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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
1 - n j i i ý u l d a h o r m a t l y
P r e z i d e n t i m i z
S e r d a r
Berdimuhamedow Ministrler Kabi
netiniň sanly ulgam arkaly nobat
daky mejlisini geçirdi. Onda döwlet
durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri
ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de
birnäçe resminamalaryň taslamala
ryna garaldy.
Mejlisiň barşynda Ministrler Kabi
netiniň Başlygynyň orunbasary B.At
daýew türkmen-özbek serhetýaka
söwda zolagyny döretmek boýunça
işleriň Meýilnamasy barada hasabat
berdi. Türkmen-özbek serhetýaka
söwda zolagyny — Söwda merkezini
döretmek we onuň işini düzgünleş
dirm ek hak ynd a Türkm en ist an yň
Hökümeti bilen Özbegistan Respub
likasynyň Hökümetiniň arasyndaky
2021-nji ýylyň 5-nji oktý abr ynd a
gol çekilen Ylalaşyga laýyklykda,
Türkmenistanyň Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministr
ligi tarapyndan degişli ministrlikler
hem-de düzümler bilen bilelikde işler
alnyp barylýar. Serhetýaka söwda
zolag yn yň işin i halk ar a we seb it
lom aý-bölek söwd as yn yň häz irk i
zaman tejribelerine laýyklykda ýola
goýmak göz öňünde tutulýar. Serhet
ýaka söwda zolagynyň meýdany we
ýerleşjek ýeriniň çäkleri, şeýle hem
söwda dükanlaryny, ammarlary, res
mileşdiriş we gözegçilik nokatlaryny
ýerleşdirmegiň çyzgylary babatda
taslamalary taýýarlamak boýunça
işler alnyp barylýar. Bu ugurdaky
işleri özbek tarapy bilen ylalaşmak
maksady bilen, iki ýurduň ministrlik
leri we pudaklaýyn edaralary tara
pyndan işleriň Meýilnamasy işlenip
taýýarlanyldy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty
diňläp, Özbegistanyň biziň ýurdumyz
üçin hoşniýetli goňşudygyny, dogan
lyk ýurtdugyny, ygtybarly hyzmatdaş
dygyny nygtady.
Döwlet Baştutanymyz halklarymy
zyň düýpli bähbitlerine kybap gelýän,
sebit we halkara işleriň barşyna oňyn

täsir edýän, köpugurly hyzmatdaşly
gy ösdürmek üçin bar bolan kuwwa
tyň mundan beýläk-de doly derejede
peýdalanyljakdygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz ikitarap
laýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek we
pugtalandyrmak, ony täze derejä
çykarmak, şol sanda telekeçiligi gol
damak boýunça alnyp barylýan işleri
aýratyn nygtap, şunda özara haryt
dolanyşygynyň mukdarynyň depginli
artdyrylmagynyň ileri tutulýan wezipe
bolup durýandygyny aýtdy. Şunuň bi
len baglylykda, döwlet Baştutanymyz
sebitara gatnaşyklaryň höweslendi
rilmegine, Türkmenistanyň we Öz
begistanyň serhetýaka sebitleriniň
arasynda yzygiderli söwda gatna
şyklarynyň ösdürilmegine, bilelikdäki
bazarlaryň döredilmegine ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz bu ugurda
alnyp barylýan işleriň wajypdygyny
belledi hem-de wise-premýere bu
babatda tabşyryklary berdi.
Soňra wis e-premý er Aşg ab at
şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplu
mynyň çägindäki söwda merkeziniň
gurluşygynda alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi. Bu desganyň
ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak
boýunça işler tamamlaýjy tapgyrda
alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty
diňläp, Çoganly ýaşaýyş toplumyn
da gurulýan täze söwda merkeziniň
gurluşygynyň häzirki zamanyň talap
laryna laýyk derejede alnyp barylma
lydygyna ünsi çekip, onuň «Güneşli»
diýlip atlandyrylmagynyň maksada
laýyk boljakdygyny belledi. Döwlet
Baştutanymyz söwda toplumynda
alyjylar we satyjylar üçin zerur şertle
riň döredilmelidigini, onuň adamlaryň
gelim-gidimli ýerine öwrülmelidigini
nygtap, bu babatda wise-premýere
birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň ýa
nyndaky Ulag we kommunikasiýalar
agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçe
sinde Halkara howa menziliniň gur

luşygy boýunça taýýarlanan Kararyň
taslamasy hakynda hasabat berdi.
Ýurdumyzyň ulag ulgamynyň bel
lenen tertipde bäsdeşlige ukyplylygy
ny ýokarlandyrmak maksady bilen,
«Türkmenhowaýollary» agentligi bi
len «Gündogdy» hususy kärhanasy
nyň arasynda sagatda 100 ýolagça
hyzmat etmek üçin niýetlenen täze
Halkara howa menziliniň toplumynyň
taslamasyny düzmek we ony ýana
şyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak
barada şertnamany baglaşmak ha
kynda mesele ylalaşyldy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty
diňläp, täze Halkara howa menzili
toplumynyň ýurdumyzyň raýat awia
siýasynyň maddy-enjamlaýyn bin
ýadyny pugtalandyrmakda möhüm
ähmiýetiniň boljakdygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz «Balkan we
laýatynyň Jebel şäherçesinde Halka
ra howa menzilini gurmak hakynda»
Karara gol çekip, resminamany sanly
ulgam arkaly agentligiň ýolbaşçy
syna iberdi we bu babatda birnäçe
anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň ýa
nyndaky Ulag we kommunikasiýalar
agentliginiň Baş direktory «.tm» bel
gili milli domen barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty
diňläp, häzirki döwürde internet ulga
myny ösdürmegiň we onuň internet
serişdelerine elýeterliligini giňeltmek
işinde sanly tehnologiýalary ornaş
dyrmagyň, bu ugurda dünýäniň ösen
tejribesini özleşdirmegiň wajypdygy
na ünsi çekdi.
Şunuň bilen baglylykda, agent
lig iň ýolb aşç ys yn a bu mes elän i
jikme-jik öwrenmek we degişli tek
lipleri taýýarlamak boýunça anyk
tabşyryklar berildi.
Hökümet mejlisinde döwlet dur
muşynyň beýleki birnäçe möhüm
meselelerine garaldy, pudaklaryň
ösdürilmegine gönükdirilen möhüm
resminamalar kabul edildi.
«RYSGAL»

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe
Türkmenistan Watanymyz bazar gatnaşyklaryna esaslan
ýan ykdysady ösüşleriniň okgunlylygy, ilatynyň ýaşaýyşdurmuşynyň bolelinligi, ýurdunyň asudalygy, ylym-bilim,
medeni derejesiniň barha kämilleşýändigi bilen tanalýan
ýurda öwrüldi. Halkara gatnaşyklarynda hemişe ynsanper
werligiň, parahatçylygyň, ynanyşmagyň tarapdary bolup
çykyş edýän, «Ösüş arkaly parahatçylyk!» diýen parasatly
ýörelgäni öňe sürýän döwlet hökmünde äleme meşhur bol
dy. 29-njy iýunda paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen altynjy
Hazar sammiti hem ata Watanymyzyň hoşniýetlilige esas
lanýan daşary syýasatynyň üstünliklere beslenýändigini,
onuň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan goldanylýandygyny
ýene bir ýola dünýä ýaýdy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
başlyklygynda geçirilen Hazarýaka döwletleriň altynjy
sammitine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham
Aliýew, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed
Ebrahim Raisi, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti
Kasym-Žomart Tokaýew hem-de Russiýa Federasiýasynyň
Prezidenti Wladimir Putin gatnaşdylar.
Hazarýaka ýurtlaryň halklarynyň arasyndaky hoşniýetli
goňşuçylygyň taryhy ençeme asyrlardan gözbaş alýar. Şu
döwürde özara gatnaşyklaryň özboluşly, köp babatda täsin
tejribesi toplanyldy. Şonuň üçin Aşgabat sammiti netijeli,
işjeň ýagdaýda, hoşniýetli goňşuçylyk, özara ynanyşmak,
hormat goýmak we açyklyk ruhunda geçdi. Bäş ýurduň
Liderleriniň arasynda Hazar deňzinde bäştaraplaýyn hyz
matdaşlygyň esasy meseleleri boýunça jikme-jik we gyzyk
lanma bildirilip pikir alşyldy. Ozal kabul edilen çözgütleriň
we ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi seljerildi, geljekki bilelik
däki işiň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Bu babatda
Arkadagly Serdarymyzyň çykyşy hem çuň mana eýe bolup,
gatnaşanlaryň gyzgyn goldawyny gazandy.
Hormatly Prezidentimiziň anyk teklipleriniň içinde te
lekeçilik bilen bagly başlangyçlar hem bar. Bu teklipler
hususy pudagyň wekilleri tarapyndan hem guwanç bilen
garşylandy. Sebäbi olar milli telekeçiligimizi halkara dere
jesinde ösdürmek üçin açyljak ak ýollaryň biri bolup, ýurt
Baştutanymyzyň milli ykdysadyýetimiziň ösüşleriniň ba
dyna bat goşmak maksady bilen amal edýän oýlanyşykly
syýasatynyň möhüm bölegidir.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ykdysady ulgam
Hazardaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry bolup dur
ýar. Bu ulgam köptaraplydyr we ulag, logistika, kommuni
kasiýalar, energetika, önümçilik taýdan ýakynlaşmak ýaly
ulgamlary we beýleki köp ugurlary öz içine alýar.
Häzirki wagtda dünýäniň ykdysady düzümi bazar gatna
şyklaryna ýykgyn edýär. Biziň döwletimizde hem hususy
ýetçiligiň ösüşine, onuň milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlan
magy ugrundaky goşandyna uly orun berilýär. Şonuň üçin
Aşgabat sammitinde hormatly Prezidentimiziň: «Halkara
işewürligiň, maliýe institutlarynyň Hazar sebitine uly üns
we gyzyklanma bilen garaýandygyna, onuň kuwwatyna we
geoykdysady gymmatlygyna düşünýändigine ynanýaryn.
Telekeçilik üçin oňat şertleri döretmek, ony zerur bolmadyk,
köp halatda bolsa, könelişen bökdençliklerden azat etmek,
Hazary möhüm we uzak möhletli maýa goýumlar babatda
özüne çekiji ýere öwürmek üçin bizde ähli mümkinçilikler
bar» diýen sözleri hususyýetçilerimiz tarapyndan uly kana
gatlanma bilen kabul edildi. Sebäbi döwlet Baştutanymyzyň
bu sözleri milli telekeçilik pudagymyzy halkara derejesinde
ösdürmek ugrundaky aladalaryndan gözbaş alýar.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň Hazar
sebitinde işewürligi has-da ösdürmek ugrundaky takyk
teklipleri aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Bu babatda
hormatly Prezidentimiz: «Hazarda önümçilik taýdan ýa
kynlaşmak hem örän möhüm meseledir. Biziň ýurtlarymyz
uly tebigy serişdelere, berk senagat we tehnologik kuw
wata eýedir. Şol serişdeleriň we kuwwatyň birleşdirilmegi,
hyzmatdaşlygyň önümçilik ulgamlarynyň, «Ýakynlaşmak
geçelgeleriniň döredilmegi» wajyp mesele bolup durýar.
(Dowamy 2-nji sahypada)
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SYÝASAT
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNYŇ
WISE-PREZIDENTINI
KABUL ETDI
1-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň wise-prezi
denti Fuat Oktaýy kabul etdi. Ol öz ýurdunyň wekiliýeti
ne ýolbaşçylyk edip, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça
hökümetara türkmen-türk toparynyň nobatdaky mejlisine
gatnaşmak üçin Aşgabada geldi.
Myhman ikiçäk duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin ho
şallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Türkiýe Respublikasynyň
Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň gutlag hatyny hem-de hormatly
Prezidentimize özi üçin amatly pursatda Türkiýe Respublikasyna
sapar bilen gelmäge iberen çakylygyny gowşurdy. Türkiýede do
ganlyk Türkmenistan bilen umumy taryhy köklere we özara bäh
bitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan netijeli gatnaşyklaryň
pugtalandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.
Hormatly Prezidentimiz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bil
dirip, Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine mähirli jogap sözlerini
aýtdy we ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn görnüşde, şeýle-de abraýly
sebitara hem-de halkara guramalaryň çäklerinde ýola goýulýan
döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejä eýedigini kanagatlanma
bilen belledi.
Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman
ägirt uly mümkinçilikleri bolan türkmen-türk gatnaşyklarynyň
geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylyk
da, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegi, ozal gazanylan
ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişini, hyzmatdaşlygyň täze, möhüm
ugurlarynyň kesgitlenilmegini, bilelikdäki taslamalaryň durmuşa
geçirilmegini esasy ugur edinýän hökümetara toparyň işine wajyp
ornuň degişlidigi nygtaldy.
Duş uş yg yň ahyr ynd a horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow we Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti
Fuat Oktaý däp bolan dostlukly döwletara hyzmatdaşlygyň mun
dan beýläk-de uzak möhletleýin esasda ösdüriljekdigine, anyk
many-mazmun bilen üstüniň ýetiriljekdigine ynam bildirdiler.

