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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam
arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň
ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de
birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
HYTAÝYŇ MILLI NEBITGAZ KORPORASIÝASYNYŇ
ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI
20-nji iýunda hormatly
Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Hytaýyň milli
nebitgaz korporasiýasynyň prezi
denti, dolandyryjylar geňeşiniň ag
zasy Hou Siszýuny kabul etdi.
«CNPC-niň» ýolb aşç ys y döwl et
Baştutanymyza wagt tapyp kabul eden
digi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip,
hytaýly hyzmatdaşlaryň Türkmenistan
bilen uzak möhletleý in özar a bähb itli
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gyzyk
lanma bildirýändiklerini tassyklady.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow «Açyk gapylar» syýa
satyny yzygiderli durmuşa geçirýän Bita
rap Türkmenistanyň Hytaý bilen strategik
häsiýete eýe bolan dostlukly gatnaşykla
ryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýändigi
ni nygtap, deňhukuklylyk, özara düşüniş
mek hem-de ynanyşmak ýörelgelerine we
taraplaryň hoşmeýilli erkine esaslanýan
netijeli döwletara gatnaşyklaryň häzirki
döwürde täze many-mazmun bilen üstü
niň ýetirilendigini belledi. Türkmen-hytaý
hyzmatdaşlygy ugurlaryň giň gerimini, şol
sanda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysa
dy, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk,
logistika, senagat, tehnologiýalar, mede
ni-ynsanperwer ulgamlary öz içine alýar.

Döwlet Baştutanymyz şular barada aýt
mak bilen, ýangyç-energetika ulgamynda
özüni ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşy
hökmünde görkezen «CNPC-niň» köp
ýyllyk gatnaşyklardaky oňyn ornuny ka
nagatlanma bilen belledi.
Duş uş yg yň dow am ynd a horm atly
Prezidentimiz hem-de HHR-iň iri korpo
rasiýasynyň ýolbaşçysy bar bolan uly
mümkinçilikleri nazara almak bilen, ikita
raplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada
pikir alyşdylar. Şunda nebitgaz ulgamyn
daky türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň
netijeli döwletara gatnaşyklaryň ajaýyp
nusgasydygy nygtaldy.
Işewür hytaýly hyzmatdaşlaryň öz
üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýe
tirmäge örän çynlakaý hem-de jogapkärli
çemeleşjekdiklerine ynandyrdy hem-de
mümk inç ilikd en peýd alan yp, döwlet
Baştutanymyza, şeýle-de Milli Geňeşiň
Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly
Berdimuhamedowyň adyna iň gowy ar
zuwlaryny beýan etdi.
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Prez id ent im iz hem-de «CNPC-niň»
ýolb aşç ys y umum y abad anç ylyg yň
maksatlaryna kybap gelýän köpýyllyk,
ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşly
gyň mundan beýläk-de üstünlikli dowam
etdiriljekdigine ynam bildirdiler.

öwlet Baştutanymyz sanly ul
gam arkaly geçirilýän mejlisiň
gün tertibine geçip, ilki bilen,
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň оrun
basary M.Muhammedowa söz berdi.
Wise-premýer býujet ulgamyny kämil
leşdirmek, milli kanunçylyga halkara
tejribäni ornaşdyrmak, döwletiň maliýe
serişdelerini netijeli ulanmak boýunça
görülýän toplumlaýyn çäreler barada
hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda,
2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetini işläp
taýýarlamak, 2025-nji ýyldan başlap or
ta möhletli býujet meýilleşdirilişine geç
mek we bu ulgamyň dolandyrylyşyny
döwrüň talaplaryna laýyk guramak üçin
durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutul
ýan anyk çäreler barada habar berildi.
«Türkmenistanda býujet işini kämil
leşdirmek boýunça çäreler hakynda»
Kararyň deslapky taslamasynyň taýýar
lanylýandygy barada aýdyldy. Ol ýurduň
Býujet kodeksiniň wezipelerini hem-de
talaplaryny ýerine ýetirmäge gönükdiri
lendir. Resminamada Döwlet býujetini
3 ýyllyk möhlet üçin işläp düzmek, onuň
ýerine ýetirilişine gözegçiligi berkitmek
we býujet ulg am yn y doland yrm ag y
kämilleşdirmek boýunça çäreleriň top
lumy, 2022 — 2024-nji ýyllarda degişli
kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp
taýýarlamak göz öňünde tutuldy. Şunuň
bilen bir hatarda, ýörite döwlet toparyny
döretmek we onuň düzümini tassykla
mak teklip edilýär.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow has ab at y diňläp,
häzirki zaman şertlerinde ykdysadyýeti
dogry we sowatly dolandyrmagyň örän
möhümdigini, şunuň bilen baglylykda,
onuň gurallarynyň biriniň býujet ulgamy
bolup durýandygyny belledi. Şu işler
de esasy maliýe resminamasy bolan
ýurdumyzyň Döwlet býujetiniň kemala
getirilmegine wajyp orun berilýär. Pul
akymlar yn y doland yrm ag yň güýçli,
durn ukly ulg am y döwlet iň ygt yb arly
bolmagyna, Watanymyzyň gülläp ösme
gine hem-de raýatlaryň hal-ýagdaýynyň
ýokarlanmagyna ýardam edýär diýip,
döwlet Baştutanymyz nygtady hem-de
wise-premýere bu ugurdaky işleri do
wam etdirmegi tabşyrdy.
Soňr a wis e-premý er ulag-arag at
naşyk ulgamyny toplumlaýyn esasda
ösdürmek, multimodal gatnawlar üçin
mümkinçilikleri artdyrmak we ilata edil
ýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak
boýunça alnyp barylýan işler barada
hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda,
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň, Merke
zi bankyň we Döwlet daşary ykdysady
iş bankynyň karz serişdelerini çekmegiň
hasabyna, Balkan welaýatynyň Jebel
şäherçesinde Halkara howa menziliniň
gurluşygyny maliýeleşdirmek boýunça
teklipler barada habar berildi.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow has ab at y diňläp,
ýurd um yzd a telek eç iler tar ap ynd an
durmuşa geçirilýän iri düzümleýin tas

lam alar y maliý eleşd irm äg e halk ar a
guramalardan maýa goýumlary çekmek
arkaly olar bilen işjeň hyzmatdaşlygy
ösdürmegiň milli durmuş-ykdysady stra
tegiýanyň esasy ugurlarynyň biridigini
belledi. Döwlet Baştutanymyz hödür
lenen teklibi makullap, wise-premýere
meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişini
berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
M i n i s t r l e r K a b i n
 e t i n i ň B a ş l y 
g y n y ň о r u n b a s a r y B . A t d a ý e w
«EKSPO — 2025» Bütindünýä sergi
sine Türkmenistanyň gatnaşmagynyň
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün
etmek boýunça alnyp barylýan işler ba
rada hasabat berdi. “Ýaşaýşymyz üçin
geljegiň jemgyýetini döredýäris” şygary
astynda guraljak bu halkara forumyň
2025-nji ýylyň 13-nji apreli — 13-nji okt
ýabry aralygynda Ýaponiýanyň Osaka
şäherinde geçiriljekdigi habar berildi.
Guramaçylyk işleriniň dowamynda
ýapon tarapy Türkmenistanyň milli pa
wilýonyny “Durmuş mümkinçiliklerini
giňeltmek” atly bölümde ýerleşdirmegi
teklip edýär. Şunuň bilen baglylykda,
«EKSPO — 2025» sergisinde milli pa
wilýonymyzy gurmagyň taslamalaryny
saýlap almak üçin ýurdumyzyň gurluşyk
kompaniýalarynyň arasynda bäsleşik
yglan etmek meýilleşdirilýär.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow has ab at y diňläp,
döwlet strategiýasynyň üstünlikli dur
muş a geç ir ilm eg i net ijes ind e häz irk i
wagtd a Türkm en ist and a ykd ys ad y
ösüşiň milli nusgasy kemala getirildi,
munuň özi türkmen halkynyň abadan
durmuşyny üpjün etmäge hem-de Di
ýarymyza dünýäniň ykdysady taýdan
ösen we syýasy taýdan durnukly döw
letleriň hatarynda mynasyp orun eýele
mäge mümkinçilik berýär diýip belledi.
D ö w l e t
B a ş t u t a n
 y m
 y z
«EKSPO — 2025» sergisine gatnaş
magyň möhümdigi barada aýdyp, şeýle
giň gerimli gözden geçirişleriň Wata
nymyzyň gazananlaryny, onuň eksport
kuww at yn y açyp görk ezm ek, tejr ib e
alyşmak, özara bähbitli hyzmatdaşlyk
mes eleler in i oňyn çözm ek üçin täz e
mümkinçilikleri açýandygyny nygtady.
Döwlet Başt ut an ym yz yň belleýş i
ýaly, ýurdumyzyň milli pawilýonynyň
bezeg işlerinde özboluşly çözgütleriň
ulanylmagy zerurdyr, olarda milli bina
gärligiň gadymy ýörelgeleri öz beýany
ny tapmalydyr. Hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow bu babatda
toplanan oňyn tejribäniň yzygiderli baý
laşdyrylmagynyň zerurdygyny belläp,
wise-premýere ýurdumyzyň bu halkara
sergä gatnaşmagynyň ýokary derejesini
üpjün etmek boýunça guramaçylyk iş
lerini hemişe gözegçilikde saklamagy
tabşyrdy.
Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki
birnäçe meselelerine-de garalyp, olar
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
«RYSGAL»
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TELEKEÇILIK

DÖWLETIŇ GOLDAWY —
HUSUSY ULGAMYŇ
OKGUNLY ÖSÜŞINIŇ KEPILI
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe hormatly
Prezidentimiziň yzygiderli goldamagy
netijesinde hususy işewürligiň sazlaşyk
ly we netijeli ösmegi, hususy başlangyç
laryň goldanylmagy babatda döredilýän
amatly hukuk, ykdysady, maliýe hem-de
durmuş şertleri hususy pudagyň mil
li ykdysadyýetimizdäki tutýan paýynyň
yzygiderli artmagyny üpjün edýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda kiçi
we orta telekeçiligiň ähli ugurlaryny, hususanda, oba hojalyk we azyk ugurly telekeçiligi
ösdürmek üçin berýän bimöçber goldawla
ryny we edýän taýsyz tagallalaryny netijeli
peýdalanyp, birleşmäniň oba hojalyk we azyk
önümçiliklerini alyp barýan agzalary ata Wa
tanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda köpugurly
işleri alyp barýarlar. Olar ekologiýa taýdan
arassa, daşarky bazarda bäsdeşlige ukyply
harytlary öndürýärler, daşyndan getirilýän ha
rytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly
önümleriň öndürilýän görnüşini we mukdaryny
artdyrýarlar, döwrebap önümçilikleri işe gi
rizýärler, ekerançylyk ýerlerini özleşdirýärler,
täze iş orunlaryny döredýärler we halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga
öz goşantlaryny goşýarlar.
Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan
hem-de Arkadagly Serdarymyzyň üstünlik
li dow am etd irý än hemm et ar aplaý yn ösüş
we özgertmeler syýasatynda döwlet-hususy
hyzmatdaşlygynyň has-da işjeňleşdirilmegi
ne uly ähmiýet berilýär. “Berkarar döwletiň
täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany
2022—2052-nji ýyllard a durm uş-ykd ys ad y
taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda”
hem hususy pudagyň işiniň gerimini giňelt
mek, ýurdumyzyň baý tebigy çig mal gorlaryna,
döredilen infrastruktura amatlyklaryna, öňde
baryjy dünýä tejribelerine hem-de döwrebap
tehnologiýalara esaslanyp, kämil önümçilikleriň
döredilmegini höweslendirmek we döwlet tara
pyndan goldamak babatda wezipeler bellenen.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda azyk
we haryt bolçulygyny döretmekde, ilatymyzyň
iş bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmakda hususy
pudagyň ähmiýetiniň uludygyny nygtap, kiçi we
orta telekeçiligiň işjeňligini has-da artdyrmak,
onuň ugurlaryny giňeltmek we işewürlik gurşa
wyny kämilleşdirmek üçin uly döwlet goldaw
laryny berýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň
degişli Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň ila
tynyň azyk önümleri bilen üpjünçiligini has-da
gowulandyrmak, azyk harytlarynyň ýeterlik
möçberdäki gorlaryny döretmek we içerki ba
zarlarda azyk harytlarynyň bolçulygyny üpjün
etmek maksady bilen, telekeçilere goldaw hök
münde 150 million amerikan dollaryny bölüp
bermek barada gol çeken taryhy Karary hem
muňa, sözüň doly manysynda, şaýatlyk edýär.
Arkadagly Serdarymyzyň nygtaýşy ýaly,
häzirki wagtda döwletimiziň azyk howpsuz
lygynyň möhüm ugry bolan guşçulyk pudagy
okg unly ösý än pud aklar yň bir in e öwr üld i.
Ýurdumyzda guş eti we ýumurtga, esasan,
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ag

