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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNA DÖWLET SAPARY

14-15-nji iýulda hormatly
Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow iki günlük
döwlet sapary bilen Özbegistan
Respublikasyna döwlet saparyny
amala aşyrdy.
N o b a t d a k y s a p a r h o r m a t l y
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
iň ýokary döwlet wezipesinde Özbegistan
Respublikasyna ilkinji saparydyr.
H o r m a t l y P r e z
 i d e n t i m i z i ň u ç a r y
Daşkent şäheriniň Yslam Karimow adynda
ky Halkara howa menziline gondy. Uçaryň
öňünde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowy Özbegistan Respubli
kasynyň Premýer-ministri Abdulla Aripow
hem-de beýleki resmi adamlar, Türkme
nistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary
mähirli garşyladylar.
Soňra döwlet Baştutanymyzyň awtoulag
kerweni howa menzilinden «Ýangi Uzbekis
ton» seýilgähine tarap ugrady.
Ol ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowy goňşy döwletiň resmi
adamlary we Türkmenistanyň Hökümet
wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.

Döwlet Baştutanymyz «Garaşsyzlyk»
ýadygärligine ajaýyp gül dessesini goýdy.
Hünärmen hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowy bu ajaýyplygyň aýra
tynlyklary bilen tanyşdyrdy.
Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowyň awt oulag kerw en i
«Kuksaroý» döwlet kabulhanasyna bardy.
G ü n ü ň i k i n j i ý a r y m y n d a d ö w l e t
Başt ut an ym yz yň awt oul ag kerw en i
«Kuksaroý» köşgüne bardy.
Merkezi girelgäniň öňünde belent mer
tebeli myhmany özbek Lideri mähirli mübä
rekledi. Iki ýurduň Baştutanlary dostlarça
salamlaşyp, köşgüň öňündäki meýdança
bardylar. Şol ýerde belent mertebeli türk
men myhmanyny resmi garşylamak daba
rasy boldy.
Soňra iki ýurduň Liderleri «Kuksaroý»
köşgüne girdiler. Ol ýerde Türkmenistanyň
we Özbegistan Respublikasynyň Döwlet
baýd aklar yn yň öňünd e bilelikd e resm i
surata düşmek dabarasy tamamlanandan
soň, ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gep
leşikler geçirildi.
Prezident Şawkat Mirziýoýew belent
mert eb eli myhm an y özb ek topr ag ynd a

mähirli mübärekläp, hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowa Özbegistana
döwlet sapary bilen gelmäge çakylygy ka
bul edendigi üçin hoşallyk bildirdi.
Özb ek Lid er i belent mert eb eli myh
man y şu ýylyň mart aýynd a geç ir ilen
Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi
bilen gutlap, döwlet Baştutanymyz Serdar
Berdimuhamedowyň tejribesiniň, biliminiň,
güýç-gaýratynyň we liderlik häsiýetleriniň
ähli bellenen meýilnamalaryň durmuşa ge
çirilmegine mümkinçilik berjekdigini belledi
hem-de Türkmenistanyň gülläp ösmegine,
türkm en halk yn yň abad anç ylyg yn a we
bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gö
nükdirilen jogapkärli işinde uly üstünlikleri
arzuw etdi.
Özbek Lideri şu gezekki ýokary dereje
däki gepleşikleriň döwletara gatnaşykla
ryň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir
alyşmak hem-de uzak möhletleýin döw
letara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny
kesgitlemek üçin oňat mümkinçilikdigini
belled i. Biz iň ýurd um yzd a Türkm en is
tanyň Baştutanynyň Özbegistana ilkinji
döwlet saparyna aýratyn ähmiýet berýär
ler diýip, Prezident Şawkat Mirziýoýew
nygtady we şu günki duşuşygyň özbektürkm en strat eg ik hyzm atd aşlyg yn yň
taryhynda täze sahypany açjakdygyna
ynam bildirdi.
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 Özb eg ist an a döwlet
sapary bilen gelmäge çakylyk we bildiri
len myhmansöýerlik üçin dostlukly ýurduň
Prez id ent in e minn etd arlyk bild ir ip, no
batd ak y sap ar yň gatn aş yklar y has-da
berkitmäge, taryhy doganlygyň, hoşniýetli
goňşuçylygyň umumy maksatlaryna we
wezipelerine ýetmäge ýardam etmelidigi
ni belledi.
Döwlet Baştutanymyz özbek Liderini özi
üçin amatly wagtda Türkmenistana sapar
bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk
bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri dip
lomatik ýollar arkaly ylalaşylar.
Soňra gepleşikler giňişleýin düzümde —
Türkmenistanyň we Özbegistan Respubli
kasynyň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň
gatnaşmagynda dowam etdi.
Dostlukly döwletiň Baştutany biziň ýurt
larymyzda ýakyn ýyllar üçin söwdanyň
möçberini iki esse artdyrmak babatda ähli
mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Taraplar
himiýa pudagynda strategik hyzmatdaşlyga
ýetilendigine ýokary baha berdiler hem-de
awtomobil gurluşygynda, elektrotehnika,
dokma we derman senagatynda, azyk se
nagatynda, oba hojalygynda ýakynlaşmagy
giňeltmegi meýilleşdirýärler.
Çyk yş yn yň dow am ynd a Prez id ent
Şawkat Mirziýoýew taraplaryň sebitiň döw
letleriniň özboluşly üstaşyr kuwwatyndan
has netijeli peýdalanmak, şol sanda özara
ýeňillikleri bermek babatda amatly şertle
riň bardygyna gyzyklanma bildirýändigini
nygtady.
Özbek Lideri suw-energetika babatda
ky gatnaşyklara degip geçip, Suw hojalyk
meseleleri boýunça hökümetara toparyň
üstünlikli işini belledi. Şunuň bilen bagly
lykda, şu gün Amyderýa boýunça taryhy
Ylalaş yg a gol çek ilm eg in iň ähm iý et in e
aýratyn üns berildi.