SYLAGYŇYZ GUTLY BOLSUN, ARKADAG!
29-njy iýunda ählihalk bolup, Türk
menistanyň Milli Geňeşiniň Halk Masla
hatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy,
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň 65 ýaş toý un y
uly şatlyk-şowhun bilen belläp geçdik.
Hatda dünýä meşhur estrada ýyldyzlary
ýurdumyzda bolup, toýumyzyň joşgu
nyny biziň bilen deň paýlaşdylar. Ha
zarýaka döwletleriniň altynjy sammitine
gatnaşmak üçin ýurdumyzyň paýtagty
na gelen Azerbaýjan Respublikasynyň
Prezidenti Ilham Aliýew, Eýran Yslam
Resp ublik as yn yň Prez id ent i Seý ed
Ebrahim Raisi, Gazagystan Respub
lik as yn yň Prez id ent i Kas ym-Žom art
Tokaýew hem-de Russiýa Federasiýa
synyň Prezidenti Wladimir Putin hem
Arkadagymyzy doglan güni mynasybetli
tüýs ýürekden gutlap, iň gowy arzuwla
ryny beýan etdiler. Şeýle-de Gahryman
Arkadagymyza Gazagystan Respubli
kasynyň ýokary sylagy — «Altyn Bür
güt» ordeni gowşuryldy. Merkezi Aziýa
döwletler in iň Prez id entler i, şeýle-de
Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýyg
nagynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy
bolsa telefon arkaly görnükli syýasatçy
Gurbanguly Berdimuhamedowy dog
lan güni bilen mähirli gutlap, berk jan
saglyg yn y, işler ind e uly üst ünlik ar
zuw etdiler. Munuň özi il-halkymyzyň
Gahryman Arkadagymyza bolan söý
güsiniň, hormatynyň çäksizdiginden,
ussat syýasatçy hökmünde Gurbanguly
Berdimuhamedowyň halkara abraýynyň
juda uludygyndan habar berýär.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz döwlet
Baştutany wezipesinde işlän döwründe
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Şunda hususy işewürlik möhüm orun eýelemelidir.
Hazarýaka ýurtlaryň maksatnamalaýyn işewürlik fo
rumlaryna badalga bermek zerurdyr. Olaryň barşyn
da biziň telekeçilerimiz göni gatnaşyk edip, amatly
we maksadalaýyk boljak ugurlarda hyzmatdaşlygyň
ýollaryny özbaşdak kesgitläp bilerdiler. Şunuň bilen
baglylykda, özbaşdak, döwlete dahylsyz ulgam hök
münde Hazarýaka ýurtlaryň işewür hyzmatdaşlygy
nyň Geňeşini, ysnyşykly hyzmatdaşlyk üçin binýady
döretmegiň üstünde işlemegi teklip edýäris» diýip
belledi. Bu juda oýanyşykly teklip, Hazarýaka döw
letleriniň ykdysady ösüşini has-da güýçlendirmäge
gönükdirilendir. Şeýle bolansoň, onuň kenarýaka
döwletler tarapyndan gyzgyn goldanylyp, ýakyn
wagtda durmuşa geçiriljekdigi ikuçsuzdyr.
Şeýle hem horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow sammitde Hazar deňziniň daşky
gurşawyny goramak, Hazaryň baý tebigy serişdeleri
niň rejeli ulanylmagyny üpjün etmek, ynsanperwer we
medeni gatnaşyklary ösdürmek we giňeltmek, dynç
alynýan ýer hökmünde syýahatçylyk pudagynda sebit
hyzmatdaşlygyny kämilleşdirmek boýunça pikirlerini
beýan edip, birnäçe başlangyçlary öňe sürdi.
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham
Aliýew hem özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy
ösdürmek, maýa goýum ýagdaýyny gowulandyrmak,
ygtybarly we howpsuz kommunikasiýalary kema
la getirmek, ýokary düşewüntli hem-de ekologiýa
taýdan arassa tehnologiýalary çekmek üçin amatly
şertleri döretmäge çalyşmak ýaly wezipeleriň Ha
zarýaka ýurtlaryň ileri tutulýan ugurlary bolmagynda
galýandygyny belledi.
Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed
Ebrahim Raisiniň çykyşynda milli ykdysadyýetleri ös
dürmek maksady bilen, Hazar deňziniň bioserişde
lerini hem-de gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryny
rejeli peýdalanmak meselelerinde goňşy ýurtlaryň
ägirt uly jogapkärçiligine, şeýle hem doganlyk halkla
ryň rowaçlygyny ýokarlandyrmak, sebitde howpsuz
lygy üpjün etmek meselelerine aýratyn üns çekildi.
Çykyşynyň dowamynda belent mertebeli myh
man Eýran Yslam Respublikasynyň özüniň çäk taý
dan ýerleşişini hem-de degişli amatly şertleri nazara
almak bilen, Hazarýaka döwletleriň beýleki ýurtlara
çykmagy, şeýle hem üstaşyr geçmegi üçin binýady
döretmäge taýýardygyny tassyklady.
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Ka
sym-Žomart Tokaýew hem öz çykyşynda durnukly
ösüşiň hem-de Hazarýaka döwletleriň ykdysady
hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň möhüm şerti

hökmünde ulag aragatnaşygyny berkitmegi ileri tu
tulýan wezipeleriň hatarynda görkezdi. Şunuň bilen
baglylykda, ýük daşamakda Hazarüsti halkara ulag
ugrunyň artýan ornunyň bardygyny aýtdy. Hazar
sebitiniň ykdysady we üstaşyr ulag kuwwatyndan
has netijeli peýdalanmagyň, şol sanda täze halkara
bazarlara çykmagyň, hereket edýän hem-de geljegi
uly ugurlary ösdürmekde bilelikdäki tagallalary ut
gaşdyrmagyň maksadalaýykdygyny belledi.
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir
Putiniň çykyşynda hem sebitleýin söwda-maýa go
ýum gatnaşyklaryny ösdürmek, özara bähbitli sena
gat we ýokary tehnologiýalar ulgamyndaky hyzmat
daşlygy çuňlaşdyrmak möhüm wezipeler hökmünde
kesgitlenildi. Russiýa bilen Hazarýaka ýurtlaryň
arasyndaky söwdanyň möçberiniň ep-esli artandygy
bellenildi. Russiýanyň Lideri şunuň bilen baglylykda,
hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlan
gyjy boýunça döredilen Hazar ykdysady forumyna
möhüm ornuň degişlidigini nygtady.
«Biziň pikirimizçe, sebitiň ulag-logistika düzümini
gowulandyrmak üçin köp işler edilmelidir. Ilkinji no
batda, gürrüň «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag
geçelgesini ýola goýmak barada barýar. Munuň özi
Sankt-Peterburgdan Eýranyň we Hindistanyň portla
ryna çenli 7 müň 200 kilometr aralygy öz içine alýan
giň möçberli taslamadyr» diýip, Prezident Wladimir
Putin belledi. Onuň aýtmagyna görä, bu geçelgäniň
işe girizilmegi Hazar deňziniň çägini iri halkara logis
tika merkezine öwrer.
Aşgabat sammitinde ykdysady ugurdan başgada, bäş döwletiň arasynda ekologik howpsuzlygy üp
jün etmek, Hazar deňzini, onuň tebigy serişdelerini
saklamak meseleleri hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary
hökmünde kesgitlenildi. Sebitde syýahatçylygy işjeň
leşdirmegiň we ösdürmegiň zerurdygyna üns berildi.
Munuň özi biziň ýurtlarymyzyň halklarynyň has-da
ýakynlaşmagyna kömek eder.
Altynjy Hazar sammitiniň jemleri boýunça degişli
Beýanatyň kabul edilmegi bolsa, onuň netijeliligini
artdyrmaga ýardam eder.
Şeýlelikd e, horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Aşgabatda
geçirilen ýokary derejedäki bäştaraplaýyn duşuşyk
Bitarap Türkmenistanyň ägirt uly kuwwata eýe bolan
Hazar sebitinde köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek,
şol sanda söwda gatnaşyklaryny giňeltmek, haryt
dolanyşygyny artdyrmak, önümçilik taýdan has ys
nyşykly ýakynlaşmak meselelerine öňdengörüjilikli,
örän jogapkärli çemeleşýändigini ýene-de bir gezek
subut etdi.
«RYSGAL»

ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmekde, Garaşsyz, hemişelik Bita
rap Watanymyzyň halkara abraýyny has
belende götermekde ägirt uly hyzmatla
ry bitirdi. Milli Liderimiz häzirki wagtda
hem ýurd um yz yň kan unç ylyk-huk uk
binýadynyň kämilleşdirilmeginde, jem
gyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary
gymmatlygy hökmünde ykrar edilýän
adamyň saglygyny, kanuny bähbitlerini
goramakda, halkymyzyň ynsanperwer
ýol-ýörelgeleriniň mynasyp dowam et
dirilmeginde nusgalyk işleri durmuşa
geçirýär.
Ýurd um yzd a telek eç ilik işin iň ýol
alyp, pajarlap ösmegine uly itergi beren
hukuk binýadynyň döredilmegi hem hut
hormatly Arkadagymyzyň syýasy öňden
görüjiliginiň netijesidir. Berkarar döw
letimizde Gahryman Arkadagymyzyň
parasatly baştutanlygynda bazar gatna
şyklaryna esaslanýan milli ykdysadyýeti
miz sanly diwersifikasiýa, senagatlaşma
esaslanyp, eksporta ukyply, importyň
ornuny tutýan önümleri öndürýän täzeçe
innowasion önümçilikler bilen baýlaşdy
ryldy. Munuň özi döwletimiziň ykdysady
kuwwatyny has-da güýçlendirdi, şol bir
wagtyň özünde-de halkymyzyň hal-ýag
daýynyň has-da gowulanmagyna täsir
etdi. Şeýle-de ýurdumyzyň ykdysady
ulgamynyň barha kämilleşmeginde Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalarynyň hem paýyny artdyrdy.
Milli Liderimiziň başlangyjy bilen ýol
alan hususyýetçiligi ösdürmek ugrun
daky aladalar Watanymyzyň ykdysady
strat eg iý as yn yň hem özen in i düzd i.
Ýerli işewürlerimiziň abraýly taslamalary

durmuşa geçirip, döwletimiziň ösüşle
ri ugrunda önjeýli zähmet çekmekleri
üçin döwlet tarapyndan giň mümkin
çilikler dör ed ild i. Şeýle hem täz eç il
başlangyçlary öňe sürýän telekeçilik
höweslendirilip, önümçilige öňdebaryjy
tehnologiýalar ornaşdyryldy, bilelikdäki
kärhanalar we paýdarlar jemgyýetleri
döredildi. Milli önüm öndürijilerimiziň ha
rytlaryny dünýä bazarlaryna çykarmak
lary üçin hem amatly şertleriň ençemesi
döredildi. Hususyýetçilere döredilýän
oňyn mümkinçilikler işewürlerimiz üçin
ynamly gadamlar bilen kämillige tarap
öňe gitmäge itergi berýän güýç bolup
hyzmat etdi.
Bagt yý ar durm uşd a ýaş ap, dör e
dijilik ýoly bilen öňe barýan hususy
ýetçiler milli Liderimiziň we hormatly
Prezidentimiziň Watanymyzyň mukad
des Garaşsyzlygyny, hemişelik Bita
raplygyny pugtalandyrýan, demokratik,
huk uk, düný ew i döwlet im iz i ösüş iň
täze belent derejelerine çykarýan, eziz
Diýarymyzyň Ýer ýüzündäki at-abraýy
ny, şan-şöhratyny we ornuny has-da
ýokarlandyrýan beýik başlangyçlaryna,
öňdengörüjilikli syýasy paýhaslaryna,
ynsanperwerlik ýörelgelerine çäksiz gu
wanýarlar hem-de buýsanýarlar.
Biz i şeýle bagt yý ar günler e ýet i
ren Gahr ym an Ark ad ag ym yz a, milli
Liderimiziň beýik işlerini, giň möçberli
özgertmelerini, oňyn başlangyçlaryny
mynasyp we üstünlikli dowam etdirip,
bolelin durmuşda ýaşadýan hormatly
Prezidentimize berk jan saglyk, uzak
ömür, döwletli işlerinde hemişe rowaçlyk
arzuw edýäris.

TÜRKMENISTAN — TÜRKIÝE:
ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR
1-nji iýulda paýtagtymyzda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudakla
ýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle-de Türkiýe Res
publikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaýyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza
gelen wekilçilikli toparyň gatnaşmagynda Ykdysady hyzmatdaşlyk bo
ýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň 6-njy mejlisi geçirildi. Onuň
dowamynda taraplar söwda-ykdysady ulgam boýunça ikitaraplaýyn gat
naşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini we sazlaşykly ösdürilýändigini aý
ratyn nygtadylar. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek
de bilelikdäki hökümetara topara möhüm ornuň degişlidigi bellenildi.
Häzirki wagtda köpugurly türkmentürk hyzm atd aşlyg y ähli ugurlard a
ösüşiň ýokary derejesine çykdy. Gurlu
şyk we gurluşyk serişdeleri senagaty,
energetika, ulag, azyk senagaty, oba
hojalygy ýaly iki ýurt üçin hem möhüm
pudaklar özara gatnaşyklaryň ileri tu
tulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.
Şunda işewürlik we telekeçilik düzüm
leriniň ugry boýunça ikitaraplaýyn gat
naşyklar hem berkidilýär. Duşuşykda
türkmen we türk haryt öndürijileriniň iki
ýurduň bazarlarynda eýeleýän ornuny
pugtalandyrmak, ugradylýan harytlaryň
görnüşlerini artdyrmak meselelerine
deglip geçildi.
Toparyň agzalary Türkmenistanyň
we Türkiýäniň köpasyrlyk hoşniýetli
gatnaşyklaryna üýtgewsiz ygrarlydy
gyn y belläp, özar a hyzm atd aşlyg yň
geljekki ugurlaryny köpugurly esasda
ösdürmek boýunça meseleleri ara alyp
maslahatlaşdylar hem-de onuň ugur
laryny kesgitlediler. Iki ýurduň wekil
leriniň Türkmenistanda we Türkiýede
guralýan halkara maslahatlara, beýleki
döredijilik forumlaryna gatnaşmagynyň
hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine ýardam
berjekdigi bellenildi.
Toparyň mejlisiniň netijeleri boýunça
jemleýji Teswirnama gol çekildi.
Şol gün türkm en-türk işew ürlik
maslahaty hem geçirildi. Onda hyzmat
daşlyg yň geljekk i ugurlar yn y naz ar a
alyp, ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeň
leşdirmegiň meseleleri ara alnyp mas
lahatlaşyldy. Maslahatyň dowamynda
türkmen tarapynyň wekilleriniň çykyşla
rynda hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlyg ynd a ýurd um yzd a amala
aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady
özgertmeler, dostlukly türk halky bilen
hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary

giňişleýin beýan edildi. Şeýle hem mas
lahatda görkezilen ýurdumyzyň halk ho
jalygynyň ähli pudaklarynda gazanylan
üstünlikleri aýdyň şöhlelendirýän ýörite
wideoşekiller maslahata gatnaşyjylarda
uly täsir galdyrdy.
Pikir alyşmalaryň dowamynda Tür
kiý e Resp ublik as yn yň işew ürlik dü
zümleriniň wekilleri amatly maýa go
ýum ýagdaýy döredilen we geljegi uly
hasaplanýan türkmen bazarynda öz
orunlaryny pugtalandyrmaga gyzyklan
malaryny beýan etdiler. Şeýle-de olar
söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmat
daşlygyň özara bähbitli täze ugurlary
boýunça hem-de beýleki pudaklarda
özara gatnaşyklary ýola goýmaga taý
ýardyklaryny tassykladylar.
Maslah atd a Türkm en ist an yň we
Türk iý e Resp ublik as yn yň aras ynd a
söwda-ykdysady we maýa goýum müm
kinçilikleri hem-de olary işjeňleşdirme
giň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.
Maslah at yň çäkler ind e türkm en
işewürleri bilen türk hususyýetçileriniň
arasynda duşuşyklar geçirilip, özara
hyzmatdaşlygyň täze ugurlary mas
lahatlaşyldy. Işewürler maslahatynyň
dowamynda birleşmäniň agzalary türk
hyzmatdaşlary bilen şertnamalara gol
çekdiler.
Taraplar dostlukly döwletleriň ara
syndaky hoşniýetli gatnaşyklary mun
dan beýläk-de giňeltmek üçin ägirt uly
mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.
Duş uş yg yň net ijes ind e maslah at a
gatnaşyjylar has netijeli hyzmatdaşlyk
barada ylalaşyk gazandylar.
Begli DURDYMÄMMEDOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň
halkara bölüminiň müdiri.
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TELEKEÇILIK
SÖWDA-YKDYSADY
HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR

ÝOKARY HILLI ÖNÜMLER ÖNDÜRILÝÄR
Kartondan dürli görnüşli gutulary öndürýän bölümiň
sagatda 7 müň sany önüm öndürmäge ukyby bar. Bu
ýerde 60 töweregi işçi-hünärmenlere zähmet çekmäge
şertler döredilen. Täze önüm bolan karton gutulary
azyk we senagat önümlerini, gurluşyk serişdelerini
gaplamaga niýetlenendir.