zalary tarapyndan öndürilýär. Önümleriň bu
görnüşleriniň önümçiligini ýurdumyzda tap
gyrlaýyn artdyrmak maksady bilen, bu ugurda
iş alyp barýan agzalarymyza iýmlik bugdaýy,
mekgejöweni we soýany ösdürip ýetişdirmek
üçin bölünip berlen goşmaça ýer böleklerinde
ekiş işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyk
lykda geçirilýär.
Hususy ulgama berilýän yzygiderli goldaw
laryň netijesinde oba hojalyk we azyk önüm
çilig i bilen meşg ullaný an hus us yý etç iler iň
sany ýylsaýyn artýar. Döwrebap maldarçylyk
hem-de guşçulyk toplumlary, ýyladyşhanalar,
azyk we gaýtadan işleýän senagat kärhanalary,
zawodlar gurlup, täze önümçilikler işe girizilýär.
Bu gün sarp ediş bazarlarymyz öz öndürýän
azyk önümlerimiz bilen üpjün edilýär, hatda
ýokary hilli bäsdeşlige ukyply harytlarymyz
daşarky bazarlarda mäkäm ornaşýar, täze
bazarlar özleşdirilýär.
Ilatymyzyň azyk önümlerine bolan isleglerini
ýeterlik derejede kanagatlandyrmak üçin zerur
bolan azyk önümleriniň esasy görnüşleriniň
sarp ediş gorlary döredilýär.
Birleşmäniň agzalaryna degişli işe girizil
ýän azyk we oba hojalyk önümlerini gaýtadan
işleýän senagatyň kärhanalarynda öndürilýän
önümleriň ekologiýa taýdan arassa we ýokary
hilli bolmagyna uly üns berilýär. Sebäbi, bazar
ykdysadyýeti şertlerinde önümleriň bäsdeşlige
ukyplylygyny ýokarlandyrmak içerki we daşarky
bazarlardaky islegleriň durnuklylygyny sakla
magyň esasy şerti bolup çykyş edýär. Şu nuk
daýnazardan, azyk we oba hojalyk önümlerini
gaýtadan işleýän senagatyň kärhanalarynda
milli we halkara hil standartlary ornaşdyrylýar.
Agzalarymyzyň öndürýän ýokary hilli azyk we
oba hojalyk önümleri ýurdumyzda we daşary
ýurtlarda geçirilýän sergilerde, ýarmarkalarda
mynasyp orunlara eýe bolýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bi
len telekeçiligiň maddy-enjamlaýyn binýady
hem yzygiderli berkidilýär. Birleşmäniň oba
hojalyk pudagynda zähmet çekýän agzalary
ýeňillikli şertler esasynda dünýäniň meşhur
“John Deere” kompaniýasynyň iň kämil we
häzirki zaman traktorlarynyň, kombaýnlarynyň,
oba hojalyk abzallarynyň we tirkeg gurallarynyň
hakyky eýeleri bolýarlar. Bu kämil tehnikalaryň,
abzallaryň we gurallaryň hususyýetçilerimiziň
ekin meýdanlarynda netijeli işledilmegi möw
sümleýin oba hojalyk işlerini ylmy esasda, bel
lenilen möhletlerde agrotehniki kadalara laýyk
lykda ýerine ýetirmäge, şeýle hem ýetişdirilen
ýokary hilli we bereketli hasyly öz wagtynda,
ýitgisiz ýygnap almaga mümkinçilik berýär.
Ýurdumyzda hususyýetçiligiň giňden ýaý
baňlanmagy ugrunda döredip berýän uly müm
kinçilikleri hem-de türkmen hususyýetçilerini
hemmetaraplaýyn goldaýandygy üçin hormatly
Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarys.
Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, öm
rüniň uzak, il-ýurt bähbitli, bütindünýä ähmiýetli
alyp barýan tutumly işleriniň elmydama rowaç
bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI
Golaýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň
Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň bilelikde guramagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de
Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Bagtyýarlyk döwrüniň
medeniýeti we sungaty» atly dabaraly maslahat geçirildi.

D

abaraly maslahata gatnaşan
lar indi on ýyl bäri ýurdumyzda
giňden bellenilýän halkyň ruhy
baýramçylygy bolan Medeniýet we sungat
işgärleriniň gününiň gadymy Mary topra
gynda bellenilmeginiň ähmiýeti, ýurdumyz
da medeniýet we sungat işgärlerine goýul
ýan sarpa barada çykyş etdiler. Çykyşlarda
hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda
medeniýete, sungata goýulýan sarpa, ga

zanylýan üstünlikler barada durlup geçildi.
Ýurt berkararlygy, halkyň bagtyýarly
gy, agzybirligi baradaky düýpli pelsepewi
pikirlerini şygyrlaryna siňdiren akyldar şa
hyrymyz Magtymguly Pyragynyň şygryýet
gününiň Medeniýet we sungat işgärleriniň
güni bilen goşa toý edilmeginiň aňyrsynda
çuňňur many-mazmun bar. Bu, ilkinji nobat
da, türkmeniň taryhy şahsyýetlerine goýýan
belent sarpasyny tutuş dünýä ýaýýar.

OBA HOJALYGYNDA
GAZANYLÝAN ÜSTÜNLIKLER
Bagtyýar zamanamyzda ýurdumyzyň oba hojalygynda durmuşa ge
çirilýän düýpli özgertmeleriň netijesinde bu ulgamda täze ugur — mi
weleri gaýtadan işleýän senagat emele geldi. Bu ugur milli telekeçiligi
ösdürmek babatynda alnyp barylýan işler bilen utgaşyp, has-da pajar
lap ösdi. Bu gün hususyýetçilerimiziň tagallalary bilen bereketli topra
gymyzda ösdürilip ýetişdirilen datly miwelerden ýasalan mürepbeleriň,
miwe şireleriniň we şerbetleriniň ençeme görnüşi milli bazarlarymyzyň
bolçulygyny artdyrsa, eksport ugurly miwe konsentratlary döwletimiziň
ykdysady kuwwatyna goşant bolýar.
Ata Watanymyzda azyk bolçulygyny
has-da berkitmek baradaky asylly maksat
lardan we bu ugurdaky juda oýlanyşykly
syýasatdan gelip çykýan netijelere görä,
ýurdumyzda soňky ýyllarda miweli agaç
laryň tutýan meýdany ep-esli artdy. Şunuň
bilen baglylykda olardan alynýan hasylyň
möçberi hem yzygiderli köpelýär. Ýurdu
myzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky
parasatly syýasatyň netijesinde ýylyň-ýy
lyna saýaly baglar bilen deň hatarda mi
weli baglaryň-da müňlerçe düýp nahallary
oturdylyp, ideg işleri alnyp barylýar. Bular
oba hojalygynyň iň düşewüntli ugurlarynyň
biri bolan miweçiligiň barha batly gadamlar
bilen ösmegine güýçli itergi berýär.
Miweler irki döwürlerden bäri, öz lez
zetli tagamlarydyr düzümindäki peýdaly
elementleri bilen sarp edijileriň uly islegle
rine mynasyp bolup gelýär. Olar terligine,
dürli tagamlaryň, süýjülikleriň içine goşmak
üçin ulanylýar. Şeýle-de miweler gaýta
dan işlenen we kakadylan görnüşde hem
giňden peýdalanylýar. Şonuň üçin olar
gündelik iýmitiň esasy bölegini düzýärler.
Şeýle bolansoň, azyk bolçulygyny gazan
makda miweli baglary ýetişdirmek wajyp
wezipeleriň hatarynda durýar. Hormatly
Prezidentimiziň kiçi we orta telekeçilige
berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalan
ýan hususy taraplar ösdürilip ýetişdirilmeli
ýerine, howanyň guraklygyna, tomus aý
larynyň gyzgynlygyna we gyş aýlarynda
howanyň sowuklyk derejesine baglylykda,
ýurdumyzyň dürli künjeklerinde alma, ar
myt, erik, ülje, şetdaly, garaly ýaly miwe
leriň iň bähbitli görnüşlerini ekip, olardan
bereketli hasyl almagy başarýarlar. Şeýle
hem ýyladyşhana şertlerinde ýertudana,
banan we sitrus miwelerini, limon ýetiş
dirýärler.
Telekeçilerimiziň ýere edýän yhlasly
aladalary bol hasylyň girewi bolup hyz
mat edýär. Has takygy, miweli baglardan
ýokary hasyl almak üçin ýerler sürümden
soň ýer tekizleýjiler bilen atanaklaýyn te
kizlenýär. Meýdanlaryň oňat tekizlenmegi
miweli baglaryň endigan suwarylmagyny,
şonuň netijesinde bolsa kadaly düýp tut
magyny we öz wagtynda hasyla durmagy
ny üpjün edýär. Miweli baglar oturdylanda,
olaryň bir-birini tozanlandyrýan sortlarynyň
nahallary saýlanyp, oturdylyş çyzgylary
esasynda hatarlara we setirlere bölünip
ekilýär. Olaryň ideg işleri hem wagtly-wag
tynda talabalaýyk geçirilýär. Netijede, ba
zar bolçulygyny üpjün edýän ýerli miweler
sarp edijilerimize ýetirilýär. Içerki bazardan
artanlary bolsa, eksporta ugradylýar.
Milli işewürlerimiz ähli ugurlarda bolşy
ýaly, miweçilikde hem ylmy esasda we iň
döwrebap usullary ulanyp zähmet çekmegi