Çykyşynyň ahyrynda Prezident Şawkat
Mirziýoýew şu günki gepleşikleriň ägirt uly
kuwwata we giň mümkinçiliklere eýe bolan
strategik hyzmatdaşlygy iki doganlyk ýur
duň hem-de olaryň halklarynyň bähbidine
täze derejä çykarmaga mümkinçilik berjek
digine ynam bildirdi.
S o ň r a ç y k y ş e d e n h o r m a t l y
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
Türkm en ist an yň wek iliý et in iň adyn
dan Özb
 e g i s t a n R e s p
 u b l i k a s y n y ň
Prezidentine mähirli kabul edendigi hemde bildiren myhmansöýerligi, duşuşygyň
ýokary derejede guralandygy üçin minnet
darlyk bildirdi.
Bu meniň Özbegistana ilkinji döwlet sa
parymdyr. Biz muňa ýurtlarymyzyň arasyn
daky gatnaşyklarda möhüm, tapgyrlaýyn
waka hökmünde garaýarys diýip, döwlet
Baştutanymyz aýtdy. Bu gün biziň esasy
maksadymyz türkmen-özbek doganlyk,
hoşniýetli goňşuçylyk, özara düşünişmek
gatnaşyklaryny pugtalandyrmakdan, ähli
ugurlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaş
lygy ösdürmekden we giňeltmekden yba
ratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow nygtady.
Biziň sebitimiziň ýurtlarynyň hyzmatdaş
lygynyň köp umumy we möhüm ugurlary
bardyr hem-de olaryň ýokary derejede, hut
bäştaraplaýyn görnüşde, yzygiderli esas
da ara alnyp maslahatlaşylmagy Merkezi
Aziýada we goňşy ýurtlarda işleriň ösdüril
megine oňyn täsir etmäge, ähli gatnaşyjy
laryň bähbitlerini nazara almak esasynda
ylalaşykly, anyk çözgütleri taýýarlamak üçin
täze mümkinçilikleri açmaga ukyplydyr di
ýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.
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 Özbegistanyň Türkme
nistanyň möhüm ykdysady hyzmatdaşydy
gyny belläp, dürli ugurlarda ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň gazanylan ýokary dere
jesine, döwlet we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň ugurlary boýunça hyzmat
daşlygyň toplanan baý tejribesine ýokary
baha berdi.
Obasenagat toplumy, energetika, himiýa
we nebithimiýa senagatlary, maşyn gurlu
şygy, dokma, derman senagaty pudaklary
hyzm atd aşlyk üçin uly mümk inç ilikler i
bolan ugurlar we pudaklar hökmünde kes
gitlenildi.
Şeýle hem energetika ulgamynda hyz
matdaşlygyň dowam etdirilmegine we gi
ňeldilmegine bil baglaýarys diýip, hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
belledi. Biziň umumy hasabymyzda eýýäm
amala aşyrylan iri energetika taslamasy
— Türkmenistan — Özbegistan — Gaza
gystan — Hytaý gaz geçirijisiniň taslamasy
bar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni
dowam etdi we özbek hyzmatdaşlarymyz
bilen bilelikde energiýa serişdeleriniň ibe
rilişini artdyrmak, olaryň üstaşyr ugurlaryny
giňeltmek mümkinçiliklerine seretmäge
taýýardygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz Özbegistan —
Türkmenistan — Eýran — Oman — Katar
ulag geçelgesiniň taslamasyny tiz wagtda
amala aşyrmak boýunça tagallalary art
dyrmagyň möhümdigini belläp, şu maksat
bilen ýakyn geljekde taslama gatnaşyjy
(Dowamy 2-nji sahypada)
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(Başlangyjy 1-nji sahypada)

