝETE EÝE
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy bolan «Senagat plastik» hoja
lyk jemgyýeti uly göwrümli ýükleri
daşamaga, saklamaga, ýüklemäge
niýetlenen plastik poddonlaryň
önümçiligini ýola goýdy. Hojalyk
jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Balkan welaýatynyň
Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýär.
Ilkibaşda kärhanada ýylda 240 müň sany plastik poddon öndü
rilen bolsa, häzirki wagtda önümçilik kuwwatynyň artmagy bilen
bu görkeziji 480 müňe ýetýär. Önümçilikde gerek bolan çig mal
Gyýanlydaky polimer zawodyndan we Türkmenbaşynyň nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alnyp, plastik poddon
laryň dürli görnüşleri öndürilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň
döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kärhanada ýaşlaryň
onlarçasy zähmet çekýär.
«Senagat plastik» hojalyk jemgyýetiniň plastik poddonlary
öndürýän zawody importyň ornuny tutýan önümleri özümizde ön
dürmek, olaryň içerki bazardan artan bölegini halkara bazaryna
çykarmak maksady bilen, 2017—2018-nji ýyllarda guruldy.
Desganyň umumy meýdany 20 müň inedördül metr bolup,
onuň 2 müň inedördül metrden gowragyny çig mallary we taýýar
önümleri saklamak üçin niýetlenen ammarlar tutýar. Zawodyň
Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna, şäherara demirýol we aw
tomobil magistral ýollaryna ýakyn ýerleşmegi önümleriň mümkin
bolan tiz wagtda ýüklenmegine we halkara logistikasy üçin giň
mümkinçilikleriň döredilmegine getirýär.

Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasy
nyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň kuwwat
ly tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün
edilmegi bu ýerde her aýda onlarça tonna
çig maly gaýtadan işlemäge mümkinçilik
berýär. Önümçilikde, esasan, ýerli çig mal
dan peýdalanylýar.
35 işg är zähm et çeký än kärh an ad a
polietilenden turbalaryň birnäçe görnüşi
öndürilýär. Diametrleri boýunça biri-birin
den tapawutlanýan turbalar 32 millimetrden
başlap, 500 millimetre çenli ölçegde bolýar.
Kiçi diametrli turbalar ýaşaýyş jaýlaryna,

edara-kärhanalara agyz suwuny çekmek
üçin niýetlenen bolsa, uly diametrli turba
lar lagym suwlaryny geçiriji ulgamlarda
ulanylýar.
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.
«Türkmen senagat» hojalyk jemgyýe
tiniň önümleri müşderiler tarapyndan uly
islege eýe bolýar. Bu hojalyk jemgyýetiniň
daşary ýurtly işewürler bilen hyzmatdaşlygy
ýola goýmagy başarandygy hem bellär
liklidir. Plastik turbalaryň birnäçe tonnasy
goňşy döwletlere eksport edildi.

PLASTIK PODDONLARYŇ ULANYLYŞY:
— azyk senagatynda çekilip gaplanýan azyk ha
rytlaryny ýetirmek üçin;
— derman senagatynda aýratyn arassaçylyk
şertlerini talap edýän önümleri wagtlaýyn saklamak
we daşamak üçin;
— gurluşykda we himiýa senagatynda sement,
reňk, lak ýaly himiki maddalary we önümleri daşa
mak üçin.
PLASTIK PODDONLARYŇ AGAÇ
PODDONLARDAN TAPAWUTLY
AÝRATYNLYKLARY:
— daşky görnüşi;
— birm eňz eş ýük göt er ijilig in e gar am azd an,
plastik poddonlaryň öz agramy agaç poddonlaryň
agramyna garanyňda has ýeňil;
— ýük göterijiniň dört tarapdan baryp bilmek
mümkinçiligi;
— mör-möjeklerden we beýleki zyýan ýetirijiler
den goramak maksady bilen, ýörite serişdeler bilen
goşmaça ideg zerurlygynyň, guramak we çüýremek
howpunyň ýoklugy;
— güýçli himiki we zäherli maddalara çydamly
lygy;
— -20°С derejeden +50°С-a çenli temperaturada
ulanmak mümkinçiligi;
— bug bilen arassalanyp bilinýänligi;
— poddonyň ýüzi ýakymsyz yslary saklamaýar
we suw çekmeýär;
— köp gezek ulanyp bolýar, ikilenç gaýtadan iş
lenilip bilinýär.