Ikinjiden bolsa ynsanperwer türkmen döw
letinde adam gymmatlyklaryna, döwürdeş
lerimiziň öz taryhy şahsyýetlerine, dünýä
edebiýatynda hiç haçan gadyry gaçmajak
şygyrlaryny miras goýan beýik şahyrymyz
Magtymguly Pyraga goýulýan synmaz sar
pany aňladýar.
Hormatly Prezidentimiziň Mary welaýa
tynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gat
naşyjylara iberen Gutlagynda: «Gahryman
Arkadagymyzyň halkymyza serpaý beren
bu sungat baýramy medeniýet we sun
gat, döredijilik işgärlerini ylham dünýäsine
ganatlandyrýar, täze, kämil eserleri döret
mäge ruhlandyrýar. Medeniýet hepdeliginiň
dowamynda guraljak medeni-köpçülikleýin
çäreleriň her biri ýurdumyzyň medeniýet
edaralarynyň alyp barýan işlerini kämilleş

özlerine baş ýörelge edinýärler. Netijede,
miweli baglary ösdürip ýetişdirmekde uly
üstünlikler gazanylyp, baý tejribe toplandy.
Milli işewürlerimiz bu ugurda hem täzeçil
pikirleri orta atyp, olaryň durmuşa geçmegi
üçin ýadawsyz zähmet çekýärler.
Döwrebap usullar bilen ekilen we ideg
edilen agaçlar bol hasyly bilen bazar bol
çulygyny artdyryp, miweleriň bahalarynyň
elýeter bolmagyna täsir edýär. Şeýle-de
miwe bolçulygy olary gaýtadan işleýän
senagatyň ösmegi üçin oňyn şertleri dö
redýär. Bu gün ak bazarlarymyzda ýerli
kärhanalar tarapyndan öz bereketli topra
gymyzda ösdürilip ýetişdirilen miwelerden
taýý arlan an kons erw irlen en önümler iň
enç em e görn üşler i ýerli sarp edijiler e
hödürlenýär. Mürepbedir şerbetler görnü
şinde gaýtadan işlenen miweler ekologiýa
taýdan arassalygy, düzüminiň diňe tebigy
serişdelerden ybaratlygy, şonuň üçin-de
jana şypalylygy bilen tapawutlanyp, ilatyň
ýokary islegine mynasyp bolýarlar.
Miweleri gaýtadan işleýän milli kär
hanalaryň içinde miwe konsentratlaryny
taýýarlamakda sebitde deňi-taýy bolmadyk
«Parahat» hususy kärhanasy aýratyn bel
lenmäge mynasypdyr. Bu kärhanada her
ýyl konsentrat öndürmek üçin müňlerçe
tonna miwe gaýtadan işlenilýär. Konsent
ratlar ýörite uly göwrümli aseptik alýumin
haltalara gaplanýar. Ýeri gelende bellesek,
konsentrirlenen şireler içerki bazarda hem,
daşarky bazarlarda hem islegli harytlaryň
hatarynda durýar. Bu önümler miwe şire
lerini we suwlaryny öndürmek üçin esasy
çig mal bolup hyzmat edýärler.
Görşümiz ýaly, hususyýetçilerimiziň
daýhançylyk işine ylmy taýdan çemeleş
meleri, şol sanda topraga, ekindir baglara
iň döwrebap usullar we tehnikalar bilen
ideg etmekleri netijesinde miweli baglar
dan alynýan hasyldan, ilki bilen, içerki
bazarlarymyz möwsümlik ter miweler bilen
üpjün edilýär. Şeýle hem tebigatyň juda
lezzetli hem-de jana şypaly bu önümleri
döwr eb ap sow ad yjy amm arlard a sak
lanylyp, ýylyň ähli pasyllarynda olardan
peýdalanmak üçin mümkinçilik döredilýär.
Galyberse-de, milli işewürlerimiziň tagalla
lary bilen ene topragymyzyň datly miweleri
iň döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen
ýerli kärhanalarda gaýtadan işlenilip, ba
zarlarymyzyň berekedi, ykdysadyýetimiziň
eksport kuwwatlylygy has-da artdyrylýar.
Bularyň ählisi «Halkyň Arkadagly zamana
sy» ýylynda ilatymyzyň bolelin durmuşda
ýaşaýandygynyň, Watanymyzyň ykdysady
taýdan barha kuwwatlanýandygynyň gü
wäsi bolup, göwünlerimizi galkyndyrýar.
«RYSGAL»

dirmekde, sungat ussatlarynyň özara tejri
be alyşmaklarynda, ilatyň medeni aň-bilim
derejesini ýokarlandyrmakda, bu ulgamda
ky ösüşlerimizi giňden wagyz etmekde mö
hüm ähmiýete eýe bolar» diýlip bellenilýär.
Dabaraly maslahat Maýa Kulyýewa
adyndaky Türkmen milli konserwatori
ýasynyň aýdymçy-sazandalar toparynyň
çykyşlary bilen utgaşdy. Dabara gatnaşy
jylar halkymyzy ösüşleriň ýoly bilen täze
belentliklere alyp barýan hormatly
Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak,
il-ýurt bähbitli işleriniň rowaç bolmagyny
arzuw etdiler.
Aýna SARYÝEWA,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler partiýasynyň Merkezi
geňeşiniň jogapkär işgäri.
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MILLI YKDYSADYÝETIŇ DÖWREBAP ÖSÜŞI
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimi
zi güýçli depginler bilen ösdürmek boýunça giň gerimli strategik maksatnamalar
durmuşa geçirilýär. Ykdysady kuwwatymyzy pugtalandyrmakda hususy ulgamyň
öndürijilik kuwwatyna uly orun berlip, telekeçiligi goldamak, işewürleriň hukuklary
ny goramak üçin yzygiderli işler dowam etdirilýär. Bildirilýän uly ynama jogap edip,
türkmen telekeçileri importyň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini giňeltmek we
içerki bazaryň haryt üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleri
üstünlikli ýerine ýetirmek bilen bir hatarda, bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli harytlary
bilen dünýä bazarlarynda barha giň orun alýarlar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda
ýurdumyzyň himiýa we dokma senagaty, gur
luşyk serişdeleri önümçiligi hem-de senagatyň
çig mala bagly gaýtadan işleýän ulgamlary
toplumlaýyn we innowasion esasda döwrebap
laşdyrylýar. Ýokary tehnologiýaly önümçilik dü
zümlerini döretmek, baý tebigy serişdelerimiziň
binýadynda dürli görnüşli we bäsdeşlige ukyply
önümleriň öndürilişini artdyrmak ugrundaky
wezipeleriň üstünlikli çözülmeginde hususy
ulgamyň hem uly orny bar.
Häzirki döwürde hususyýetçilerimiz sena
gatyň dürli ugurlarynda iş alyp barmak bilen,
halkymyz tarapyndan sarp edilýän önümleriň
aglabasyny ýerli çig malyň esasynda öndür
ýärler. Birnäçe ýyl mundan ozal daşary ýurt
lardan getirilýän senagat harytlarynyň ornuny
ýerli önümlerimiz eýelemegi başardy. Munuň
özboluşly sebäbi bar: «Türkmenistanda öndü
rildi» diýen ýazgyly harytlar elýeterli bahalary
hem-de ýokary hili bilen alyjylaryň isleglerini
doly kanagatlandyrýar.
Şeýle hem milli sen ag at önümler im iz iň
mukdar hem görnüş taýdan artmagy ilatymyzy
importyň ornuny tutýan harytlar bilen doly üp
jün etmäge, önümçiligi has-da giňeldip, daşary
ýurtlara eksport etmäge mümkinçilik berýär.
Daşary ýurtlaryň milli senagat önümlerimize
bolan ýokary islegi geljegi uly we sazlaşykly
ösýän türkmen bazaryna bolan ägirt uly gy
zyklanmalaryň subutnamasydyr.
Horm atly Prez id ent im iz iň gold aw-hem a
ýatlary bilen türkmen işewürleri dünýä ýurtla
rynda geçirilýän halkara sergilerine, işewürlik
maslahatlaryna yzygiderli gatnaşýarlar. Daşary
ýurtlaryň iri kompaniýalary bilen özara bähbitli
hyzmatdaşlygy ýola goýup, iň täze, innowasion

tehnologiýalaryň önümçilige ornaşdyrylmagy ba
batda tejribe alyşýarlar. Ýerli önümlerimiziň eks
portyny has-da artdyrýan geleşikleri baglaşýar
lar. Muňa mysal edip, polipropilen multifilamentli
ýüplükleriniň önümçiligini alyp barýan «Abraýly
dostlar» hususy kärhanasynyň 21—24-nji iýun
aralygynda Frankfurt şäherinde geçirilen dünýä
niň iri sergileriniň biri bolan «Techtextil» tehniki
dokma sergisine gatnaşandygyny aýtmak bolar.
Bilşimiz ýaly, «Abraýly dostlar» hususy kärha
nasynda orta we ýokary berklikdäki ýüplükleri,
aýlaw hem-de howa teksturaly ýüplükler öndüril
ýär. Bu kärhana ýokary hilli içerki önümçiligi ýola
goýmak arkaly import edilýän ýüplükleriň satyn
alynmagyny azaltmak we halkara bazarlaryna
dünýäde öňdebaryjy ýüplük öndürijileriň önüm
lerinden pesde durmaýan türkmen ýüplüklerini
hödürlemek maksady bilen döredildi. Şonuň üçin
bu kärhana önümlerini eksport etmäge aýratyn
ähmiýet berýär.
Ylmyň iň täze gazananlaryndan ugur alyp
ösýän hususy senagat kärhanalary döwrebap
önümleriniň örüsini barha giňeldýärler. Şunda
innowasion tehnologiýalara we nou-haulara
aýratyn üns berilýär. Hususy senagat kärha
nalary dünýäniň iň öňdebaryjy öndürijileriniň
enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp, ýerli önüm
leriň ýokary hil derejesi kepillendirilýär.
Telekeçilerimiziň gurluşyk senagatyndaky
üstünlikleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.
Toplumlaýyn durmuş-ykdysady maksatna
malary durmuşa geçirmegiň çäklerinde tutuş
Türkm en ist and a ýaýb aňlan an giň ger imli
gurluşyklar ýokary hilli gurluşyk serişdelerine
bolan barha artýan talaby güýçlendirdi hem-de
ýurdumyzyň çig mallarynyň esasynda şolary
öndürmegiň ösüşine ýokary depgin berdi.

Häzirki wagtda bu ulgam dünýä ylmynyň
we tejribesiniň iň öňdebaryjy gazananlaryna
esaslanýan türkmen ykdysadyýetini senagat
taýdan ösdürmegiň esasy ugrudyr. Şonuň
üçin häzirki zaman ýokary tehnologiýaly hu
susy kärhanalaryň işe girizilmegi hil babatda
halkara ölçeglerine kybap gelýän bäsdeşlige
ukyply önümleriň öndürilmegine niýetlenendir.
Ýerli gurluşyk harytlarymyzyň ýokary hilli
bolmagy milli we daşary ýurtly kärhanalaryň
Türkmenistanda öndürilen gurluşyk serişdele
rine bolan talabyny artdyrýar. Şeýle bolansoň,
hususy kärhanalarymyzda öndürilýän senagat
önümleriniň eksport satuwlarynyň başyny izo
gam, suwuk bitum mastikasy, suwuk senagat
garyndysy, polipropilen turbalar ýaly gurluşyk
harytlary çekýär. Telekeçiler önümlerini daşary
ýurtlara eksport edýärler.