2022-nji ýylyň 27-nji iýunyndan 1-nji iýuly aralygynda
Türkmenistanyň wekiliýeti Wýetnam Sosialistik Respubli
kasynyň paýtagty Hanoý şäherinde 5 günlük gulluk iş sa
parynda boldular. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň
wekiliýetiniň hem-de Wýetnam Sosialistik Respublikasy
nyň Gurluşyk, Senagat we söwda ministrlikleriniň ýolbaş
çy topary bilen duşuşyklar, şeýle-de türkmen-wýetnam
işewürler maslahaty geçirildi.
Saparyň dowamynda gurnalan gepleşiklerde taraplar ikitaraplaýyn
gurluşyk, ýol gatnawy, şäher infrastrukturasy, arhitektura, söwda-ykdy
sady hyzmatdaşlygyň gyzyklanma bildirilýän ugurlary boýunça giňişleýin
pikir alyşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklary has hem çuňlaşdyrmagyň
wajypdygy nygtaldy.
Taraplar iki döwletiň arasynda haryt dolanyşygyny giňeltmek we di
wersifikasiýalaşdyrmak hem-de döwlet we hususy telekeçilikden maýa
goýumlaryny çekmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Hyz
matdaşlygyň esasy ugurlary hökmünde senagat, oba hojalygy, dokma,
gurluşyk ýaly pudaklar we beýlekiler saýlanyp alyndy. Anyk ylalaşygy
gazanmak boýunça iki döwletiň degişli pudak edaralarynyň arasynda
ky hereketleri pugtalandyrmak teklip edildi. Şunuň bilen baglylykda,
hyzmatdaşlygyň, hususan-da, gurluşyk ugry boýunça ikitaraplaýyn iş
toparyny döretmek boýunça tekliplerine seredildi.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň iş saparynyň çäklerinde Wýetnamyň
paýtagtynda türkmen-wýetnam işewürler maslahaty geçirildi. Masla
hatyň işine Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary, nebit we gaz, ener
getika, söwda, gurluşyk, binagärlik we ulag ulgamyna ýöriteleşdirilen,
wýetnam kompaniýalarynyň wekilleri, şeýle hem köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Türkmenistan bilen Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň arasyn
da söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmek, täze çözgütleri
işläp taýýarlamak we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini
durmuşa geçirmegiň ýollaryny kesgitlemek işewürler maslahatynyň
esasy maksadydyr.
Işewürler maslahatyna gatnaşyjylar ikitaraplaýyn ykdysady we iş gat
naşyklaryna seretmek, derňemek, ykdysadyýetiň ileri tutulýan ugurlary
boýunça söwda şertleri, maýa goýum we ykdysady integrasiýasy barada
söwda ulgamynyň kompaniýalary we döwlet düzüminiň wekilleri bilen
pikir alyşmaga mümkinçilik gazandylar.
Forumyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň agzalary bilen wýetnam
wekiliýetiniň kompaniýalarynyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşuklar ge
çirildi. Işewürler maslahatynyň netijelerine görä, iki ýurduň arasyndaky
işewür gatnaşyklary pugtalandyrmak maksady bilen, Hanoýda türkmen
we wýetnam telekeçileriniň arasynda birnäçe resminamalara gol çekildi.
Şeýle hem forumyň çäginde Türkmenistanda öndürilen önümleriň sergisi
guraldy. Onuň dowamynda wýetnam işewürleri türkmen önümlerine uly
gyzyklanma bildirdiler.
Uzak möhletleýin özara bähbitli esasda ýola goýlan bu forum iki
döwletiň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkemegine we giňeldilmegine
täzeden itergi berjekdigini foruma gatnaşyjylar uly ynam bilen bellediler.

Geçen hepdede Mary welaýatynyň Mary
etrabynyň «Täze oba» daýhan birleşiginde
ýerleşýän «Datly şerbet» hususy kärhanasy
na degişli bolan iki sany önümçilik desgasy
dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi.
Önümçilik desgasynyň biri konditer önümlerini,
ikinjisi bolsa, kartondan dürli ölçegdäki gutula
ry öndürmäge ýöriteleşdirilendir.

Konditer önümlerini öndürýän önümçilik bölüminiň
ýyllyk kuwwatlylygy 15 müň tonna süýji öndürmäge
barabardyr. Bu ýerde 200 töweregi täze iş orny döre
dildi. Önümçilikde peýdalanylýan çig malyň agramly
böleginiň ýerli önümdigi has-da guwandyryjydyr.

«Türkm en ist an yň Prez id ent in iň ýurd um yz y
2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda bina edi
len bu düzümleriň gurluşygyny «Datly şerbet» hususy
kärhanasynyň buýurmasy esasynda ýurdumyzyň ýerli
gurluşykçylary alyp bardylar.
Täze önümçilik düzümleri Türkiýe Respublikasy
nyň, Russiýa Federasiýasynyň, Germaniýa Federatiw
Respublikasynyň, Niderland Patyşalygynyň öňdeba
ryjy kompaniýalarynyň iň häzirki zaman enjamlary
bilen üpjün edildi. Döwrebap tehnologiýalar, saýlama
enjamlar we serişdeler ýokary hilli, ekologiýa taýdan
arassa, datly önümleri öndürmäge, olary göze gelüwli
gaplara gaplamaga, içerki hem-de daşarky bazarlara
hödürlemäge mümkinçilik berer.

Ýeri gelende bellesek, 2017-nji ýylda işe başlan
«Datly şerbet» hususy kärhanasynda ýüzlerçe işgär
işläp, olar häzirki güne çenli konditer önümleriniň
100-e golaý görnüşini öndürmekde we halka ýetirmek
de yhlasly zähmetlerini gaýgyrmaýarlar.
Kond it er önümler in i önd ürý än täz e önümç ilik
bölüminde «Täze aý» haryt nyşany bilen şokolad,
marmelad, şokolad örtükli süýjüleriň jemi 43 görnü
şini öndürmek we olary ýurdumyzyň ak bazarlarydyr
söwda merkezlerine ýetirmek meýilleşdirilýär.

TÄZE GÖRNÜŞLI GAPLAMALAR

Ilaman DURDYÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi bölüminiň müdiri.

YHLASLY ZÄHMETIŇ HÖZIRI
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy bolan «Edermen ýigit» hojalyk jemgyýetimiz döwrebap tehnolo
giýalary we suw tygşytlaýjy ulgamy ornaşdyryp, gök-bakja önüm
lerini ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýar.
Hojalyk jemgyýetimize Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň «Watan» daý
han birleşiginiň çäginden bölünip berlen 200 gektar ýerde «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynda ilkinji gezek damjalaýyn suwaryş usulynda ýazlyk gök
ekinleri ekdik. Agzalan meýdanyň 10 gektarynda ýeralma, 4 gektarynda
käşir, 26 gektarynda sogan ösdürip ýetişdirýäris. Ekerançylyk meýdanlaryn
da bu ekinler döwrebap damjalaýyn suwaryş tehnologiýalaryny, ylmyň we
öňdebaryjy tejribäniň gazananlaryny ulanmak arkaly ýetişdirilýär. Ekinlere
agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, wagtly-wagtynda ideg işlerini ge
çirýäris. Olaryň damjalaýyn usulda suwarylmagy suwuň 70 göterime çenli
tygşytlanmagyny üpjün edýär. Ekerançylyk işinde döküniň suwda ereýän
görnüşleriniň ulanylýandygy, onuň ýöriteleşdirilen enjamlarda suw bilen
garylyp, ekine ýörite plastik turbajyklar arkaly damjalaýyn usulynda beril
ýändigi bellärliklidir.
Häzirki wagtda ýeralmanyň hasylyny ýygnap başladyk. Ýeralmanyň her gek
taryndan 40 tonna hasyl alnyp, olar ýörite sowadyjy ammarlara ýerleşdirilýär.
Sowadyjy ammarda ýeralmanyň azyklyk we geljek ýylyň hasyly üçin tohumlyk
hasyly saýlanylýar we saklamaga oňaýly bolan 1000 — 1300 kilogramlyk agaç
gutulara ýerleşdirilýär. Geljekde käşiriň her gektaryndan 40 tonna, sogandan
50 tonna çenli hasyl almagy meýilleşdirýäris.
Mekan RAHMANBERDIÝEW,
«Edermen ýigit» hojalyk jemgyýetiniň direktory.

Güneşli Diýarymyzyň baý tebigaty
bolup, onuň hasylly topragy zähmetkeş
daýhanlarymyza lezzetli miweleri ösdü
rip ýetişdirmäge mümkinçilik döredýär.
Ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän datly
miweleriň daşary döwletlere eksport edil
ýän görnüşleri ýylsaýyn artýar. Bu bolsa
türkmen daýhanlarynyň alyp barýan işleri
ni telekeçilik bilen utgaşdyrýar.
Önümçilik kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çäginde ýerleşýän «Owadan ülke» hojalyk
jemgyýeti indi birnäçe ýyl bäri gök we bakja önümlerini
konserwirlemekde, täze-täze önümleri öndürmekde
öňdebaryjylaryň biri hökmünde meşhurdyr. Golaýda
hojalyk jemgyýeti tarapyndan maýonez sousynyň we
şokolad pastasynyň önümçiliginiň ýola goýulmagy
hem aýdylanlara şaýatlyk edýär. Täze önüm bolan
şokolad pastasynyň hozly we gara şokolad görnüşi
bolup, ol 480 gramlyk aýna gaplara gaplanylýar.
Şeýle hem kärhanada erik, ülje, böwürslen we
ýertudana ýaly miweleriň mürepbesi hem öndürilip
başlandy. Häzirki wagtda bu ýerde dürli miweleriň
mürepbesini taýýarlamak we gaplamak işi gyzgalaňly