ýurtlaryň ulag ministrleriniň duşuşygyny
guramak başlangyjyny öňe sürdi.
Şu sapar ikitaraplaýyn dost-doganlyk
gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrdy,
olaryň dürli ulgamlarda ösdürilmegini
şertlendirdi, mundan beýläk-de bilelik
däki işler üçin anyk ugurlary görkezdi
diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow nygtady we Prezident
Şawkat Mirziýoýewe hem-de dostlukly
ýurduň wekiliýetiniň ähli agzalaryna ge
çirilen netijeli işler, Türkmenistan bilen
Özbegistanyň arasynda dostlugy we
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin ähli
zerur tagallalary etmäge taýýardygy üçin
minnetdarlyk bildirdi.
Giň eld ilen düz ümd äk i gepleş ik
l e r t a m a m l a n a n d a n s o ň , d ö w l e t
Baştutanlarynyň gatnaşmagynda ikita
raplaýyn resminamalaryň ençemesine
gol çekildi.
Soňra ýygnananlaryň el çarpyşma
lary astynda Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow we Özbegis
tan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat
Mirziýoýew Bilelikdäki Beýannama gol
çekdiler.
***
15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň Özbegis
tan Respublikasyna döwlet saparynyň
barş ynd a Özb eg ist an Resp ublik as y
nyň Oliý Majlisiniň Senatynyň Başlygy
Tanz ila Narb aý ew a bilen duş uş yg y
boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowy mähirli mübärek
läp, Özbegistan Respublikasynyň Oliý
Majlisiniň Senatynyň Başlygy döwletara
gatnaşyklaryň däp bolan dostlukly, hoş
niýetli goňşuçylyk häsiýetini nygtady.
Döwlet Baştutanymyz özbek parlamen
tiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysyna
mähirli kabul edendigi we myhmansö
ýerlik üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de
şu günk i duş uş yg yň türkm en-özb ek
parlament gatnaşyklaryny pugtalandyr
magyň geljegi barada pikir alyşmaga,
kanun çykaryjylyk işinde özara tejribe
alyşmaga, halkara giňişlikde hyzmat
daşlygyň ugurlaryny kesgitlemäge oňat
mümkinçilik berýändigini belledi.

Söhbetdeşligiň barşynda şu ýylyň
maý aýynda Türkmenistanda iki iri çä
räniň — Merkezi Aziýa döwletleriniň we
Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara
forumynyň hem-de zenanlaryň dialo
gynyň üstünlikli geçirilendigi hem-de
gur alan duş uş yklard yr gepleş ikler iň
derejesine foruma gatnaşyjylar tarapyn
dan ýokary baha berlendigi bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz öz ýurdunyň we
kiliýetine ýolbaşçylyk eden Özbegistan
Respublikasynyň Oliý Majlisiniň Senaty
nyň Başlygyna we onuň kärdeşlerine şol
çärelere işjeň gatnaşandygy üçin tüýs
ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Duşuşyk
tam amlan andan soň, hanym Tanzila
Narbaýewa döwlet Baştutanymyzy Se
natyň binasyny, onuň dürli maslahatla
ry geçirmek üçin niýetlenen zallaryny
görmäge çagyrdy. Şeýle hem ol belent
mertebeli myhmany özbek parlamen
tiniň ýokarky palatasynyň işiniň esasy
ugurlary, senatorlaryň netijeli işlemegi
üçin döredilen şertler bilen tanyşdyrdy.
Özb ek parlam ent in iň ýok ark y pa
latasynyň işiniň esasy ugurlary bilen
tanyşlyk tamamlanandan soň, hormatly
Prezidentimiz we Özbegistan Respub
lik as yn yň Oliý Majlis in iň Sen at yn yň
Başlygy birek-birek bilen mähirli hoş
laşyp, taraplaryň netijeli parlamentara
gatn aş yklar y mund an beýläk-de ös
dürm äg e meý illid ig in i tass yklad ylar.
Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Daşk end iň Yslam
Karimow adyndaky Halkara howa men
ziline bardy we şol ýerden Samarkant
şäherine ugrady.
Sam ark and yň Halk ar a how a men
zilind e döwlet Başt ut an ym yz y Özb e
gist an Resp ublik as yn yň Prez id ent i
Ş a w k a t M i r z i ý o ý e w m ä h i r l i g a r 
şylad y. How a menz il ind en döwl et
Baştutanlarynyň bilelikdäki ulag kerwe
ni Özbegistan Respublikasynyň ilkinji
Prezidenti Yslam Karimowyň hormatyna
bina edilen ýadygärlikler toplumyna tarap
ugrady. Topluma gelensoňlar, hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
we Prezident Şawkat Mirziýoýew Yslam
Karimowyň aramgähine bardylar. Döwlet
Baştutanlary Özbegistanyň görnükli döw
let we syýasy işgärini hem-de türkmen-