Plastik poddonlaryň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, onuň çä
ginden daşarda hem uly islege eýedigi bellärliklidir. Bu önümleriň
eksporty daşary ýurtlaryň birnäçesine ýola goýuldy. Hojalyk jem
gyýetiniň öndürýän önümleri Türkiýe, Azerbaýjan, Özbegistan we
Polşa Respublikalaryna eskport edilýär. «Senagat plastik» hojalyk
jemgyýeti geljekde önümçiligini has-da giňeltmegi, täze görnüşli
önümleri öndürmegi, eksportyň möçberini artdyrmagy meýilleşdirýär.
Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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HALK AR A SERG ID EN

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgamyň mümkinçi
liklerinden doly peýdalanmak arkaly ata Watanymyzyň
ösüşlerini has artdyrmagy, raýatlarymyzyň sanly ulgamyň
ýeňilliklerinden peýdalanmagyny we ýaş nesliň kämil bi
lim almagyny gazanmak maksadyny wezipe edip goýdy.
Şu maksat bilen ýurdumyzda sanly ulgamyň gazananla
ryny ornaşdyrmak ugrunda degişli işler durmuşa geçiril
ýär. Ýurdumyzyň hususy pudagynyň wekilleri hem milli
ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak babatynda
netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Olaryň biri hem «Sanly
açar» hususy kärhanasydyr.
Hususy kärhana döredilenine köp wagtyň geçmändigi
ne garamazdan, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini peýda

lanmak arkaly halka hödürlenilýän IT tehnologiýalaryň we
hyzmatlaryň gerimini barha giňeldýär. Bu ýerde onlarça
IT hünärmenler zähmet çekýär. www.sanly-achar.
com web saýtynda hususy kärhananyň alyp barýan iş
leri, hödürleýän hyzmatlary, üstünlikli durmuşa geçirilen
taslamalary bilen tanyşmaga, kärhananyň hünärmenleri
bilen özüňi gyzyklandyrýan meseleler boýunça habarlaş
maga we maslahatlaşmaga mümkinçilik bar. Kärhananyň
www.sanly-achar.com web saýty onlaýn işewürligiň ze
rurlygyna düşünmäge, müşderiler bilen tejribe alyşmaga,
web saýtlaryň döredilişi we dizaýny, ykjam goşundylaryň
işleýşi bilen tanyşmaga mümkinçilik döredýär.
«Sanly açar» hususy kärhanasy müşderilere web
saýtlary, mobil goşundylary, onlaýn marketleri döredip
bermek, gysga mahabatlary ýerleşdirmek, sosial ul
gamda işjeň gurşawy döretmek, grafiki dizaýnyň müm
kinçilikleri ýaly hyzmatlary hödürleýär. Hususy kärhana
häzirki güne çenli köp sanly taslamalary durmuşa geçirdi.
Olaryň hatarynda asiatech-tm.com, ebilim-tm.com,
o o m a s g a l a . c o m , m e k a n - k o n d i t e r . c o m ,
owad
 an
 yo
 l l a r . c o m , w w w . c a s p
 i a n - t m . c o m ,
www.bsgsupplier.com we başga-da birnäçe edarakärhanalaryň web sahypalaryny görkezmek mümkin.

DOMENLERI MILLI BELLIGE ALYJY
Birnäçe ýyl bäri hereket edýän «Türkmendo
men» hojalyk jemgyýeti ikinji derejeli we onuň
içine girýän gov.tm, edu.tm, mil.tm, com.tm,
co.tm, net.tm. ýaly üçünjiderejeli domenleri belli
ge almak hyzmatyny ýerine ýetirýär.
Hojalyk jemgyýetiniň alyp bar
ýan işleri bilen tmdomain.com.tm
web sah yp as ynd a has giň işleý in
tanyşmak mümkin. Domenleri mil
li bellige alyjy hökmünde hojalyk
jemgyýetiniň esasy maksady «.tm»
ýok ark y der ejeli milli dom end e
domen atlaryny dolandyrmak we
dolandyryş infrastrukturasyny teh
niki taýdan goldamak hem-de milli
domende domen atlaryny bellige
almak boýunça işleri amala aşyrmak
bolup durýar.
Hojalyk jemg yý et ind e zähm et
çekýän IT hünärmenleri hödürlen
ýän hyzmatlary çalt, gowy we has