dowam edýär. «Hazyna» haryt nyşanly miwe mürep
beleri 480 we 900 gramlyk aýna gaplara gaplanylýar.
Önümler türkmen daýhanlarynyň ösdürip ýetişdir
ýän ýerli miwelerinden taýýarlanylýar. Gaplamada
peýdalanylýan önümleriň aglabasy ýerli çig maldan
ybarat bolup durýar. Bu ýerde öndürilýän önümler
halkara ülňüsine doly laýyk gelýär. Kärhanada önüm
çiligiň çäginiň has-da giňemegi netijesinde täze iş
orunlary döredilýär.
Kärhana importyň ornuny tutýan, ýokary hilli önüm
leri öndürmäge ukyply bolup, ol Germaniýa Federatiw
Respublikasynyň, Belgiýa Patyşalygynyň öňdebaryjy
kompaniýalarynyň enjamlary bilen doly derejede en
jamlaşdyrylandyr.
«Owadan ülke» hojalyk jemgyýeti maýonez, üw
meç, gowrulan badamjan we dürli görnüşli bakja
önümlerini, hyýary, pomidory hem-de burç goýaltma
syny gaplamak işini ýerine ýetirýär.
Şeýle hem kärhanada «Nur», «Hazyna», «Myla
ýym» haryt nyşanly pomidor goýaltmasy öndürilip,
ýurdumyzyň söwda nokatlarynda elýeterliligi we ýo
kary hilliligi bilen alyjylaryň isleglerini artdyrýar.
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OBA HOJALYGY
DÖWREBAP ÖNÜMÇILIK
Häzirki döwürde oba hojalygynda hasyllylygy ýokarlandyrmak,
ekerançylykda täze mümkinçilikleri açmak, ýokary hilli önüm almak
ugrunda ylmy esasly işler alnyp barylýar. Bu ugurda innowasion
çözgütler, öňdebaryjy tehnologiýalar işjeň peýdalanylýar,
önümçilige täze-täze enjamlar ornaşdyrylýar. Hususan-da,
hasyly ýitgisiz ýygnamak, ekinleri dökünlemek, suwaryşda suwy
tygşytlamak, zyýanly mör-möjeklere garşy göreşmek ýaly işleri
ýokary derejede ýerine ýetirmäge ýöriteleşdirilen oba hojalyk
enjamlarydyr gurallary netijeli ulanylýar. Bu bolsa oba hojalyk
önümçiligini kämilleşdirmekde, ilaty ýokary hilli azyk önümleri bilen
üpjün etmekde möhümdir.

matyň emele gelmegini üpjün edýär.
Şeýle-de bu ulgamyň suwaryş kadasy
ekinleriň görnüşine görä sazlanylýar.
Häzirki wagtda «Toprak kuwwaty»
daýhan hojalygynda bugdaý, arpa,
mekgejöwen, soýa, ýeralma, gant
şugundyry, miweli bag, pagta, üzüm
ýaly ekinleriň birnäçe görnüşi ekilýär.
Ýagyş ýagdyryp suwarmak usulyn
da ekinleriň tebigy aýratynlyklaryna
laýyklykda, degişli suw mukdary we
basyş derejesi kesgitlenip peýdala
nylýar. «Toprak kuwwaty» daýhan

BEREKETLI HASYL ÝETIŞDIRILÝÄR

Üzümçilik oba hojalygynda girdejili pudaklaryň
biri hasaplanylýar. Ýurdumyzda terligine iýilýän we
gaýtadan işlenilip, kişmiş edilýän üzüm sortlarynyň
birnäçe görnüşlerini ýetişdirmek bilen azyk bolçuly
gyna goşant goşýan hususy düzümleriň alyp barýan
netijeli işleri guwandyryjydyr.

Ylmyň we tehnikanyň gazananlary
nyň durmuşymyza has içgin ornaşdy
rylýan döwründe türkmen telekeçileri
öz iş ugurlarynda döwrebap tehnolo
giýalardan işjeň peýdalanýarlar. Mary
welaýatynda önümçiligini alyp barýan
«Toprak kuwwaty» daýhan hojalygy
hem ýurdumyzda ilkinjileriň hatarynda
ýagyş ýagdyrmak usulynda suwa
ryş işlerini alyp barýar. Munuň üçin
A B Ş - n y ň « Z i m m a t i c » k y s
 y m l y
375 metrlik ýagyş ýagdyrmak arkaly
suwaryş ulgamy peýdalanylýar.
Ýagyş ýagdyrmak usulynda suwa

ryş ulgamy bütin dünýäde uly meşhur
lyga eýedir. Ol suwaryş işini ýeňilleş
dirýär we fiziki zähmeti talap etmeýär,
topragyň çyglylygyny kadalaşdyrýar,
aýratyn bellemeli ýeri, sarp edilýän
suwy tygşytlaýar. «Toprak kuwwaty»
daýhan hojalygynyň ulanýan «Zim
mat ic» kys ymly suw ar yş ulg am y
18 sagadyň dowamynda bir aýlaw
edip, sagatda 246 kub metr, bir aý
lawda bolsa 4428 kub metr suw harç
laýar. Munuň özi ekin meýdanynyň
ähli bölekleriniň deň derejede suwa
rylmagyny hem-de ýaramly mikrokli

hojalygynyň 1000 gektara golaý ýeri
bolup, onuň 100 gektara golaý ýerin
de mekgejöwen, 10 gektarynda gant
şugundyry, 230 gektarynda bugdaý,
211 gektarynda pagta, 20 gektaryn
da arpa, 12 gektarynda üzüm we
8 gektarynda miweli baglar ösdürilip
ýetişdirilýär.
Ýagyş ýagdyryp suwarmak usuly
uly göwrümli meýdanlarda giňden
peýdalanylýar. Ol suwy deň dere
jede ýaýradyp, ekiniň köküni hem,
baldaklaryny hem suw bilen ýeterlik
derejede üpjün edýär.

ÝAPON ARMYDY

BALDAN DATLY MIWELER

Ýurdumyzda hususyýetçileriň netijeli işlemegi üçin
zerur şertleriň döredilmegi netijesinde, daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän
önümçilikleri döretmek, ýurdumyzda azyk bolçulygyny
üpjün etmek, azyk harytlarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny
ýokarlandyrmak boýunça wezipeleri çözmäge saldamly
goşant goşýan döwrebap ugurdaş önümçilikleriň sany
barha artýar.

Öndürijilikli zähmeti bilen içerki bazarlarymyzyň
ter gök önümler, miweler bilen doly üpjün edilme
gine goşant goşýan hususy önümçilikleriň ýene
biri «Ajaýyp ussat halal önümleri» hojalyk jem
gyýetidir. Hojalyk jemgyýetine degişli bolan Ahal
welaýatynyň Bäherden etrabynyň Arçman obasy
nyň çäginde ýerleşýän ekin meýdanynda miweli
baglaryň dürli görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär.

Bu ýerde 70 gektar ýerde şetdaly, 50 gektar ýerde erik,
armyt, alma, çereşnýa ýaly miweli baglar ösdürilýär. Ola
ra wagtly-wagtynda ideg işleri geçirilýär. Suwaryş işinde
damjalaýyn usuly ulanylýar. Munuň özi suwuň tygşytly

harçlanmagyny üpjün edýär. Ekin meýdanlaryny suwar
mak işi awtomatlaşdyrylan usulda alnyp barylýar. Baglary
gurplandyrmak we zyýankeşlere garşy göreşmek işleri
ylmy esasda alnyp barylýar. Bu ýerde 15 — 20 töweregi
bagban zähmet çekýär.
Şu günler erik, armyt, alma, şetdaly ýaly miweleriň
hasyly ýygnalýar. Ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli,
baldan datly miweleriň bol hasyly ak bazarlarymyzda
halkymyza ýetirilýär.
Türkmen telekeçileri gök-bakja ekinleriň, miweli bag
laryň bereketli hasylyny ýetişdirmek, azyk bolçulygynyň
pugtalandyrylmagyna goşant goşmak üçin giň mümkin
çilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize alkyş
sözlerini aýdýarlar.

«ENAÝ» HARYT NYŞANLY
BUZGAÝMAK
Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň
çäginde ýerleşýän «Enaý» haryt nyşanly
doňdurma önümleri kärhanasy möwsümle
ýin buzgaýmak öndürmek işini alyp barýar.
Telekeçi Jumagül Annaýewanyň ýolbaşçyly
gyndaky kärhanada öndürilýän doňdurmalar
on iki ýyldan bäri söwda nokatlarynda isleg
li önüm hökmünde tanalýar.
Tomsuň jöwzaly günlerinde süýji tagamly doňdur
malara islegler has-da artýar. Kärhana «Enaý» haryt
nyşanly süýji doňdurmalaryň 1 gije-gündiziň dowamynda
ýüzlerçe kilogramyny öndürmek mümkinçiligine eýe. Bu
ýerde buzgaýmagyň 20-den gowrak görnüşi öndürilýär.
Olaryň arasynda «Zümerret», «Seniň üçin», «Nurly»,
«Söz», «Şadyýan», «Bally dünýä», «Näzli», «Yhlas»
buzgaýmaklary iň geçginli harytlardyr.
Kärhanada Hytaý Halk Respublikasynyň kämil tehni
kadyr tehnologiýalary ornaşdyryldy. Önümçilikde, esasan,

«Gözel künjek» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine degişli
bolan Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Üzümçilik geňeşli
giniň çäginde ýerleşýän bagdaky düzüm-düzüm üzümleri görmäge
göz gerek. Bu ýerde oba hojalyk önümleri ösdürilip ýetişdirilýär.
2020-nji ýylda 99 ýyllyk möhlet bilen kärendesine alnan 878 gektar
ýeriň 473 gektarynda üzüm, galan böleginde pagta, bugdaý ekilip,
olardan bol hasyl alynýar.
Bagda «Gelinbarmak», «Şekerli», «Halili» ýaly üzüm bagla
rynyň onlarça görnüşi bar. Bu ýerde üzüm baglarynyň müňlerçe
düýbi bolup, olara onlarça işgär tarapyndan wagtly-wagtynda ta
labalaýyk ideg we bejergi işleri geçirilýär. Şeýle bolansoň, geçen
ýyl üzüm baglaryndan 3 müň tonna golaý hasyl alyndy. Önümleriň
aglaba bölegi welaýatyň söwda nokatlaryna, gaýtadan işlenilýän
önümçilik kärhanalaryna ugradyldy. Häzirki wagtda üzüm bagla
ry hasyla durdy. Şu ýyl hem üzümiň bol hasylyny ýygnamaklyga
garaşylýar.
Datly tagamy, dermanlyk häsiýetleri, daşky gözelligi bilen ta
pawutlanýan miwelere uly isleg bildirilýär. Munuň özi türkmen
telekeçileriniň tutanýerli zähmetiniň, maňlaý deriniň ýerine düş
ýändigine şaýatlyk edýär.

ýerli çig maldan peýdalanylyp, ýokary tehnologiýaly en
jamlarda datly doňdurmalar taýýarlanylýar.
«Enaý» haryt nyşanly doňdurma önümleri häzirki
wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň
söwda nokatlarynda elýeterli bahalardan halkymyza
hödürlenilýär.