Ýeri gelende bellesek, hususyýetçiler ta
rapyndan öndürilýän senagat önümleri hil we
howpsuzlyk babatynda halkara güwänamalary
nyň ençemesine mynasyp boldular. Bu halkara
ykrarnamalar milli harytlarymyzyň dünýädäki
abraýyny, şol bir wagtyň özünde eksportyny
artdyrmaga ýardam berýär.
Hususy ulgamda öndürilýän milli senagat
harytlary öndürmek ýoly bilen ynamly öňe gi
dip, ählumumy dünýä hojalyk gatnaşyklaryna
okgunly goşulyşýan Türkmenistan Watanymy
zyň ykdysady taýdan ýokary depginler bilen
ösýändiginiň, onuň serişdeler kuwwatynyň
artýandygynyň we geljeginiň uludygynyň şa
ýady bolup, dünýädäki abraýymyzy has-da
beýgeldýär.
«RYSGAL»

SANLY ULGAM

TELEKEÇILIKDE OŇYN BAŞLANGYÇLAR, MÖHÜM ÄDIMLER
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanly
gynda ýurdumyzda düýpli ykdysady özgertmeler
durmuşa geçirilýär, ýokary depginli ösüşler gazanyl
ýar. Milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda we ulgam
larynda sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron
resminamalar dolanyşygyna hem-de elektron şah
syýetnamalar ulgamyna geçmek, bäsdeşlige ukyp
ly sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron
senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk babatynda
şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan
aýyrmak ýaly wezipeler durmuşa geçirilýär.

M

illi ykdysadyýetimizi maksatnamalaýyn ösdürmek
lig e gön ükd ir ilen wez ip eler i ýer in e ýet irm ekd e
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalary hem mynasyp goşant goşýarlar. Mälim bolşy
ýaly, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde
hususy telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilen syýasat üstünlikli
amala aşyrylýar. Döredilýän şertler, oňyn başlangyçlar özüniň
miwesini-de berýär.
Sanly ykdysadyýet senagat önümçiligini we hojalygyň beý
leki pudaklaryny programma üpjünçiligi arkaly dolandyrmakdyr.
Bu önümçilikde we telekeçilikde, ylymda we gündelik durmuşda
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny peýdalanmakdyr.
Sanlylaşdyrma düşünjesi hususy pudakda internet söwda
syny ösdürmekde, ýerli öndürijileriň bäsdeşlige ukyplylygyny
ýokarlandyrmakda giň ähmiýete eýe boldy. Şeýle hem sanly
tehnologiýalar geljegi uly hyzmatlar bazarlarynyň ösmegini,
hyzmatlaryň dürli görnüşleriniň üpjün edilmegini hem-de neti
jeliliginiň artdyrylmagyny hem şertlendirdi. Ýurdumyzda sanly
ulgam boýunça işleýän hususyýetçileriň sany barha köpelýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalarynyň bu ugurda toplan tejribesi işewürligiň innowasion
esasda ösdürilmegine giň mümkinçilikleri döredýär.
Sanly özgerişlik diňe döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdy
rylmagyny, döwrebap enjamlaryň we programma üpjünçiliginiň,
maglumat serişdeleriniň netijeli ulanylmagyny däl-de, eýsem,
dolandyrmaga çemeleşmelerde düýpli özgertmeleri göz öňünde
tutýar, bu bolsa kärhanalary ösdürmegiň innowasion usullaryna
tarap ýol açýar.

Ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy elektron söwdanyň ös
dürilmegi üçin birnäçe amatly şertleri döredýär. Şol sanda
ykdysadyýetiň bu görnüşiniň giň gerimde ösdürilmegi bitewi
hasaplaşyk maglumat giňişliginiň kämilleşdirilmegini, elektron
söwda çygrynda milli we halkara kadalaşdyryjy hukuk binýa
dynyň sazlaşykly ösüşini üpjün etmek meseleleriniň hem äh
miýetini artdyrýar. Bu, ilkinji nobatda, onuň sarp edijileriň barha
artýan isleglerini kanagatlandyrmakda birnäçe artykmaçlyklary
döredýändigi bilen baglanyşyklydyr.
Muňa mysal hökmünde, raýatlaryň isleglerini kanagatlan
dyrjak dürli görnüşli harytlary onlaýn platformalaryň üsti bilen
döwrebap usulda üpjün etmeklik hem öz işini ýola goýdy. Bütin
dünýäde bolşy ýaly, eltip bermek hyzmaty biziň ýurdumyzda
hem gerimini barha giňeldýär. Munuň üçin köp sanly internet
saýtlary we mobil programmalar döredildi. Hususy taraplar,
kiçi telekeçilik emele geldi, hatda käbir iri kärhanalaryň resmi
saýtlarynda hem onlaýn söwda üçin bölümler açyldy. Şunda
müşderiler her dürli ýeňillikler bilen höweslendirilýär.
Aýdylanlara mysal edip, häzirki wagtda ýurdumyzyň senagat
taýdan has-da ösdürilmegine goşant goşmak, önümçilik kärha
nalarynda ýokary hilli inžener-tehniki hyzmatlaryň elýeterliligini
we amatlylygyny üpjün etmek maksady bilen döredilen «Paýhas
Merkezi» hojalyk jemgyýetiniň halka hödürleýän hyzmatlaryny
görkezmek bolar.
Hojalyk jemgyýetiniň www.payhas.tm resmi internet sahy
pasyndan has giňişleýin maglumatlary almak mümkin. Häzirki
wagtda hojalyk jemgyýeti innowasion tehnologiýalary durmuşa
ornaşdyrmaga tehniki goldaw bermek, mikrokontrollerde, PLC
kontrollerde awtomatizasiýa çözgütlerini ýerine ýetirmek, sena
gat enjamlaryny gurnamak işleri bilen meşgullanýar. Şeýle-de
hojalyk jemgyýeti enjamlary ýygnamak, olary işleýän görnüşin
de gurnamak, önümçiligi howpsuz we ygtybarly işe başlatmak
hem-de ony ulanyşa girizmek, inženerçilik ulgamlara we en
jamlara tehniki hyzmatlary bermek, önümçilik desgalaryndaky
näsazlyklaryň öňüni almak, hatardan çykan enjamlarda bejergi
işlerini geçirmek ýaly işleri amala aşyrýar.
«Paýhas Merkezi» hojalyk jemgyýetinde häzirki wagtda
30-dan gowrak daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mek
deplerinde bilim alan IT hünärmenleri zähmet çekýär. Olar
önümçiligi awtomatlaşdyrmak üçin enjamyň öz içinde oturdylan

gurallary we elektronikany işläp taýýarlamak, IT ugry boýunça
tor we serwer infrastrukturalaryny gurmak hem-de olara hyzmat
etmek işlerini amala aşyrýarlar. Şeýle hem hojalyk jemgyýeti
ammarlaşdyrmak we söwda işini awtomatlaşdyrmak, ammar
we söwda binalaryny ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyr
mak boýunça taýýar çözgütler, programma üpjünçiligini doly
taýýar edip tabşyrmak şerti bilen işläp taýýarlamak boýunça
hyzmatlary hödürleýär. Hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri
müşderileriň senagat hyzmatlary babatyndaky islendik ýüztut
malaryny kanagatlandyrmagy, olaryň isleglerine has jogapkärli
çemeleşip, dogry çözgütleri kabul etmegi maksat edinýärler.
Halka hödürlenilýän hyzmatlar ýokary hil derejesinde bolup, olar
meýilleşdirilen taslama boýunça alnyp barylýar. Hünärmenler
ilkibaşda taslamany gözden geçirýärler we gerekli maslahatlary
berýärler. Şunda maslahatlar tölegsiz esasda amala aşyrylýar.
«Paýhas Merkezi» hojalyk jemgyýeti geljekde senagat we
IT hyzmatlary ulgamynda täze taslamalaryň üstünde işläp,
işewürligiň täze ugurlaryny özleşdirmegi maksat edinýärler.
Ilaman DURDYÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň senagat we
himiýa önümçiligi bölüminiň müdiri.
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OBA HOJALYGY

GYMMATLY
AZYKLYK
EKIN

ÇOWDARY
Çowdary azyklyk, ot-iýmlik ekin
leriň içinde öňdeligi eýeleýär. Sebäbi
çowdary dürli witaminlere, ähmiýetli
mineral maddalara baý bolany üçin
onuň azyklyk, oba hojalyk mallary
we guşlary üçin ot-iýmlik gymmaty
ýokarydyr. Şonuň üçin çowdary diňe
bir güýzlük we ýazlyk däneli, ot-iýmlik
ekin hökmünde ekilmän, aralyk ekin
görnüşinde hem gök ot massany al
mak üçin ösdürilip ýetişdirilýär.

K

ünji ýurdumyzda gadymdan
bär i ösd ür ilip ýet işd ir ilý än
azyklyk ekindir. Ol ýag ber
ýän ekinleriň içinde iň gym
matlysy hasaplanýar. Şeýle-de künjiniň
tohumlary çörek we çörek önümlerini,
süýjüdir kökeleri taýýarlamakda giňden
ulanylýar, ondan halwa, gawun kaky
bilen sokuda döwlüp ijan taýýarlanýar.
Künjiniň tohumlary iýmitlik üçin, köplenç,
gowrulan ýagdaýda ulanylýar.
Künji Aziý ad a biz iň eýý am ym yz
dan birnäçe müňýyllyklardan öň ekilip
başlan ypd yr. Teb ig y ýagd aýd a künji
Hindistanda duş gelýär. Onuň watany
Aziýa, Afrika hasaplanýar. Künji ösüm
lig in e başg aç a «sims im», «sez am»
hem diýilýär.
Künji birý yllyk otjum ak ösümlik
bolup, Künjüler (Pedaliaceae) maşga
lasynyň Sesamum urugyna degişlidir.
Ösümligiň boýy 1-2 metre çenli ýetip
bilýär. Gülleri gülgüne, gögümtil, ak
reňkli bolýar. Iýun-iýul aýlarynda gül
läp, awgustda hasyl getirýär. Miwesi
uçluja kös üjek bolup, uzynlyg y 3,5
santimetr e çenli bolýar. Kösüjeginiň
içinde köp sanly ownujak tohumlary
bolýar. Idegine baglylykda, kösüjekleriň
sany 20-den 1000-e çenli bolup, ortaça
20 s/ga däne hasylyny berýär.
Künji güýçli kök ulgamyny emele ge
tirýändigi üçin topragyň has çuň gatlak
laryna aralaşýar, şu häsiýeti künjini belli
bir derejede gurak sebitlerde hem ös
dürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýär.
Tanzaniýa, Mýanma, Hindistan, Hytaý
künjini köp öndürýän ýurtlar hökmünde
bellidir. Şeýle-de künji Türkmenistan
da, Täjigistanda, Özbegistanda ekilýär.
Dünýä boýunça onuň ekilýän meýdany
6,11 million gektar. Künji ýurdumyzyň
Daşoguz welaýatynda has köp ösdürilip
ýetişdirilýär.
Künjiniň tohumlarynda ýagyň muk
dary köp bolup, onuň sortuna, ösdüri
lip ýetişdirilýän sebitine, ideg işlerine
baglylykda 60%-e çenli ýag saklanyp
bilýär. Şeýle-de düzüminde 20%-e çenli
beloklar, 16%-e çenli ereýän uglewod
lar saklanýar. Düzüminde saklanýan
antioksidantlardan gamma-tokoferollar
(E witamin), lignanlar (sezamin, seza
molin) adam bedeni üçin has ähmiýetli
has aplaný ar. Düz üm ind äk i sez am in
maddanyň antioksidant häsiýeti bolup,
çiş öýjükleriň emele gelmeginiň öňüni
alýar, gan aýlanyşy gowulandyryp, ho
lesteriniň mukdaryny azaldýar. Şeýle-de
kaliý, kalsiý, magniý, demir, fosfor, fitin,
A, B, C witaminler saklanýar we bu
maddalar bedende mineral maddalaryň
çalşygyny, riboflawiniň, tiaminiň muk
daryny sazlap, nerw ulgamynyň işini
ýokarlandyrýar.
Künjiniň toh umlar ynd a saklanýan
kalsiniň mukdary, köp iýmit önümleri
bilen deňeşdireniňde, ýokarylygy bilen
tapawutlanýar. Onuň 100 gram arassa
lanmadyk tohumlarynda 975 milligram
kalsiý saklanýar. Emma arassalanan
tohumlarynda kalsiniň mukdary 10 esse