ygtybarly ýerine ýetirmek ugrunda
yhlasly zähmet çekýärler.
tmdomain.com.tm web sahypa
synda ministrlikleriň, häkimlikleriň,
ylym-bilim, saglygy goraýyş, oba ho
jalyk edaralarynyň, söwda nokatlary
we internet dükanlarynyň, harby we
hukuk goraýjy edaralarynyň, gurlu
şyk we senagat önümçiligi boýunça
kärhanalaryň, ulag we kommunika
siýa ulgamynyň, nebitgaz we ýangyç
energetika toplumynyň, köpçülikleýin
hab ar ber iş ser işd eler in iň, söwd a
senagat edaralarynyň, ykdysadyýet
we maliýe edaralarynyň, banklaryň,
syýahat, medeni-dynç alyş zolakla

«ÇYNAR» MARKETPLEÝSI IŞLÄP BAŞLADY
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
Resuljan Rejebowyň ýolbaşçyly
gynda ýaňy-ýakynda işlenip düzü
len «Çynar» marketpleýsi aýratyn
bellenmäge mynasypdyr.
Bu goşundy 5 müňe golaý haryt
görnüşini öz içine alyp, elektron enjamla
ry, iýmit önümlerini, hojalyk tehnikalaryny
we harytlaryny, gözellik serişdelerini,
kanselýariýa harytlaryny, awtoulaglar
üçin, gurluşyk üçin, egin-eşikler, güller, öý
we bag üçin harytlary, derman serişdeleri,
parfýumer iýa, çagalar üçin har ytlar y,

sowgatlyk harytlar y müşde
rilere hödürleýär. Marketpleý
siň www.cynar.com.tm web
saýt yn a gir en im izd e, ýa-da
Android we IOS gurluşlar üçin
niýetlenen «Play Marketde» we
«App Storede» ýerleşdirilen ykjam
goşundysyny telefona, planşete, komp
ýutere ýükläp alyp, açyp görenimizde,
ilki bilen, ýurdumyzyň kartasyna we we
laýatlaryň sanawyna duş gelmek bolýar.
Haýsy welaýatyň onlaýn hyzmatlary bilen
tanyşmak isleseňiz, şonuň üstünde düw
mäni basmak ýeterlikdir. Marketpleýsde

rynyň, sport we fitnes merkezleriniň,
awto şaýlary we hyzmat merkezleri
niň, gurluşyk harytlary we hyzmatlary
edaralarynyň, kitaphanalaryň, hukuk
we audit hyzmatlary edaralarynyň, lo
gistika, mahabat edaralarynyň domen
salgylaryny tapmak bolýar. Hojalyk
jemg yý et in iň tmdom ain.com.tm
web saýtynyň baş sahypasy «Who is
gözlegi» atly hyzmat bilen açylýar. Bu
hyzmat arkaly ýurduň çäginde here
ket edýän domen salgyny ýazyp, şol
salgy barada has giňişleýin maglumat
tapmak bolýar.

ýurdumyzyň beýleki welaýatla
rynda ýerleşýän marketleriň,
restorandyr kafeleriň, der
manhanalaryň harytlary we
hyzmatlary bilen tanşyp we
onlaýn arkaly sargyt edip
bolýar. Sargytlar her mar
ketiň iş tertibine görä gysga
wagtyň dowamynda müşderile
re gowşurylýar. Marketpleýsiň ykjam
goşundysynda ýa-da web sahypasynda
köp sanly brendler iň diw arlyklar yn yň
bolmagy, her harydyň aýratyn bölümde
ýerleşdirilmegi we gözleg süzg üçler i
müşderilere gerekli harydyny tiz tapmaga
ýardam edýär.