Ahal welaý at y
nyň Bäherden et
rabynyň Magtym
guly we Şaja Baty
row adyndaky daý
han birleş ikler in iň
çäginde ýerleşýän ekin
meýdanynda ýetişdiril
ýän miweli baglar hem
aýd ylanlar a şaý atlyk
edý är. Umum y meý
dany 500 gektar bolan
bu ýeriň 20 gektarynda
ýapon armydy, galan
böleginde alma, armyt,
şetdaly, çereşnýa ös
dürilip ýetişdirilýär.
T ü r k m e n i s t a n y ň
Senagatçylar we tele
keç iler birleşm es in iň
agzasy, telekeçi Ahmet
Jumabaýewe degişli bolan bu ýerdäki miweli agaçlara bagban
lardyr tejribeli hünärmenler tarapyndan ideg işleri geçirilýär. Tür
kiýe Respublikasyndan nahal görnüşinde getirilen ýapon armydy
2017-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ekildi. Wagtly-wagtynda
dökünler bilen iýmitlendirilýän, damjalaýyn usulda suwarylýan
baglar häzirki wagtda boý alyp otyr.
Ýeri gelende bellesek, telekeçi Ahmet Jumabaýewiň ekin meý
danynda ösdürilip ýetişdirilýän miweli baglary halkara ISO güwä
namasyna hem mynasyp boldy. Geçen ýylda bu ýerde ýetişdirilen
miweli baglaryň müňlerçe tonnasy «Güneşli miwe» haryt nyşany
bilen ak bazarlarymyzda alyjylara hödürlendi.
Häzirki wagtda şetdalynyň, armydyň irki ýetişýän görnüşiniň
bitginli hasyly ýygnalyp, içerki bazarlara ugradylýar. Şu ýylyň güýz
paslynda almanyň, ýapon armydynyň bol hasylyna garaşylýar.
Geljekde uly islegden peýdalanýan ýapon armydynyň hasylyny
has-da ýokarlandyrmak hem-de eksport etmek meýilleşdirilýär.
Türkmen telekeçileri hormatly Prezidentimize döredip berýän
şertleri, ýakyndan ýardamy üçin alkyş aýdýarlar, janynyň sag,
ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edýärler.
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
GURLUŞYK SERIŞDELERI

KERAMIKI KERPIÇ

«Sabur, Timur Taşewler» (STT) hususy
kärhanasy ýerli çig mallardan taýýarlanyl
ýan gurluşyk serişdeleriniň möçberlerini
artdyrmaga hem-de olaryň görnüşlerini kö
peltmäge goşant goşýar.

Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesi
niň agzasy «Täsin meýdança»
hojalyk jemgyýeti keramiki
kerpiçleriň önümçiligini alyp
barýar. Hojalyk jemgyýetiniň
önümçilik kärhanasy Mary
welaýatynyň Oguz han etra
bynyň çäginde ýerleşýär.

Indi ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri gurluşyk
serişdeleriniň önümçiligini alyp barýan kärhana
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Ýaşlyk
obasynda ýerleşýär. Bu önümleriň esasy çig maly
hökmünde ýerli gips daşy ulanylýar. Kärhanada
Hytaý Halk Respublikasynyň we beýleki ýurtlaryň
enjamlary ornaşdyryldy.
Kärhanada demir-beton plitalary, alçypan, gur
luşyk gipsi, kafel üçin ýelim, senagatda ulanmak
üçin duz, hek, gury gurluşyk garyndy, gipsokarton

DOKMA KÄRHANASY
Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pu
daklarynyň biri-de dokma pudagydyr.
Öz öndürýän dokma önümleri bilen
ýurdumyzyň dokma pudagyny ösdür
meklige mynasyp goşant goşýan hu
susy işewürleriň, önümçilikleriň sany
barmak basyp sanardan köp. Şolaryň
biri-de «Türkmen ojagy» hususy kär
hanasydyr.
Indi birnäçe ýyldan bäri öndürýän dokma önüm
leri bilen meşhur bolan «Türkmen ojagy» hususy
kärhanasy diňe bir ýurdumyzyň içerki bazarlaryny
üpjün etmän, eýsem, daşary ýurtlara hem eksport
edýär. Hususy kärhananyň önümçilik bölümi Lebap
welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşip, bu

ýaly dürli görnüşli önümler öndürilýär. Kafel üçin
ýelim 20 kilogramlyk, boýagdan öňki gruntlama
30 kilogramlyk gaplara gaplanylýar. Ähli önümçilik
ulgamy awtomatlaşdyrylyp, operator tarapyndan
dolandyrylýar. Kärhanada 120-ä golaý hünärmen
zähmet çekýär. Kärhananyň kuwwatlylygy ýylda
2 million inedördül metr alçypan, 50 müň tonna
gury gurluşyk garyndy önümlerini öndürmäge ni
ýetlenendir.
Ýurdumyzda gurluşyk serişdelerini öndürmekde
öňdebaryjylaryň biri hökmünde tanalýan kärhana
öz öndürýän önümleri bilen halkara bazarda my
nasyp orun tapmagyň hötdesinden geldi. «Sabur,
Timur Taşewler» (STT) hususy kärhanasy tarapyn
dan öndürilýän önümler Täjigistan Respublikasyna,
Russiýa Federasiýasyna, Özbegistan Respublika
syna eksport edilýär.
desga üç bölümçeden ybaratdyr. Onuň birinji bö
lümçesinde egin-eşik we mebel üçin nah pagta,
ikinjisinde gyşky egin-eşikleriň içligi hökmünde
ulanylýan, nah ýüplükden sanjylyp tikilen kendir
görnüşli watin, üçünji bölümçesinde bolsa, dokal
maýan kendir mata öndürilýär.
Russ iý a Fed er as iý as yn yň käm il enjamlar y
ornaşdyrylan kärhanada köp ýyllyk iş tejribesini
toplan işçi-hünärmenleriň 148-si zähmet çekýär.
Olaryň öndürýän önümleri-de hil taýdan ýokary bo
lup, degişli edara-kärhanalar tarapyndan köp sargyt
edilýär. Önümçilik, esasan, buýurmalar esasynda
alnyp barylýar.
Kärhana tarapyndan öndürilen önümler Gyrgyz
Respublikasyna we Türkiýe Respublikasyna eks
port edildi. Bu kärhananyň agzybir işgärleri geljekde
önümçiligiň gerimini has-da giňeltmegi, eksportyň
möçberini artdyrmagy göz öňünde tutýarlar.

Ýokary hilli keramiki önümleri
öndürýän bu kärhanada önümçilik
depgini barha ýokarlanýar. Geçen
aýda keramiki kerpiçleriň önümçi
ligini ýola goýan kärhanada Eýran
Yslam Respublikasynyň iň häzirki
zaman enjamlary ornaşdyryldy.
Munuň özi önümleriň berkligini,
çeýeligini, hilini üpjün edýär. Şeý
le hem kärh an ad a önümç ilig iň
tehnologiýa yzygiderliligi, peçler,
galyplaýjy, guradyjy enjamlar we
beýleki tehnikalar bar.
Kärhananyň kuwwaty bir ýylda
1,5 million keramiki kerpiç çykar
maga deňdir. Bu ýerde işçi-hü
närmenleriň ýigrimiden gowragy

GAPLAMAGA
YGTYBARLY
Önümçilik kärhana
sy Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynyň çäginde
ýerleşýän «Dowamly bi
na» hojalyk jemgyýetinde
polipropilen we polietilen
haltalar öndürilýär.
Pol ipr op il en halt al ar yň ini
50 santimetre, uzynlygy 90 santi
metre deňdir. Polietilen haltalaryň
ini 45 santimetr bolup, uzynlygy
1 metre çenlidir. Haltalar oba ho
jalygynda we senagatda önümleri
gaplamakda ulanylýar. Bulardan
başga-da, kärhanada ini 2-2,5 metr
bolan rulon görnüşindäki haltalyk
matalaryň önümçiligi hem ýola go
ýuldy. Uly isleg bildirilýän bu önüm
leri öndürmekde peýdalanylýan çig
mal ýurdumyzyň Balkan welaýaty
nyň Gyýanly şäherçesinde ýerleş
ýän polimer önümleri kärhanasyn
dan, şeýle-de Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumyndan getirilýär.
Hind ist an Resp ublik as yn yň
kämil enjamlarydyr önümçilik teh
nologiýalary kärhanada ýokary hilli

DÖWREBAP
HYZMATLAR

DAMJALAÝYN SUWARYŞ
ENJAMLARY

Bu günki gün ösüşli ýur
dumyzda täze-täze döwrebap
ýaşaýyş jaýlary, söwda mer
kezleri, binalar toplumlary
gurlup ulanylmaga berilýär.
Gurulýan edaralardyr bina
larda täze enjamlar, tehnolo
giýalar ornaşdyrylýar. Täze
tehnologiýalary ornaşdyr
makda, olary herekete getir
mekde «Halal hyzmat mer
kezi» hojalyk jemgyýeti uly
işler alyp barýar.

«Saka» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasy Ahal welaýatynyň Änew şäherin
de ýerleşip, onuň ýyllyk kuwwaty 5500 tonna
deňdir. Bu ýerde plastik turbalaryň onlarça
görnüşi öndürilip, olar biri-birinden diametr
leri boýunça tapawutlanýarlar. Iň kiçi plastik
turbalaryň diametri 16 millimetrden başlap,
iň ulularynyňky 600 millimetre çenli ýetýär.
Kiçi diametrli turbalar damjalaýyn suwaryş
ulgamy üçin niýetlenen bolsa, uly diametrli
turbalar lagym, elektrik geçiriji ulgamlarda
peýdalanylýar.