Ç

diýen ýaly azalýar. Kalsiý süňkleriň berk
bolmagyna, bogunlaryň kadaly işleme
gine oňaýly täsir edýär.
Künjiniň ýagy adamyň iýmit ulgamy
nyň işini sazlamakda, kesellere garşy
durn uklylyg yn y, ýagn y imm un it et in i
ýokarlandyrmakda ähmiýetli. Bagryň
kesellerinde, üsgülewükde, demgys
mada, sowuklamada has peýdalydyr.
Künji ýagyny berhizlik üçin hem giňden
ulanýarlar.
Künji ýylylyg y, ýagt ylyg y halaý an
ekin. Tohumlary 18 — 20oC-da köpçülik
leýin gögeriş berýär, kadaly ösmegi üçin
ösüş döwründe 18 — 20oC amatlydyr.
Topragyň çyglylygyna bolan talaby
aram derejede bolup, gülleýän döw
ründe ol ýokarlanýar. Aram toýunsow
topraklar künjini ösdürip ýetişdirmek
üçin amatlydyr.
Künji maý, iýun aýlarynda ekilýär.
Aralyk ekin hökmünde hem ösdürilip
ýetişdirilýär. Künjini ekmek üçin saýlap
alnan meýdanlara sürümden öň mine
ral dökünler (azot — 100—110 kg/ga,
fosf or — 120—140 kg/ga, kaliý —
50—60 kg/ga) berilýär. Soňra 22—25
santimetr çuňlukda sürüm geçirilýär.
Hatararasy 70 santimetr edilip joýalar
çekilýär. Soňra 2-3 santimetr çuňlukda
toh umlar ekilý är. Şond a her gekt a
ra 4 — 6 kilogram tohum harçlanýar.
Ekilenden 7-8 gün soň, künji gögerip
çykýar. Gögerip çykanda, ýapraklaryny
gurçuk kertse, her gektara «Frender»
dermanynyň 200 gramyny sepmeli.
Gülläp başlanda, ýasmyga garşy göreş
çärelerini geçirmeli. Tomus aýlary ho
wanyň gyzgynlygy ýokary bolýar. Şol
sebäpli endigan gögeriş almak üçin jo
ýalar arkaly suwarylýar. Ösüş döwründe
hatararalaryndan haşal otlar aýrylyp du
rulýar. 2 gezek ösüş suwy tutulýar, 2-3
gezek hatarara bejergi işleri geçirilýär.
Künjiniň hasyly ýetişenden soň, tiz
wagtda ýygnap alynýar. Sebäbi kösü
jekleriň açylyp, däneleriniň dökülmegi
mümkin. Kösüjekleriniň reňkiniň goň
ralyp başlamagy hasylyň ýetişip baş
landygyny görkezýär we bu döwürde
ösümlikler orlup, desselenip goýulýar.
Desseler kölegede 10 — 12 gün sakla
nyp, guradylýar. Soňra kombaýnyň kö
megi bilen, ýa-da el güýji bilen däneler
arassalanyp alynýar.
Muhammetmyrat ÝEMŞIKOW,
telekeçi.

owdary adam bedeni üçin örän peýdaly,
witaminlere, mineral maddalara baý,
berhizlik üçin netijeli ulanylýan däneli
ekin bolup, ol azyklyk maksatlary, şeý
le-de oba hojalyk mallaryna we guşlara
ot-iýmlik üçin ösdürilip ýetişdirilýär. Çowdary gu
rakçylyga, yssa, sowuga, aýaza, topragyň şorlu
lygyna durnukly, ýokary hasylly otjumak ösümlik
hasaplanýar. Bu dänelik ekin belli bir derejede
şorlaşan topraklary özleşdirmekde hem giňden
ulanylýan ekindir. Çowdaryny şorlaşan toprakda
ekip, şol bir wagtda ýeriň melioratiw ýagdaýyny
gowulandyryp, bol däne hasylyny ýa-da gök massa
hasylyny alyp bolýar.
Çowdary çöregi, onuň ýarmasy özüniň dü
züm inde köp mukdarda beloklary, witaminleri
saklaýandygy, iýmitlik ähmiýeti, ýokumlylygy we
tagamlylygy bilen tapawutlanýar. Çowdarynyň
dänesinden un, krahmal alynýar. Un kärhanala
rynda çowdarynyň 3 görnüşli, ýagny az mukdarda
dänesiniň gabygyny saklaýan çowdary uny, kepegi
doly aýrylan çowdary uny, kepekli çowdary uny
alynýar. Kepekli çowdary ununda dänäniň ähli
bölejikleriniň saklanýandygy üçin iň gymmatly un
hasaplanýar. Çowdary halk lukmançylygynda hem
giňden ulanylýar. Onuň çöregi berhizlik hökmünde
iýilýär. Çowdarynyň çöregi iýmitlik üçin ulanylanda,
aşgazandaky dürli çiş kesellerine garşy göreşmek
de ähmiýetlidir. Çowdary çöregi süýjüli diabetli
adamlar üçin gowy özleşdiriji iýmit bolup durýar.

Çowdarynyň ýaş öserleri adam bedeni üçin
peýdaly witaminlere, mineral maddalara has-da
baý bolup, olary dürli işdäaçarlara goşup, iýmitlik
üçin peýdalanýarlar. Şeýle-de bu dänelik ekiniň
ýaş öserjikleri mallar, guşlar üçin gymmatly ot-iým
bolup hyzmat edýär.
Çowdary uny konditer önümleriniň dürli gör
nüşlerine goşulýar. Dänesinden alynýan krahmal,
ýeralmadan alynýan krahmal bilen deňeşdirilende,
ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.
Çowdary ot-iýmlik ekin hökmünde hem ösdü
rilip ýetişdirilip, onuň dänesi, ýarmasy mallar üçin
örän ýokumly we gymmatly ot-iým hasaplanýar.
Çowdarynyň 1 kilogram samany 0,21 iýmit birligi
ne deňdir. Gök synalary, ýaşajyk öserleri ter ot-iým
görnüşinde hem ulanylýar. Onuň ýaş öserleriniň
ot-iýmlik ähmiýeti has-da ýokarydyr. Çowdarynyň
ýene bir aýratynlygy çalt ösýänligi we güýçli şa
halanýanlygydyr.

Mundan başga-da, çowdary ekin meýdanyn
daky haşal otlary ýok edýär, gök dökün (siderat)
hökmünde hem ulanylýar. Şonuň üçin çowdaryny
ulanyp, haşal otlaryň köp bolan ekin meýdanla
rynda olara garşy netijeli göreş çäreleri geçirilýär.
Çowdarynyň dänesinde köp mukdarda şekerler,
10-a golaý çalşyp bolmaýan, 8 sany çalşyp bol
ýan aminokislotalar, witaminler, mineral maddalar
saklanýar. Çowdary dänesinde belogyň saklanyşy
ortaça 13%. Çowdary witaminlere, mikro-, mak
roelementlere baýdyr. Onda A witamini, B wita
minler toplumy, C, E, K, PP witaminleri saklanýar.
Düzüminde kaliý, kalsiý, magniý, natriý, fosfor
köp saklanýar. Şeýle-de düzüminde foliý turşusy,
demir, sink, mis, marganes, selen bardyr. Çowda
rynyň 100 gramynda 338 kilokaloriýa saklanýar.
Çowdary howanyň temperaturasy 40oС yssy
bolanda hem ösmäge ukyply. Bu bolsa çowdary
nyň daşky gurşawyň amatsyz şertlerine durnukly
dygyny görkezýär.
Çowd ar y ýylylyg y, ýagt ylyg y halaý an ekin.
Güýzlük çowdary däneli ekinleriň içinde aýaza,
gyşa iň durnukly ekindir. Talabalaýyk ösdürilip
ýetişdirilen çowdary -25... -30oC, hatda ondan
hem güýçli aýaza durnuklydyr. Çowdarynyň tohu
my 1-2oC ýylylykda gögerip başlaýar, 30oC-den
ýokary derejede tohum gögermeýär. Tohumyň
ýerden gögerip çykmagy üçin iň ýaramly ýylylyk
6 — 12oC. Çowdarynyň topraga talaby pes bolup,
ony belli bir derejede şorlaşan topraklarda hem
ekip, gowy hasyl alyp bolýar, şol bir wagtda-da
topragy özleşdirmekde, onuň şorlulyk derejesini
peseltmekde, haşal otlary ýok etmekde ähmiýetli
täsirini ýetirýär. Çowdaryny ösdürip ýetişdirmek
üçin aram toýunsow topraklar amatlydyr. Güýzlük
çowdary gurakçylyga durnukly ekin hasaplanýar,
sebäbi onuň kök ulgamy güýçli ösýär. Ösüş döw
ründe tüýdükläp başlandan, sümmül (baş) emele
getirýänçä, topragyň yzgaryna talaby güýçlenýär.
Şu döwürde suw ýetmezçilik etse däneleri ownap,
hasylyň peselmegine getirýär.
Çowdary dar we giň hatarly usullarda ekilýär.
Güýzlük çowdary giň hatarly, ýazlyk çowdary dar
hatarly usulda ekilýär. Ol aralyk ekin hökmün
de hem beýleki ekinleriň yzyna ekilýär. Sebäbi
çowdary temperaturanyň üýtgemegine, ýagny to
musda yssy, gyşda aýazly howa şertlerine ýokary
durnuklylygy bilen tapawutlanýar. 1 tonna däne
hasylyny ýetişdirmek üçin 25 — 30 kilogram azot,
11-12 kilogram fosfor, 20 — 24 kilogram kaliý iýmit
maddasyny özleşdirýär. Ortaça bir gektara 100 ki
logram azot, 70 kilogram fosfor, 30 kilogram kaliý
iýmit maddasy ulanylýar. Şeýle kadada fosfor, kaliý
sürümiň aşagyna, azot iki möhletde ýyllyk kadasy
deň ikä bölünip, ekişden öň we ösüş döwründe,
çogdamlanyş döwründe ulanylýar.
Çowdarynyň ösüş döwründe kadaly ideg işleri
geçirilende, ýazlyk görnüşi 28 s/ga, güýzlük gör
nüşi 42 — 48 s/ga çenli däne hasylyny almaga
mümkinçilik berýär.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