özbek dost-doganlyk gatnaşyklarynyň
ösdürilmegine ägirt uly goşant goşan
şahsyýeti hatyralap, onuň aramgähine
gül desselerini goýdular. Soňra iki ýurduň
Liderleri ýörite taýýarlanylan ýere bardy
lar. Yslam dünýäsine mahsus däplere
laýyklykda, mukaddes Gurhandan süreler
okaldy we Beýik Biribardan dilegler edildi.
Soňra döwlet Baştutanlarynyň bile
likdäki awtoulag kerweni orta asyrlaryň
ähmiýetli desgalarynyň biri hasaplanýan
Ulugbegiň obserwatoriýasyna bardy. Bu
ýerde döwlet Baştutanlary obserwatori
ýanyň döreýiş taryhy we onuň aýratyn
lyklary bilen tanyşdyryldy.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow Prez id ent Şawk at
Mirziýoýewe we özbek tarapynyň wekil
lerine özboluşly syýahat üçin minnetdar
lyk bildirdi. Soňra bu ýerde Türkmenis
tanyň we Özbegistan Respublikasynyň
Prezidentleri bilelikde ýadygärlik surata
düşd üler. Sam ark and yň tar yh y-me
deni ýadygärlikleri bilen tanyşlyk ta
mamlanandan soňra, Türkmenistanyň
hem-de Özbegistan Respublikasynyň
Prezidentleri ýokary derejeli myhmanlary
kabul ediş merkezine tarap ugradylar. Bu
ýerde belent mertebeli myhmanyň hor
matyna özbek tarapynyň adyndan resmi
günortanlyk nahary berildi. Onuň dowa
mynda Özbegistan Respublikasynyň
sungat ussatlarynyň çykyşy boldy. Soňra
Prezidentler Serdar Berdimuhamedow
we Şawkat Mirziýoýew Samarkandyň
Halkara howa menziline tarap ugradylar.
Döwlet Baştutanlary ýokary derejede
geçirilen gepleşikleriň netijelerine çuňňur
kanagatlanma bildirip, Türkmenistanyň
we Özb eg ist an yň dostluk, hoşn iý etli
goňşuçylyk gatnaşyklaryna pugta yg
rarlydyklaryny, taraplaryň özara bäh
bitlilik, deňhukuklylyk, strategik esasda
giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmäge
meýillidiklerini tassykladylar. Hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
özbek kärdeşine mähirli kabul edilendi
gi we myhmansöýerlik üçin ýene-de bir
gezek minnetdarlyk bildirip, onuň bilen
hoşlaşdy hem-de Özbegistan Respub
likasyna döwlet saparynyň maksatna
mas yn y tam amlap, uçar a münd i we
Watanymyza dolanyp geldi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINIŇ ENERGETIKA
WE INFRASTRUKTURA MINISTRINI KABUL ETDI
13-nji iýulda hormatly
Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Birleşen
Arap Emirlikleriniň energetika
we infrastruktura ministri Suheil
Al Mazruini kabul etdi.
Myhman wagt tapyp kabul eden
digi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bil
dirip, döwlet Baştutanymyza Birleşen
Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh
Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýa
nyň mähirli salamyny ýetirdi hem-de
Birleşen Arap Emirliklerine sapar
bilen gelmek hakyndaky çakylygyny
gowşurdy. Şeýle hem jenap Suheil Al
Mazrui BAE-niň Premýer-ministriniň
orunbasary, Prezidentiň işleri boýun
ça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed
Al Nahaýýanyň mähirli salamyny ýe
tirip, Birleşen Arap Emirliklerinde ýur
dumyz bilen dostlukly gatnaşyklaryň
we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň
pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet
berilýändigini nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hoşniýetli sözler