Paýt agt ym yzd a ýerleşý än
«Halal hyzmat merkezi» hojalyk
jemgyýeti elektrik herekete ge
tirijileri, generatorlary, transfor
matorlary, elektrik energiýasyny
paýlaýjy we sazlaýjy, enjamlary
abatlam ak we tehn ik i taýd an
hyzm at etm ek işler in i ýer in e
ýetirýär. Kärhana gurluşyk ba
batynda suw geçiriji we ýyladyş
ulg amlar yn y, went ilý as iý a we
how an y sazlaýjy ulg amlar yn y
ornaşdyrmak işlerinde binalary

we desgalary gurmak boýunça
taslama işlerini ýerine ýetirmek
de degişli işleri alyp barýar. Şeýle
hem kärhana ýörite ygtyýarna
malar esasynda binalary we des
galary düýpli abatlamak, durkuny
täzelemek, giňeltmek, täzeden
üýtgedip gurmak we täzeden di
keltmek boýunça taslama işlerini
alyp barýar.
Kärhananyň hünärmenleri yg
tybarly desgalaryň taslama işlerini
taýý arlam akd a, tehn ik i taýd an
sazlamak işlerinde önjeýli zähmet
çekip, ýurdumyzyň ykdysady we
binagärlik kuwwatynyň has-da art
magyna mynasyp goşant goşmak
maksady bilen tutanýerli zähmet
çekýärler.

zähmet çekýär. Keramiki kerpiçler
ýaşaýyş jaýlarynyň, durmuş des
galarynyň, önümçilik binalarynyň
gurluşygynda giňden ulanylýar.
Önümç ilig iň esas y çig maly
hökmünde ýerli toýun palçygy ula
nylýar. Ýokary hilli toýun palçygy
etrapdaky daýhan birleşikleriň çä
ginden gazylyp alynýar. Bu toýun
palçygy berk, owadan, ajaýyp hilli
keramiki kerpiçlerini, plitkalary we
beýlekileri öndürmäge ýaramlydyr.
«Täs in meýd anç a» hojalyk
jemgyýeti geljekde önümçilik kuw
watyny artdyrmagy, bäsdeşlige
ukyply önümleri öndürmek bilen
hyzmatdaşlarynyň sanyny artdyr
magy maksat edinýär.

Bulardan başga-da, damjalaýyn suwaryş enjam
lary bolan maýyşgak izolirleýjiler, ýörite gazyklar hem
öndürilýär. Önümleriň hiline aýratyn üns berilýär. Bu
ýerde hünärmenleriň 80-e golaýy zähmet çekip, işler
iki çalşykda alnyp barylýar. Tehnologiýalary dolan
dyrmak, önümçiligi ekologiýa zyýan ýetirmezden
alyp barmak boýunça ýaş hünärmenleriň birnäçesi
dünýä tejribesi esasynda degişli okuwlary geçdiler.
Munuň özi işleriň sazlaşykly we guramaçylykly alnyp
barylmagyna ýardam edýär.
Hojalyk jemgyýetinde Hytaý Halk Respublika
synyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyryldy.
Önümçilikde çig malyň agramly bölegi Gyýanlydaky
polimer zawodyndan alynýar. Şeýle hem ulanyşdan

önümleri öndürmeklige mümkinçi
lik berýär. Kärhana aýda 50 —100
tonna önüm öndürmek mümkin
çiligine eýe. Bu ýerde işçi-hünär
menleriň ýigrimä golaýy zähmet
çekip, olar buýurmalar esasynda
hem önüm öndürýärler.
Ekologiýa taýdan arassa, hili
boýunça dünýä ülňülerine laýyk
gelý än har ytlar a diň e bir içer
ki bazarda däl, eýsem, daşarky
bazarda hem isleg barha artýar.
«Dowamly bina» hojalyk jemgyýeti
önümlerini Russiýa Federasiýa
syna eksport edýär. Bu önümlere
goňşy döwletleriň işewürleri hem
gyzyklanma bildirýärler. Kärhana
geljekde uly göwrümli haltalary,
şeker gaplamakda ulanylýan po
lietilen torbalary öndürmegi göz
öňünde tutýar.

galan polietilen önümler gaýtadan işlenilýär. «Saka»
hojalyk jemgyýetiniň önümleri Russiýa Federasiýa
syna eksport edilýär.
Müşderileriň ösen isleglerini kanagatlandyrmak
hünärmenleriň esasy maksady bolup, olar ýerli
daýhan hojalyklaryndan we edara-kärhanalardan
yzygiderli gelip gowuşýan buýurmalar esasynda
damjalaýyn suwaryş ulgamy üçin niýetlenen en
jamlary degişli ekin meýdanlarynda gurnap bermek
hyzmatyny hem ýerine ýetirýärler.
Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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SANLY ULGAM

MILLI EL IŞLERIMIZ

SIZIŇ ÜÇIN YNAMDAR ÇÖZGÜT

NESILME-NESIL DOWAM EDÝÄN SUNGAT

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

Sanly ulgamyň gazananlaryndan habar
dar bolup, tehnologiýanyň soňky mümkin
çiliklerini halka elýeterli etmek we olary
ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna ornaş
dyrmak ýurdumyzda güýçli depginlerde
alnyp barylýar. Bu işlere Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalary hem mynasyp goşant goşýarlar.
Olaryň biri hem telekeçi Berdisähet
Gurbansähedowdyr.
Telekeçi 2015-nji ýyldan bäri IT tehnologi
ýalary we kompýuter hyzmatlary ulgamynda iş
alyp barýar. cplus.com.tm internet saýtynda
halka hödürlenýän IT hyzmatlary bilen giňişleýin
tanyşmak mümkin.
Telek eç i 2015-nji ýyld a kompý ut erler i we
printerleri bejermek, ýerli torlary gurnamak bo
ýunça işe girişdi. Onuň ýolbaşçylygynda zähmet
çekýän programma düzüjiler 2019-njy ýylda web
saýtlary, IOS we Android programmalaryny işläp
düzdüler. Häzirki günlerde telekeçiniň ýöredýän
iş ugry islendik çylşyrymly meselelere ynamdar
çözgüt tapýan, web saýtlary taýýarlamak we do
ly görnüşde müşderilere tabşyrmak işlerini alyp
barýan, döwlet we işewürlik gurluşlary üçin prog
ramma üpjünçiligini we tehniki goldawy amala
aşyrýan IT gurşawy hasaplanylýar.
Bu ýerde ýokary hünär derejeli, IT ulgamynda
köp ýyllyk iş tejribesi bolan hünärmenler çylşy
rymly we köpugurly web saýtlary işläp düzmek,
olar boýunça tehniki goldawy bermek, maglu
matlary web saýtlara ýerleşdirip bermek, mar
keting strategiýasy boýunça dizaýn we logotip

leri, markalary ýasap bermek, kompýuterleri we
printerleri bejermek, programma üpjünçiliginde
zerur şertleri üpjün etmek, ýerli we simsiz tor
lary gurnamak we sazlamak, döwlet we hususy
edaralaryň buhgalter we ammar hasabatlary
üçin amatly çözgütleri hödürlemek boýunça iş
alyp barýarlar.
Häzirki wagta çenli 10-dan gowrak hyzmatyň
görnüşi, 100-den gowrak tamamlanan tasla
malar we şonça çözgütler, 1000-den gowrak
hyzm atlard an kan ag atlan an müşd er iler bar.
Esas y taslam alar hökm ünd e «Lalez ar apt e
ka android application», a-kat alog.com.tm,
s h y p a l y - c h o m u c h . c o m . t m ,
y a s h l y k s a g a l d y s m e r k e z i . c o m . t m ,
l a l e z a r - a p t e k a . c o m . t m ,
e u r o c o s m e t i c s . c o m . t m ,
e u r o d e r m a n . c o m . t m , l o r e v a . m a r k e t ,
lukmanenjam.gov.tm, agzybirojak.com.tm
ýaly web saýtlar y we applik as iý alar y mys al
getirip bileris. Telekeçiniň geljekde IT tehnolo
giýalary ulgamynda täze işewürlik pudaklaryny
ösdürmek, alyp barýan işiniň gerimini giňeltmek
maksady bar.

TELEKEÇILER BIR ULGAMDA
Häzirki wagtda ýurdumyzda san
ly ulgamyň üsti bilen harytlaryny we
hyzmatlaryny halka hödürleýän onlaýn
platformalaryň sany barha artýar. Ýur
dumyzyň ykdysadyýetinde gazananla
ryny, telekeçileriň ýeten belent sepgit
lerini öz içine alýan we olar barada gi
ňişleýin maglumatlary özünde jemleýän
www.trade.com.tm söwda platformasy
hem 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda
işe başlady.
Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kärha
nalaryň, hojalyk jemgyýetleriň, hususy teleke
çileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini
hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny halk köp
çüligine hödürleýän bu saýt ähli welaýatlardaky
kärh an alar bar ad ak y maglum atlar y aňs atlyk
bilen tapmaga, olar bilen aragatnaşygy ýola
goým ag a ýard am edý är. Platf orm ad a mag
lumatlaryň türkmen, iňlis, rus, türk dillerinde
ýerleşdirilmegi ulanyjylaryň gözleglerini has-da
aňsatlaşdyrýar.
Bu platf orm a agz alar ynyň şahs y otag yn a
girip, islendik wagtda kärhana degişli maglumat
lary, suratlary islendik wagtda täzeläp durmaga,
bildirişleri, täzelikleri bilen ulanyjylary yzygiderli
habarly etmäge mümkinçilik berýär. Platformadan
peýdalanyjylar saýtda ýerleşdirilen kärhananyň
salgysy, telefon belgileri, şeýle-de e-mail poçtala
ry arkaly kärhanalaryň wekilleri bilen habarlaşyp
bilerler. www.trade.com.tm söwda platforma
synyň mobil goşundysyny «Google Play» we
«App Store» arkaly telefona, planşete ýa-da
kompýutere ýüklemek mümkin.
www.trade.com.tm söwda platformasynyň
çäginde «TM CODE» IT hyzmatlaryny edýän

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrundaky
«Söwd a öýünd e» ýerleşý än «IT-hyzm at» hojalyk
jemgyýeti maglumat-tehnologiýa bazarynda we IT ul
gamynda ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär. Bu ýerde