TÄZE GÖRNÜŞLI ÖNÜM

«DURY KENAR» MIWE SUWLARY

Ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleri
bilen bir hatarda, gazlandyrylan we gazsyz
içgileri öndürýän hususy kärhanalaryň sany
barha artýar. «Dury kenar» haryt nyşanly

alkogolsyz gazlandyrylan we gazsyz içgileri
öndürýän kärhanada hem işleriň depgini bar
ha ýokarlanýar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Maksat An
nadurdyýewiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň Änew şäheriniň çäginde ýerleşýän
kärhanasynda 0,5 litrlik çüýşe gaplarda «Tar
hun», «Limonad», «Zirk», «Pyrtykal», «Nar»,
«Üzüm» ýaly gazlandyrylan içgiler öndürilýär.
Içgileriň ir-iýmişleriň we miweleriň tagamynda
bolmagy olaryň ýokumlylygyny has-da art
dyrýar. Türkiýe Respublikasynda öndürilen
kämil tehnologiýalar bilen üpjün edilen kär

hanada onlarça hünärmen zähmet çekýär.
Golaýda kärhanada 400 gramlyk gaplarda
miwe şirelerinden içgiler öndürilip başlandy.
Miwe suwlarynyň pyrtykal, alma, üzüm, nar,
armyt tagamlarda bolmagy müşderileriň özü
ne gerek tagamy saýlap almagyna ýardam
edýär. Täze önüm bolan «Dury kenar» haryt
nyşanly miwe suwlary ýurdumyzyň söwda
nokatlarynda halkymyza ýetirilip başlandy.
Ýokary tehnologiýaly enjamlary bökdenç
siz işledilýän kärhana sagatda alkogolsyz
gazlandyrylan içgileriň 5 müňüsini, miwe
suwlarynyň sagatda 3 müňüsini öndürmek
kuwwatyna eýe.

Önümçiliginiň gerimini barha giňeldýän
kärhana ýakyn geljekde ýene-de täze görnüşli
önümleri öndürmegi maksat edinýär.
«RYSGAL»

5

Rysgal 2022-nji ýylyň 27-nji iýuny, duşenbe

IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
MILLI ÖWÜŞGINLI BEZEGLER

TÄZE GÖRNÜŞLI HARYTLAR

Hormatly Prezidentimiziň türkmen te
lekeçilerine ýakyndan berýän kömek-gol
dawlaryndan ruhlanýan Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalary daşary ýurtlardan getirilýän haryt
lary özümizde öndürmek bilen, gurluşykda,
önümçilikde uly üstünlikleri gazanýarlar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çägindäki senagat zolagynda ýerleşýän
«Eşret mahabat» hususy kärhanasy edara-kärhanala
ryň, binalaryň içki we daşky bezeg işlerini alyp barýar.
Ilkibaşda mahabat işlerini alyp baran kärhana «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda gurluşykda
ulanylýan bezeg önümleriniň önümçiligini ýola goýdy.
Hytaý Halk Respublikasynyň kämil tehnologiýa
lary ornaşdyrylan kärhanada buýurmalar esasynda
oturgyçlar, gapylaryň bezeg önümleri, germewler ön
dürilýär. Nagyş ýasaýan, şekilleri kesýän, kebşirleýji
enjamlarda öndürilýän bezeg önümlerine 24 reňkde
öwüşgin berilýär. Demir önümlerinden ýasalýan dürli
şekiller, basgançaklaryň gapdalynda goýulýan ger

Ýurdumyzda aýakgap öndüriji kärhanalaryň biri hökmün
de tanalýan «Röwşen» hususy kärhanasy golaýda talyplar
we erkek adamlar üçin niýetlenilen torbalaryň, pasla görä
aýakgaplaryň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýdy.
Täze önüm bolan torbalaryň önümçiliginde «Maksat deri»
açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden alynýan tebigy çig
mal, ýagny deri peýdalanylýar.

mewler müşderileriň islegine görä dürli ölçeglerde
taýýarlanylýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň, binalaryň içini,
diwarlaryny, gapylaryny, daş-töweregini bezeýän
dürli görnüşli bezeg önümleri ýokary hilliligi, berkligi,
gözelligi, lowurdap durýandygy bilen alyjylaryň ünsü
ni özüne çekýär. Bu önümler binalara aýratyn görk,
gelşik berip durýar.
Häz irk i wagtd a kärh an ad a işç i-hün ärm enler iň
100-e golaýy zähmet çekýär. Olar geljekde önümçilik
kuwwatyny artdyrmagy, öndürýän bezeg önümleriniň
görnüşlerini köpeltmegi göz öňünde tutýarlar.

GURLUŞYK SERIŞDELERI
Ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň
önümçiligini alyp barýan «Beg Töre» hu
susy kärhanasynyň gips we gips önümleri
giňden tanalýar. Gips we gips önümlerini
öndürýän kärhana Balkan welaýatynyň
Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşip,
onda boýagdan öňki gruntlama, gurluşyk
galyp gipsi öndürilýär.
Kärhananyň Türkiýe Respublikasynyň enjamlary bi
len üpjün edilmegi önümçilikde işleriň aglaba böleginiň
awtomatlaşdyrylan usulda alnyp barylmagyna, önümiň
hiliniň ýokary bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle
bolansoň, bäsdeşlige ukyply gurluşyk serişdelerine
müşderiler tarapyndan uly isleg bildirilýär.
— Häzirki wagtda kärhanamyzda işçi-hünärmenle
riň 40-a golaýy zähmet çekýär. Önümçilikde ulanylýan
çig malyň agramly bölegini ýerli gips daşy düzýär.
Bu ýerde öndürilýän kafel üçin ýelim 25 kilogramlyk,
boýagdan öňki gruntlama we gurluşyk galyp gipsi 30

kilogramlyk gaplara gaplanylýar. Gurluşyk galyp gipsi
poroşok görnüşinde bolup, ulanmaga oňaýlylygy, ýo
kary hili bilen tapawutlanýar. Önümlerimiz «BT» haryt
nyşany bilen müşderilere ýetirilýär.
Geljekde hem önümçiligimiziň gerimini giňeltmegi,
öndürýän önümlerimizi halkara bazara çykarmagy
maksat edinýäris. Türkmen telekeçilerine ýokary
tehnologiýaly önümçilikleri döretmekleri, bazar bol
çulygyna goşant goşmaklary üçin giň mümkinçilikleri
döredip berýän Arkadagly Serdarymyza alkyş aýdýa
rys — diýip, «Beg Töre» hususy kärhanasynyň önüm
çilik-tehniki inženeri Ýazgeldi Piriýew gürrüň berýär.

T

alyplar üçin niýetlenilen
torbalaryň goňur hemde gara reňkli görnüşleri
öndürilýär. Mary welaýatynyň Mary
şäherinde ýerleşýän kärhananyň
«Röwşen» haryt nyşanly önümleri
ýokary hili, nepis biçüwi bilen tapa
wutlanýar. Muny bolsa türkmen te
lekeçileriniň işiniň barha kämilleş
ýändigi, dünýä tejribesi esasynda
ýokary netijeleri gazanýandyklary
bilen düşündirse bolar.
Kärhanada erkek adamlar üçin
pasla görä niýetlenen aýakgap
laryň täze görnüşleri rahatlygy,
döwrebaplygy bilen müşderileri
özüne çekýär. Täze önümler dürli
görnüşde, gök, gara, goňur reňkde
bolup, olaryň arasynda talyplara ni
ýetlenen aýakgaplar hem bar. Kär
hanada möwsüme we pasla görä
niýetlenen aýakgaplaryň günde
500 jübütini öndürmäge mümkin
çilik bar. Täze görnüşli aýakgaplar
ýurdumyzyň welaýatlarynyň we
paýtagtymyzyň söwda nokatlaryn
da halkymyza hödürlenip başlandy.
Ýeri gelende bellesek, «Röw
şen» haryt nyşany bilen iş, okuw,
sport, gündelik, umuman, möwsü
me we pasla görä, dürli ýaşdaky
adamlara niýetlenen aýakgaplaryň
onlarça görnüşleri öndürilýär. Pas
la niýetlenen aýakgaplaryň içinde
ýuka deriden tikilen iş we sport
aýakgaplaryny, üsti açyk hem-de
ýarymçepek görnüşli aýakgaplary

mysal getirmek bolar. Önümçilikde
aýakgaplaryň berkligi bilen birlikde,
daşky görnüşiniň döwrebap bolma
gyna-da aýratyn üns berilýär.
Kärhananyň öndürýän önümle
riniň görnüşleriniň barha artmagy
döwrebap tehnologiýalaryň we çig
mallaryň, özboluşly dizaýn ölçeg
leriniň hem-de inženerçilik çözgüt
leriniň ulanylyşy bilen berk bagla
nyşyklydyr. Şonuň esasynda hem
kärhananyň müşderileriniň sany
gün-günden artýar.
Erkek adamlar, zenanlar we ça
galar üçin niýetlenilen, dürli ölçegli
aýakgaplaryň müşderileriniň sany
gün-günden artýar. Kärhananyň
önümleriniň halkara bazarda uly
islegden peýdalanýandygy bel
lärliklidir. Ýüzlerçe işgär zähmet
çekýän kärhana geljekde ekspor
tyň möçberini artdyrmagy maksat
edinýär.
Mahlasy, «Röwşen» haryt ny
şany bilen gönden taýýarlanýan
dürli görnüşli önümler — torbalar,
gapjyklar, aýakgaplar, kemerler
hem sarp edijileriň arasynda ýoka
ry islegden peýdalanýar.

«TÜRKMEN ŞÖHLÄNIŇ»
IŞLERI ILERI
«Halkyň Arkadagly za
manasy» ýylynyň başynda
«Türkmen şöhle» hojalyk
jemgyýeti ýurdumyzda ilkin
ji bolup laminat düşeginiň
önümçiligini ýola goýdy.
Sintepon rulon görnüşinde
bolup, onuň ini 1 metre deň
dir. Uzynlygy sargytlara görä
öndürilýär.
Gurluşykda peýdalanylýan laminatyň düşegijaýyň
içine çyg, sowuk geçirmeýär.
Mälim bolşy ýaly, «Türkmen şöhle» hojalyk jemgy
ýeti plastik önümleriň önümçiligi bilen tanalýar. Hojalyk
jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň Täze durmuş geňeşliginiň çä
ginde ýerleşýär. Kärhanada plastmassadan öý hojalyk
harytlarynyň, çaga oýnawaçlarynyň dürli görnüşleri
öndürilýär. Hytaý Halk Respublikasynyň öňdebaryjy
kompaniýalarynyň önümi bolan döwrebap enjamlaryň