GÖZE GELÜWLI EGIN-EŞIKLER

5 — 12-nji iýun aralygynda Italiýanyň Milan şä
herindäki «Alcova» galereýasynda «Milan dizaýn
hepdeligi — 2022-niň» çäklerinde sergi geçirildi.
Ol diňe bir söwda ýoly bolman, medeniýetleriň ýa
kynlaşmagyna ýardam eden Beýik Ýüpek ýolunyň
kerwenlerine bagyşlanyp, «Kârvân Journey» diýlip
atlandyryldy. Bu sergi täze zehinli dizaýnerleri, us
sat senetkärleri ýüze çykarmak we dünýä tanatmak
maksady bilen yzygiderli guralýar.
Dizaýn dünýäsiniň esasy wakalarynyň biri bolan sergi
de bu gezek Merkezi Aziýadan 5 sany gatnaşyjynyň, ýagny
gazak, gyrgyz, özbek, täjik hem-de türkmen dizaýnerleriniň
täze önümleri görkezildi.
«Kârvân Journey» sergisinde Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, Aşgabat
şäherinden işewür zenan Şasenem Garlyýewanyň «Iner
Unique Camel Wool» haryt nyşanly arassa ýüňden taýýar
lanan önümleri görkezildi. Onuň jana şypaly, tebigy reňkli,
göze gelüwli, owadan gaplanan eko-önümleri bada-bat
ünsüňi çekýär.
— 2003-nji ýyldan bäri telekeçilik bilen meşgullanýaryn.
Golaýda arassa düýe, goýun ýüňünden, pagtadan ýassyk
daşlaryny, şarflary, dyzlyklardyr guşaklary, ýapynjadyr
örtgüleri, joraplary taýýarlap başladym. Olaryň dizaýnyny
nagyşlar bilen bezäp, özüm döredýärin. Bu işde eli çeper
zenanlar ýakyn ýardamçylarym.
Şu ýyl «EFI» ilkinji gezek Merkezi Aziýadan dizaýnerleri
we dünýäniň çar künjeginden suratkeşleri bir ýere jemle
di. Milanda geçirilen serginiň maksady durnukly brendleri
döretmekden, ýerli senetçiler bilen işleşmekden, ýurtlaryň
medeniýeti we däp-dessurlary bilen tanyşdyrmakdan,
«Kârvân Journey» dizaýn toplumyny taýýarlamakdan
ybaratdyr. Onuň çäklerinde halkara derejeli dizaýnerleriň
hem-de bilermenleriň okuw-maslahatlary geçirildi.
Türkmenistandan wekil hökmünde bu sergä gatnaşmak
biziň üçin örän buýsandyryjy. Sebäbi türkmen milli önüm
lerimize Ýewropada, tutuş dünýäde uly isleg, gyzyklanma
bildirýärler — diýip, Şasenem Garlyýewa gürrüň berdi.
Şasenem Garlyýewa dürli ýyllarda Germaniýanyň
Frankf urt şäh er ind e geç ir ilen serg iler e-de gatn aşd y.
Olarda türkmeniň milliligini, şol sanda halylarymyzy,
el işlerimizi, şaý-seplerimizi görkezdi.
Telekeçi zenan geljekde art-studiýany açmagy maksat
edinýär. Ol ýerde owadan sazlaryň astynda milli el işle
rimiziň ýerine ýetirilişini, milli önümlerimizi synlap bolar.
«RYSGAL»

Taryhyň gatlaryna ser salsak, ata-babalarymyz, enemamalarymyz kämil derejedäki amaly-haşam sungaty
ny, şol sanda gözellikden hem mähremlikden gözbaş
alan milli lybaslary döredip, dünýäde deňi-taýy bolma
dyk özboluşly senedi bilen umumadamzat medeniýeti
ne uly goşant goşdy.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe
Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda dokma kärhana
lary, ýerli telekeçiler tarapyndan milli mata önümlerinden taý
ýarlanylýan döwrebap öwüşginli egin-eşikler uly höwes bilen
satyn alynýar. Akgaýma tahýaly oglanlara, gültahýaly gyzlara,
öýme ýaglykly gelinlere, ak gyňaçly enelere, çäkmenli ýaşu
lulara gözüň düşende, pederlerimiziň pähim-parasady siňen
milli gymmatlyklarymyzyň, asylly ýörelgelerimiziň, gadymy
däp-dessurlarymyzyň dowamlydygyna buýsanjyň goşalanýar.
Birnäçe ýyl bäri döwrebap öwüşginli erkek egin-eşiklerini
halkymyza hödürläp gelýän ýaş telekeçi Şalar Rahymowyň
ýolbaşçylygynda esaslandyrylan «Goç ýigit» modalar öýi il
içinde uly abraýdan peýdalanýar. Paýtagtymyzdaky «Paý
tagt» söwda merkezinde ýerleşýän modalar öýi ýurdumyzda
erkek eşikleriniň milli görnüşlerini döwrebaplaşdyrýan ilkinji
öndüriji hasaplanýar. Ýaş, zehinli dizaýneriň döredijilik işinde,
eşikleriň bezeginde owadan «ekletika» agdyklyk edýär, olar
milli ýörelgeler bilen ýokary dizaýnerlik ideýalary utgaşdy
rylan görnüşde alnyp barylýar. Modalar öýüniň hödürleýän
eksklýuziw kolleksiýalarynyň gelşikli we nusgawy biçüwlidigi
aýratyn bellärliklidir. Ýeňsiz görnüşli eşikleriň milli nagyşlara
meňzedilen dürli daşlar bilen bezelmegi olaryň görküne görk
goşýar. Ýaş telekeçi häzirki wagtda önümlerini döwrebaplaş