Halkymyzyň pähim-paýhasyndan, eli çeper enemamalarymyzyň, gelin-gyzlarymyzyň zehin-yhlasyndan
kemala gelen nepis halylardyr gülli keçeler, sünnälenip
nagyşlanan milli lybaslar hiç haçan bahasyny ýitirmejek milli
gymmatlyklarymyzdyr. Gelin-gyzlarymyzyň uz barmaklaryndan
döreýän el işleriniň ählisi-de nepis sungat hasaplanylýar.
Ene-mamalarymyz asyrlarboýy sünnälenip gelen el işlerimizi
öz gyzlaryna ýaşlygyndan öwretmegi mukaddes parz hasap
lapdyrlar. Şol mukaddes ýoly ýöredýänleriň biri hem Ahal we
laýatynyň Tejen şäherinde ýaşaýan Aýgözel Toýçiýewadyr.
Telekeçi zenan indi köp ýyllardan bäri nesilme-nesil dowam edip
gelýän el işlerini mynasyp ýöredýär. Garry mamasy Enegyz ejäniň,
mamasy Maýsa ejäniň, enesi Bessir ejäniň we ejesi Amansoltan
Çaryýewanyň nusga goýan haly, öýdüme palas we olardan dürli gör
nüşdäki bezeg önümlerini dokamak işini telekeçi zenan öz gyzlaryna,
gelinlerine öwredip, häzirki wagtda edýän işleri bilen halkymyzyň
söýgüsini gazanmagy başardylar. Telekeçi zenan häzirki wagtda
öýdüme palasdan zenanlar üçin ýantorbalary, gapjyklary, hojalyk
harytlaryny saklamak üçin sebetleri, kompýuteriň daşlary, milli saz
gurallarymyzyň daşlygyny, saçaklar we saçak salmak üçin saçak
lyklary, goşalanyp tikilen toý saçagy, çaga salynýan el sallançagy,
ýumşak mebeller üçin düşekçeler, gül saklamak üçin güldanlary,
gapylyklary, penjirelikleri, gelin-gyzlaryň bukjalarynyň dürli görnü
şini, palasdan dokalyp tikilen sandyklary, namazlyklary, bedewleriň
bezeg esbaplaryny dokaýar. Halydan bolsa nagyş aýratynlyklaryna
görä namazlyklary, dürli görnüşdäki haly ýantorbalary, kompýuterle
riň daşlary, ak nagyşly horjunlar, haly ýassyklary, awtoulaglar üçin
halyçalar, atyň ýapynjalary dokalýar.
Telekeçi zenan birnäçe ýyl bäri ýurdumyzda şanly seneler myna
sybetli gurnalýan baýramçylyk sergilerine işjeň gatnaşýar. «Nepis
sungat» haryt nyşanly el işlerini buýurmalar arkaly we sergilerde satyn
almak mümkin. Mundan başga-da, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp, bu el işlerine ýurdumyzda hereket edýän birnäçe internet
saýtlarynda hem duşmak bolýar. «Nepis sungat» haryt nyşanly el işleri
nusgalarynyň owadanlygy, işiniň arassalygy, bahalarynyň elýeterliligi
bilen aýratyn tapawutlanýar.

MILLI SENETÇILIK

bölüm hereket edýär. «TM CODE» müşderilere
web saýt döredip bermek, ykjam programmalar
we olaryň toplumyny döretmek, işini sazlamak
ýaly hyzm atlar y höd ürleý är. Bu ýerd e ýok a
ry bilimli IT hünärmenleriň birnäçesi zähmet
çekýär. «TM CODE» bölüminiň häzirki günle
re çenli amala aşyran taslamalary hökmünde
w w w . t k m - d e r m a n . g o v . t m ,
w w w . b a t l y - g a d a m . c o m . t m ,
www.ege.com.tm, www.trade.com.tm ýaly
web saýtlary we ykjam programmalary görkez
mek mümkin. Häzirki wagtda bolsa IT hünär
menler tarapyndan «Emir ussa» hususy kärha
nasynyň web saýtyny taýýarlamak işi tamamlaýjy
tapgyrda alnyp barylýar. «TM CODE» geljekde
halka hödürleýän IT hyzmatlarynyň gerimini hasda giňeltmegi meýilleşdirýär.

HILLI HYZMATLAR
Sanly ulgam, sanly tehnologiýalar biziň
durmuşymyza doly derejede ornaşdy. Ada
myň gündelik durmuşyny tehnologiýanyň
soňky gazananlary bolmazdan göz öňüne
getirmek juda kyn. Sanly ulgamda iş alyp
barýan we halk hojalygynyň dürli pudakla
ryna ornaşdyrýan telekeçileriň sany barha
artýar. Olar sanly ulgamyň gazananlaryny
durmuşa ornaşdyrmak we bu ugurda hyz
matlary amala aşyrmak bilen meşgullanyp
gelýärler. Şolaryň biri hem 2018-nji ýylda
döredilen «IT-hyzmat» hojalyk jemgyýetidir.

2022-nji ýylyň 4-nji iýuly, duşenbe

öz işine ussat hünärmenleriň onlarçasy zähmet çekýär.
Ofis enjamlaryny gurnamak we abatlamak, kompýuter
leriň dürli görnüşlerini gurnamak we abatlamak, web
saýtlary döretmek we olaryň işini sazlamak, ýerli tor
ulgamyny çekmek we sazlamak, ýöriteleşdirilen prog
rammalary döretmek, göçüriji enjamlary abatlamak
we olaryň satuwy ýaly işleri alyp barýan «IT-hyzmat»
hojalyk jemgyýetiniň hödürleýän hyzmatlaryndan müş
deriler hemişe hoşal. Sebäbi, hyzmat merkeziniň işine
jür hünärmenleri abatlamak we sazlamak boýunça ýer
lere baryp görmek, maslahatlary bermek, ýüztutmalara
jogap bermek ýaly hyzmatlary mugt amala aşyrýarlar.
Hyzmatlaryň tölegi nagt we nagt däl görnüşde amala
aşyrylýar.

Halkymyzyň asyrlarboýy sünnäläp, kämil derejä çykaran
halk senetçiliginiň biri-de, zergärçilik sungatydyr. Zergärçilik
birnäçe müňýyllyklaryň dowamynda ösüp, inçe sungat dere
jesine çenli kämilleşipdir. Halkymyzyň milli buýsanjy bolan
zergärçilik sungaty nepisligi, dürli görnüşliligi, owadanlygy,
gadymylygy bilen aýratyn tapawutlanýar. Kalplara mähir
çaýýan şaý-sepler gelin-gyzlaryň eý görýän zynatlarynyň bi
ridir. Türkmen gelin-gyzlaryny şaý-sepsiz göz öňüne getirip
bolmaýar. Gözellerimizi bezeýän şaý-sepleri elde ýasaýan
hususyýetçileriň sany barha artýar. Olaryň biri hem Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy,
telekeçi zenan Leýla Seýidowadyr.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän zergärçilik
ussahanasynda telekeçi zenan we zergärler zähmet çekýär. Leýla
Seýidowa şaý-sepleriň nusgasyny çekmek, dizaýn işlerini amala
aşyrmak bilen meşgullanýar. Indi on ýyldan gowrak wagt bäri zer
gärçilik, bezeg şaýlarynyň dizaýny bilen meşgullanyp gelýän zenan
häzirki wagtda müşderileriň islegini kanagatlandyrýan owadan we
dürli görnüşli şaý-sepleri ýasap, «Lebap» söwda we dynç alyş mer
kezinde ýerleşýän «Emerald» dükanynda müşderilere hödürleýär.
Zenan telekeçi şaý-sepleriň bezeginde gadymy nusgalara we olara
döwrebap öwüşgin bermäge aýratyn üns berýär. «Zer gadyryn zergär
biler», «Dür ýasalmaz ussatsyz» diýlişi ýaly, Leýla Seýidowa hem ähli
zatdan özüne döredijilik ylhamyny gözleýär. Ol müşderileriň buýurma
syna görä, şaý-sepleriň, bezeg serişdeleriniň nusgasyny çekip berýär.
Nusga boýunça müşderi bilen ylalaşylandan soň, zergär oglanlar işe
girişýärler. Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak, işleriň nepisligi,
arassalygy telekeçi zenanyň baş maksady bolup durýar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

7

Rysgal 2022-nji ýylyň 4-nji iýuly, duşenbe

Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY ADAMLAR!

MÄHRIBAN ILDEŞLER!

Tomus paslynyň dowam ed
ýän günlerinde Gün urma hady

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik ban
ky “Şowly söwda” ygrarlyk mak
satnamasyny işe girizdi.
Maksatnamanyň çäklerinde
«Maestro» kartlaryny ulanyjylara maksatnama bi
rigen hyzmatdaşlarynyň söwda we hyzmat nokatla
ryndaky POS terminallarynda söwda edenlerinde,
söwdanyň 3 göterimi bank tarapyndan, 3 göterimi
söwda-hyzmat ediji hyzmatdaş tarapyndan tölenip,
jemi 6 göterim “cash back” sylagy hökmünde kart
saklaýjynyň hasabyna yzyna gaýtarylyp berilýär.
Häzirki wagtda bu maksatnama bankyň iri müş
derileri bolan “Halk Market”, “Şerbet Market”
hem-de “Milli Market” söwda nokatlary birikdiler.
“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky öz müşderi
lerini “Şowly söwda” ygrarlyk maksatnamasyna
birikmäge çagyrýar.

salarynyň, döräp biläýjek möw
sümleýin ýiti respirator-ýokanç
keselleriň öňüni almak maksa
dy bilen, paslyň aýratynlyklary
na laýyklykda geýniň! Günüň
ýiti şöhlesinden goranyň, şeý
le hem ýurd um yzd a her ek et
edýän şahsy we jemgyýetçilik
arassaçylyk düzgünlerini doly
we dogry berjaý ediň, elleriňizi
hemişe arassa saklaň!

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

S/b
S/b101731005495
101731005495

Giňişleýin maglumatlar bankyň
rysgalbank.com.tm saýtynda ýerleşdirilen.

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
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Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 174 «A» jaýy.
Telefon: 21-23-57.
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2022-nji ýylyň 4-nji iýuly, duşenbe

Mahabatlar
BILDIRIŞ
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministrligi, 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka
şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO-2025» atly
Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň
taslamasyny düzmek we gurmak barada halkara bäsleşigini
yglan edýär. Bäsleşige teklipleri bermegiň möhleti 2022-nji
ýylyň 25-nji iýuly, sagat 18.00-a çenli.
Bäsleşigiň resminamalaryny şu aşakdaky salgydan alyp
bilersiňiz: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+993 12) 44-64-77, 44-63-00, 44-63-66, 44-63-54.

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;

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

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

BILDIRIŞ
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme-Gurluşyk» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasy tehniki gözegçilik hünäri boýunça
hünärmenleri işe çagyrýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

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

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 103161020683

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

S/b 101122528084