DÜRLI REŇKLI BOÝAGLAR
Golaýda ýurdumyzda ýerli çig mallar
dan taýýarlanylýan gurluşyk serişdeleriniň
möçberlerini artdyrmaga hem-de olaryň
görnüşlerini köpeltmäge goşant goşýan
önümçilikleriň biri bolan «Ak ga
ýa» hojalyk jemgyýeti suw esas
ly boýaglary öndürip başlady.
Önd ür ilý än suw esasly boý aglar
«Kent» haryt nyşany bilen 10, 20 kilog
ramlyk gaplara gaplanylýar. Boýaglar
dürli reňki, owadanlygy, çalnandan soň
uzak wagtlap durýandygy bilen tapa
wutlanýar.
Gurluşyk serişdelerini öndürmekde
öňdebaryjylaryň biri hökmünde tanalýan
«Ak gaýa» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Akdaş
şäherçesinde ýerleşýär. Kärhanada, esasan, buýur
malar esasynda dürli görnüşli önüm öndürilýär. Olaryň
arasynda daşky we içki diwarlar üçin suw esasly bo

ornaşdyrylmagy kärhanada aýda ençeme tonna çenli
önüm öndürmäge mümkinçilik döretdi.
Häz irk i wagtd a kärh an ad a 174 işg är zähm et
çekýär. Işiň netijeliligini yzygiderli kämilleşdirmek,
önümçilige innowasiýalary girizmek hünärmenleriň
esasy wezipeleridir. Döwrebap kärhanada öndüril
ýän önümleriň hyrydarlary yzygiderli artýar. Sargyt
lar boýunça öndürilen önümler daşary ýurtlara hem
eksport edilýär.
Biz hem kärhananyň importyň ornuny tutýan, ýo
kary hilli önümleri öndürip, ilatymyzyň ösen isleglerini
kanagatlandyrmakda alyp barýan işlerinde uly üstün
likleri gazanmagyny arzuw edýäris.
ýaglar, gury gurluşyk garyndy önümleri, gipsokarton
bar. Bu önümler paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň we
laýatlarynyň gurluşyk harytlary dükanlarynda müşde
rilere hödürlenilýär.
Kärhanada Türkiýe Respublikasynyň we beýleki
ýurtlaryň döwrebap enjamlarynyň ornaşdyrylmagy,
bu ýerde her aýda suw esasly bo
ýaglaryň 25 tonnasyny, gury gurlu
şyk garyndy önümleriniň 5 müň 200
tonnasyny öndürmäge mümkinçilik
berýär. Ähli önümçilik ulgamy awto
matlaşdyrylyp, operator tarapyndan
dolandyrylýar. Önümiň hilini barlaýan
barlaghana, kompressor gurnamasy,
transformator podstansiýasy, taýýar
önümleri gaplaýan bölüm, olary sak
lamaga niýetlenen ammar bar. Häzirki
wagtda kärhanada 50-ä golaý hünär
men zähmet çekýär.
Hojalyk jemgyýeti öz öndürýän önümleri bilen hal
kara bazarda mynasyp orun tapmagyň hötdesinden
geldi. Şonuň esasynda dünýäniň birnäçe döwletlerine
eksport ýola goýuldy.

HALKYŇ HYZMATYNDA

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän
«Ýörite geýimler dünýäsi» hususy kärhanasynda dokma
önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. Kärhananyň Türkiýe
Respublikasynyň enjamlary bilen üpjün edilmegi bu ýerde
aýda dokma önümleriniň 5 müňüsini öndürmäge
mümkinçilik berýär.
Ýüzlerçe işgär zähmet çek
ýän kärhanada önümçilik üçin
ýerli we daşary ýurt çig maly
ulanylýar. Kärhanada çeper elli
gelin-gyzlar tikinçi, biçimçi hü
närlerinde zähmet çekýärler. Bu
ýerde öndürilýän dokma önüm
leriniň aglabasyny dürli kärde
zähmet çekmäge niýetlenen
(aşpez, gurluşykçy, lukman) ýörite
egin-eşikler düzýär. Kärhanada
müşderileriň sargytlary esasynda
dürli ýaşdaky adamlara niýetlenen
ýörite egin-eşikler taýýarlanylýar.
Önümler «Candaş uniform» haryt
nyşany bilen ýurdumyzyň söwda

nokatlarynda elýeterli bahalardan
alyjylara hödürlenilýär.
2013-nji ýylda işe girizilen kär
hananyň agzybir işgärleri häzirki
wagtda egin-eşikleriň segsenden
gowrak görnüşiniň önümçiligini
alyp barýarlar. Kärhana geljekde
ýyllyk önümçilik kuwwatyny, önüm
leriniň görnüşlerini artdyrmagy,
täze iş orunlaryny döretmegi, hal
kara bazara çykmagy göz öňünde
tutýar.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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ÝOKARY DEREJELI SANLY ÇÖZGÜTLER
Häzirki wagtda sanly tehnologiýalaryň ösýän döw
ründe ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryna
sanly ulgamyň gazananlaryny ornaşdyrmak güýçli dep
ginde alnyp barylýar. Ýokary derejeli sanly çözgütleri,
IT tehnologiýalary ýurdumyzyň edara-kärhanalaryna,
hususy pudaga ornaşdyrmaga ýardam edýän teleke
çileriň sany barha artýar. Şolaryň biri hem «Aýgytly
netije» hojalyk jemgyýetidir. Hojalyk jemgyýetiniň halka
hödürleýän hyzmatlary bilen www.an.com.tm web
sahypada has giňişleýin tanyşmak mümkin.
«Aýgytly netije» hojalyk jemgyýetinde häzirki wagt
da işine ussat hünärmenleriň onlarçasy zähmet çek
ýär. Olar programma üpjünçiliklerini taýýarlamak, tor
ulgamyny işläp düzmek, web saýtlary taýýarlamak,
awtomatlaşdyrylan bank hyzmatlaryny işläp düzmek,
önümçiligiň awtomatlaşdyrylmagyna ýardam etmek
ýaly hyzmatlary hödürleýärler.
Hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri dünýä standartla
ryna laýyk gelýän dürli görnüşli programma üpjünçilikle
rini işläp taýýarlaýar. Olaryň baş maksady müşderileriň
programma üpjünçiliginiň ýerine ýetirýän işi boýunça
isleglerini kanagatlandyrmak bolup durýar. Hojalyk
jemgyýeti dürli görnüşli tor ulgamlaryny, tor topologiýa
syny işläp düzmek, tor ulgamynyň dolandyryş enjam
laryny, gözegçilik enjamlaryny sazlamak we gurnamak
hyzmatlaryny, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän
web saýtlary işläp düzmek, olaryň dizaýn işini ýerine
ýetirmek, taýýar derejede müşderä gowşurmak, bank
hyzmatlarynyň ýokary hilli bolmagyny gazanmak mak
sady bilen, kämil tehnologiýaly awtomatlaşdyrylan bank

TER MIWELERDEN GAPLAMALAR

ulgamyny işläp düzmek, önümçiligi awtomatlaşdyrmak
boýunça ýokary hilli çözgütleri hödürlemek, awtomatlaş
dyrylan ulgamlaryň dolandyryş işini täzelemek boýunça
dürli maslahatlary bermek ýaly hyzmatlary hödürleýär.
«Aýgytly netije» hojalyk jemgyýetiniň esasy taslama
larynyň biri «Sanly bank hyzmatlary» diýlip atlandyryl
ýar. Bu programma hasaplar we aýlanyşyklar, onlaýn
töleg, karzlar we karz ýüztutmalary, banka barmazdan
zähmet haklaryny onlaýn geçirmek, onlaýn goýum ha
sabyny açmak, goýumlar boýunça onlaýn ýüz tutmak
ýaly hyzmatlary öz içine alýar.
Bulardan başga-da, hojalyk jemgyýeti tarapyndan
birn äç e banklar a deg işli bolan amaly progr amm a
üpjünç ilikler in i sazlam ak, ýüz e çyký an näs azlyklar
boýunça maslahat bermek we olaryň işjeňligini üpjün
etmek, dokma kärhanalarynyň internet web-saýtyny
döretmek we sazlamak, programma üpjünçilikleriniň
täzelenmelerini ornaşdyrmak, şeýle hem taýýarlanylýan
maglumatlary web saýtyna ýerleşdirmek hyzmatlary
amala aşyrylýar.

YKJAM PROGRAMMALARYŇ ÜPJÜNÇILIGI
Sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň
durmuş ymyza giňden ornaşmagy
biziň işimizi has-da aňsatlaşdyrdy.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetine sanly
ulgamy, IT tehnologiýalaryny we hyz
matlaryny ornaşdyrmaga Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary hem önjeýli
goşant goşýarlar. Şolaryň biri hem
IT hyzmatlary, sanly ulgamyň gaza
nanlaryny müşderilere doly derejede
elýeterli etmegi maksat edinýän «Ýa
şyl ada» hojalyk jemgyýetidir.
«Ýaş yl ada» hojalyk jemg yý e
ti indi birnäçe ýyl bäri ýöriteleşen
hyzmatlary we biznesi ösdürmäge
gönükdirilen sanly çözgütleri halka
höd ürleý är. Hojalyk jemg yý et in iň
ýokary derejeli hünärmenleri müş
derilere, ýagny döwlet edaralaryna,
hus us y telek eç iler e alyp barý an
işlerini sanly ulgamyň gazananlary
bilen şöhlelendirýän döwrebap we
funksional web sahypalary, ykjam
mobil programmalary, bildirilýän ta
laplara laýyk gelýän grafiki dizaýn
hyzmatlaryny hödürleýär.
«Ýaşyl ada» hojalyk jemgyýetiniň
alyp barýan iş ugurlary şu aşakdaky
lar hasaplanylýar:
ü w e b s a h y p a l a r y, y k j a m
programmalary, toplumlaýyn üpjün
çilik hyzmatlary işläp taýýarlamak;
ü konsepsiýa, dizaýn, program
ma üpjünçiligi;
ü web sahypanyň işini gowulan
dyrmak, tehniki üpjünçilik we goldaw
bermek;

ü 3D

grafika, wideo we anima

siýa;

ü brend we marka hyzmatlary;
ü logotipler;
ü internet marketing.

www.yashylada.com.tm web
sahypasynda hojalyk jemgyýetiniň
alyp barýan işleri bilen giňişleýin
tanyşmak mümkin. Hojalyk jemgy
ýetiniň «mobile applications», «web
developm ent», «graph ic des ign»
ugurlary boýunça hödürleýän çöz
gütleri birnäçe taslamalarda üstünlikli
durmuşa geçirildi. Olaryň biri hem
«Ýaşyl ada» hojalyk jemgyýetiniň
işläp düzen «Ýoda» ykjam goşun
dysy bolup, ol hödürleýän giň hyz
matlary bilen halkymyzyň arasynda
gyzgyn garşylandy. «Ýoda» ykjam
goş und ys y ýurd um yzd ak y söwd a
we dynç alyş merkezleri, restoran
lary, kafeleri, marketleri, sport we
gözellik merkezleri, ylym-bilim, me
deni ojaklary we hojalyk hyzmatlary
baradaky maglumatlary, şol sanda

olaryň ýerleşýän ýeriniň GPS ulgamy
arkaly salgysyny, Türkmenistanda
we ýurdumyzda bolup geçýän täze
likleri sanly görnüşde halka ýetirýär.
«Ýoda» goşulan işewürlik akkaunt
larynyň sany müňden, ulanyjylaryň
sany bolsa 2,5 müňden gowrakdyr.
Ond a edar a-kärh an alar hak ynd a
maglumatlar, olaryň salgylary, ha
barlaşm ak üçin telef on belg iler i,
hödürleýän harytlary we hyzmatlary
ýerleşdirilendir. Ykjam goşundynyň
habarlar bölüminde ýurdumyzda we
dünýäde bolup geçýän habarlar we
täzelikler yzygiderli ýerleşdirilýär.
«Ýod ad a» GPS ulg am y ark aly
ýerleşýän ýeriňe golaý özüňe gerekli
bolan ýeri we hyzmatlary tapmak
bolýar. Bu ykjam goşundy diňe bir
ýurdumyzyň ýaşaýjylary üçin däl, eý
sem, paýtagtymyza gelýän myhman
larda hem uly gyzyklanma döredýär.
Mundan başga-da, «Ýaşyl ada»
hojalyk jemgyýeti birnäçe hususy
kärhanalaryň web saýtlaryny işläp
düzmäge işjeň gatnaşdylar. Hojalyk
jemgyýetiniň ýokary derejeli hünär
menleri geljekde ýurdumyzyň halk
hojalygyna sanly ulgamyň mümkin
çiliklerini ornaşdyrmaga gönükdirilen
işlere mynasyp goşant goşmagy, hal
ka hödürleýän hyzmatlarynyň hilini
ýokarlandyrmagy maksat edinýärler.