TELEKEÇILERIMIZ «KÂRVÂN JOURNEY»
SERGISINE GATNAŞDYLAR

HORMATLY ADAMLAR!

dyrylan görnüşinde öndürýär. Ýakyn wagtlarda bolsa ol milli
nagyşlary ýewropa biçüwine geçirip, daşary ýurtly müşderilere
hödürlemegi meýilleşdirýär.
Häzirki wagtda modalar öýünde uly depginde oglan smoking
kostýumlarynyň üstünde işleýärler. Täze toplumyň ýylyň ahyry
na çenli doly derejede taýýar bolmagyna garaşylýar. Şeýle-de
ýaş telekeçi ýylyň ahyrynda täze toplumyny — «Soltan dony»
alyjylar köpçüligine hödürlemegi meýilleşdirýär.
Hormatly Prezidentimiziň hususyýetçilere döredip berýän
mümkinçiliklerinden, hususan-da, ýaşlary telekeçilige, hususy
pudagyň işine ýakyndan çekmek, olara goldaw bermek ýaly
yzygiderli aladalaryndan ruhlanýan ýaş telekeçi Şalar Rahy
mow geljekde toý-baýramlarda gerçek ýigitlerimizi bezeýän
milli egin-eşikleriň görnüşini artdyrmagy, milli lybaslarymyzy
daşary ýurtlara çykarmagy meýilleşdirýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň habarlar
merkezi şahsy we jemgyýetçilik
tertip-düzgünlerini berk berjaý
etmelidigini, agyz-burun 
örtügini açyk howada aýryp, 
ýapyk binalarda we awtoulaglarda 
talabalaýyk dakynmalydygyny,
şeýle-de arassaçylyk kadalaryny
yzygiderli ýerine ýetirip,
Günüň ýiti şöhlesinden 
goranmalydygyny ýatladýar.
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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 — 109611.

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
S/b 101122528084

S/b 103161020683

S/b 310131000118

Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar
jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
beýleki ýuridik şahslaryň,
kärendeçileriň we raýatlaryň dykgatyna!

«Nurly meýdan» daýhan hojalygy

dürli möçberlerde mekgejöwen, arpa, iýmlik bugdaý önümlerini
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň
Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 174 «A» jaýy.
Telefon belgilerimiz: (+993 61) 76-22-13, (+993 12) 21-15-81, 21-15-82.

«Parahat» hususy kärhanasy

OBA HOJALYK EKINLERINI
ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRÝÄNLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme eksport» kärhanasy
2022-nji ýylda ösdürilip ýetişdirilen
mäş, jöwen, dary, künji hasylyny we
beýleki oba hojalyk ekinlerini bazar bahasyndan
satyn alýandygyny habar berýär.

S/b 202131000197

ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan miweleri,
ir-iýmişleri hem-de gök-bakja önümlerini uly möçberde
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumynyň Türkmenistan köçesi.
Telefon belgilerimiz: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.
S/b 101122528084

Telekeçi Batyr Nyýazmuhammedowyň «Mejal» haryt nyşanly
ýokumly goşundylar bilen baýlaşdyrylan iým öndürýän
hususy kärhanasy ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we
daýhanlaryndan iýmlik bugdaýy, günebakaryň, soýanyň, rapsyň
sarununy, mekgejöwen, süle, arpa ýaly dänelik ekinleri bazar
bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň
Täze zaman köçesiniň 180/3 jaýy.
Telefon belgilerimiz: (+993 12) 72-60-06, 24-75-49, 24-75-48.

Telefon belgilerimiz:
(+993 12) 34-47-26, (+993 63) 60-53-35.
E-mail: birleshme.export@gmail.com