HALY ÖNÜMLERI DÜNÝÄ BAZARYNDA

Taryhyň islendik döwründe-de türk
men halylar y düný ä jemg yý etç ilig in i
gyzyklandyryp gelipdir. Halylar sowgat
lyk, ýadygärlik nyşan hökmünde giňden
peýdalanylypdyr. Häzirki wagtda hem
halkymyzyň milli gymmatlygy hasapla
nylýan türkmen halylaryna bolan isleg
barha artýar.
30 ýyl mundan öň maşgala teleke
çiliginiň başyny başlan Gülhatyja Hu
daýberdiýewanyň ýoluny häzirki wagtda
ogly Arslan Hudaýberdiýew alyp barýar.
Telekeçi «Hemdem» haryt nyşanly türk

men el halylarynyň we halydan birnäçe
bezeg önümleriniň dürli görnüşini halky
myza hödürleýär. Hususy telekeçiden
harydy şöhlelendirýän haryt nyşanyny
saýlamakda näme maksat bilen «Hem
dem» sözüni saýlandygyny gyzyklanyp
soranymyzda, ol şeýle jogap berdi:
— «Hemdem» sözi ýakyn, pikirdeş,
ýoldaş, syrdaş, çyn dost diýmegi aňladýar.
Bu haryt nyşany biz maşgalamyz bolup
saýlap aldyk. «Hemdem» sözi ýadyňda
tiz galýar we daşary ýurtlular üçin hem
sözleýişde hiç hili kynçylyk döretmeýär.
Häzirki wagtda telekeçi 200-den gow
rak kärendeçi dokmaçylar bilen işleşýär.
Olar müşderileriň islegine görä, dürli gör
nüşde we dürli ölçegde myhman otagy,
ýatylýan otag, çagalar üçin niýetlenilen
otag hem-de aşhana, awtoulaglar üçin
halylar y, şol sand a halyd an dok alan
namazlyklary we bezeg önümleri doka
ýarlar. Bu halylar müşderileriň islegine,
buýurmasyna görä ýüňden we ýüpekden
elde dokalýar. Olar ýokary hilliligi, berk

ligi, reňkleriniň ajaýyp sazlaşygy bilen
aýratyn tapawutlanýar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyn
da «Hemdem» haryt nyşanly türkmen
haly önümleri amerikan köpmilletli elekt
ron söwda kompaniýasy hasaplanýan
«eBay» onlaýn söwda platformasynda
satuwa çykaryldy. Häzirki wagtda bu plat
formada «Hemdem» haryt nyşanly dürli
ölçegdäki halylar, halydan dokalan ýan
torbalar, kilimler, namazlyklar we diwarlyk
bezeg halylary ýerleşdirildi. Platformada
ýerleşdirilen türkmen haly önümlerine
isleg gün-günden artýar. Daşary ýurtly
müşderiler türkmen haly önümleriniň ne
pisligine, berkligine, gölleriň sazlaşygyna
aýratyn ähmiýet berýärler.

Tebigy önümleriň bolçulygyny döretmekde Daşoguz we
laýatynyň Daşoguz şäherindäki «Aýly ýaz» hojalyk jemgy
ýetiniň alyp barýan işleri hem guwandyryjydyr. «Diňe tebigy
önüm» şygaryny öňe sürýän kärhanada gök-bakja önümlerini
gaýtadan işlemek bilen birlikde, dürli görnüşli miwe şerbet
leri öndürilýär. Taýýar önümler ýurdumyzda öndürilýän dürli
ölçegdäki çüýşe gaplara gaplanylýar.
Gök önümlerdir miweler ýerli daýhanlardan satyn alnyp,
döwrebap tehnologiýalar esasynda gaýtadan işlenilýär. Gel
jekde uzak möhletleýin kärendesine ýer alyp, miweli baglary,
gök önümleri ösdürip ýetişdirmek hem göz öňünde tutulýar.
Türkiýe Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan
kärhanada günde ýüzlerçe şertli banka öndürilýär. Kärhanada
işçi-hünärmenleriň otuzdan gowragy zähmet çekýär.
«Aýly ýaz» hojalyk jemgyýetiniň ýokary hilli önümleri ýur
dumyzyň çar künjegindäki bazarlara we söwda nokatlaryna
ugradylýar.
— Häzirki wagtda önümçilik giň gerimde alnyp barlyp,
önümlerimiziň görnüşi köpeldilýär. Tomus paslynda uly isleg
bildirilýän erik, ülje, garaly ýaly dürli miweleriň şerbetleri ön
dürilip, 500 millilitrlik we 3 litrlik çüýşe gaplara gaplanylýar.
Bulardan başga-da, pomidor goýaltmasynyň, marinada ýa
tyrylan sarymsagyň, pomidor şiresiniň hem önümçiligi alnyp
barylýar. Olara hiç hili himiki reňk we ys berijiler goşulmaýar.
Önümleri gaplamakda ulanylýan suwuň arassa bolmagyna-da
üns berilýär. Munuň üçin kärhanamyzda ýörite suw arassa
laýjy desga ornaşdyryldy. Ýakyn geljekde ülje mürepbesiniň
önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýäris.
«TERi» hem-de «Aýly sähra» haryt nyşanly önümlerimize
isleg bildirýänleriň sany barha artýar. Bu bolsa bizi has-da
yhlasly işlemäge ruhlandyrýar — diýip, «Aýly ýaz» hojalyk
jemgyýetiniň direktory Myratgeldi Çaryýarow gürrüň berdi.

KAKADYLAN IR-IÝMIŞLERIŇ ÖNÜMÇILIGI

Ynsan saglygy üçin peýdaly bolan kakadylan önümlere
ýylyň ähli paslynda hem isleg ýokary. Witaminlere baý gökbakja önümlerini, miweleri uzak wagtlap saklamagyň dürli
usullary bar. Bu ugurda ýurdumyzyň yhlasly telekeçileri her
ýylda sahawatly türkmen topragymyzda öndürilýän ir-iýmişleri
gaýtadan işlemek bilen, azyk bolçulygynyň pugtalandyrylma
gyna öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şolaryň biri hem
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Gaýyp Begliýewdir.
Ol Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda ýerleşýän
miwe kişdesini taýýarlaýan bölüminde erik, alma miwelerini
gaýtadan işläp, kakadylan önümleri öndürýär. Önümçilik üçin
esasy çig mal bolan miweler ýerli daýhanlardan satyn alynýar.
Telekeçiniň gürrüň bermegine görä, Hytaý Halk Respublika
syndan getirilen ýokary tehnologiýaly enjamyň kömegi bilen
miweleri kesmek, olaryň çigidini, şänigini aýyrmak, kakatmak,
taýýar önümi gaplamak boýunça işler ýerine ýetirilýär. Miwe
ler enjama salnandan soňra, olar ilki ýuwulýar, arassalanýar,
soňra ýokary derejeli temperaturada gyzdyrylýar. 4-5 sagadyň
dowamynda miweler kakadylandan soň, olar enjamdan çyka
rylyp, 3-4 günläp Gün düşmeýän, saýaly ýerde ýelejiredilýär.
Soňra sowadyja salnyp goýulýar.
Taýýar bolan erik kişdesi «Ýedi ýyldyz» haryt nyşany bilen
0,5 we 1 kilogramlyk gaplara gaplanylýar hem-de ýerli bazarda
ýerlenilýär. Bu önümler ekologiýa taýdan arassalygy, saglyk
üçin ýokumlylygy bilen tapawutlanýar.

Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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TOMSUŇ JÖWZALY
YSSYSYNDA ÖZÜŇI ALYP
BARMAGYŇ TERTIBI
Tomus möwsüminde howanyň aşa gyzmagynyň neti
jesinde Günüň ýiti şöhlesinden hökman dogry goranmaly,
şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýet
çilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini doly we dogry berjaý et
meli. Gartaşan we dowamly keselleri bolan adamlar lukman
gözegçiliginde bolmaly. Kiçi ýaşly çagalara howanyň aşa
gyzan mahalynda gezelenje çykmakmaslahat berilmeýär.
Irden sagat 9.00-a çenli we öýlän howanyň salkynlaşan
mahalynda, 18.00-dan soň daşyna çykmak, möwsüme
görä açyk reňkli, nah matadan tikilen eşikleri geýinmegi,
kellä Günüň şöhlesinden goranmak üçin başgap geýmek,
ýaglyk daňynmak, saýawan götermek, arassa agyz suwu
ny ýanyňyz bilen almak maslahat berilýär. Şeýle-de günüň
dowamynda gerekli mukdarda 2-2,5 litre çenli arassa agyz
suwuny kabul etmeli. Tomsuň yssy günlerinde daglara,
açyk meýdanlara gezelençleri guramazlygy, açyk meýdan
da işleýän adamlara möwsüme görä geýinmek, başgaply
bolmak maslahat berilýär.
Tomus aýlarynda kabul edýän iýmitiňize ünsli bolma
ly. Gök önümlerini we miweleri, süýt we süýt önümlerini
köpräk iýmeli. Ýagly we ajy tagamlardan daşda bolmaly.
Kakadylan et we balyk önümlerini, şöhlatlary gündelik
iýmitiň düzüminden aýyrmaly. Naharlar gaýnadylan we
buglanan görnüşinde taýýarlanylmalydyr.

S/b
S/b101731005495
101731005495

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

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

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň ýaşaýyş-durmuş
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

Hepdelik gazet.
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Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA
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S/b 310131000118

RAÝATLARYŇ DYKGATYNA!

Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar
jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
beýleki ýuridik şahslaryň,
kärendeçileriň we 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;
● Alýumin aýna we
gapy gurnaýjylar;
● Bezeg-timarlaýjylar;
● Santehnikler;

«Nurly meýdan» daýhan hojalygy

dürli möçberlerde mekgejöwen, arpa, iýmlik bugdaý önümlerini
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.

● Kebşirleýjiler;
● Alçypan, asma
potoloklary
gurnaýjylar;
● Beton guýujylar;
● Laminat
düşeýjiler we
beýleki işçiler.

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

ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan miweleri,
ir-iýmişleri hem-de gök-bakja önümlerini uly möçberde
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumynyň Türkmenistan köçesi.

BILDIRIŞ
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme-Gurluşyk» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasy tehniki gözegçilik hünäri
boýunça hünärmenleri işe çagyrýar.

Telefon belgilerimiz: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.
S/b 103161020683

OBA HOJALYK EKINLERINI
ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRÝÄNLERIŇ DYKGATYNA!

S/b 209211000120

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

S/b 202131000197

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

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