üçin minnetdarlyk bildirip hem-de
BAE-niň ýokary derejeli ýolbaşçyla
ryna mähirli salamyny we iň gowy
arzuwlaryny beýan edip, Türkmenis
tanyň däp bolan dostlukly döwletara
gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyk
lady.
Duşuşygyň dowamynda ikita
raplaýyn hyzmatdaşlygy mundan
beýläk-de ösdürmegiň, şol sanda
energetika ulgamynda gatnaşyklary
pugtalandyrmagyň geljegi ara alnyp
maslahatlaşyldy. Bu ulgam iki ýurduň
ykdysadyýetleri üçin strategik ugur
bolup durýar. Şunuň bilen baglylyk
da, BAE-niň işewürler toparlarynyň
Türkmenistanda amala aşyrylýan giň
gerimli özgertmeler maksatnamala
ryna hem-de düzümleýin taslama
lara uly gyzyklanma bildirýändikleri
bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow ýurdumyzyň milli
ýangyç-energetika toplumyny döw
rebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa
ýoly bilen ösdürmek strategiýasyny
durmuşa geçirýändigini nygtap, döw

letimiziň uglewodorod çig malyny
çykarmak we gaýtadan işlemek,
döwrebap ugurdaş düzümi kemala
getirmek babatda pudaga innowasi
ýalary, sanly tehnologiýalary, öňde
baryjy işläp taýýarlamalary çekmäge
eýerýändigini aýtdy.
Ikitaraplaýyn gatnaşyklar mesele
lerine uly üns berýändigi üçin myh
man hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowa hoşallyk bildi
rip, BAE-niň işewürler toparlarynyň
Türkmenistan bilen uzak möhletli
hyzmatdaşlyga hem-de täze, geljegi
uly taslamalara gatnaşmaga çalyş
ýandyklaryny tassyklady.
Duşuşygyň ahyrynda hormatly
Prezidentimiz hem-de BAE-niň ener
getika we infrastruktura ministri däp
bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň
mundan beýläk-de uzak möhletleýin
esasda pugtalandyryljakdygyna, şeý
le-de üstünlikli ösdüriljekdigine, täze
many-mazmun bilen baýlaşdyryljak
dygyna ynam bildirdiler.
«RYSGAL»

TÜRKMEN-ÖZBEK
IŞEWÜRLIK
GATNAŞYKLARY:
binýady berkden tutulýan
hyzmatdaşlyk
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe hususy telekeçilerimiziň
halkara bazarlaryna çykmagy üçin uly mümkinçi
likler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň daşa
ry ýurtlara bolan döwlet saparlarynyň çäklerinde
Hökümet wekiliýetiniň düzüminde Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalaryna hem giň orun berilýär. Munuň özi
Arkadagly Serdarymyzyň hususy pudagyň wekil
leriniň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny hasda artdyrmak ugrundaky tagallalaryna berýän
mynasyp bahasynyň nyşanydyr hem-de türkmen
telekeçileriniň dünýä bazarlaryna çykmagy
üçin açylýan ak ýoldur.
Ýurt Başt ut an ym yz Serd ar Berdimuhamedowyň
14-15-nji iýulda Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet
saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary 13—15-nji iýulda Özbe
gistan Respublikasynyň Buhara we Daşkent şäherlerinde
gulluk iş saparynda boldular. Saparyň çäklerinde türkmen
we özbek işewürleriniň arasyndaky özara bähbitli hyzmat
daşlygy has-da işjeňleşdirmekde uly ähmiýete eýe bolan
çäreler geçirildi.
Ýagny, Özbegistan Respublikasynyň Buhara şäherinde
birinji Türkmen-özbek sebitara forumy we iki ýurduň arasyn
daky Işewürlik geňeşiniň mejlisi geçirildi. Forumdyr mejlisde
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugur
lary kesgitlenildi. Türkmen we özbek işewür toparlarynyň
arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmak, önümçilik birleş
melerini giňeltmek we çuňlaşdyrmak, bilelikdäki kärhanalary
döretmek, täze tehnologik işläp taýýarlamalary ulanmak
hem-de innowasion ykdysadyýeti döretmek boýunça işjeň
tejribe alyşmak iki dostlukly ýurduň telekeçileriniň arasynda
ky hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.
Şol sanda iki ýurduň işewür toparlarynyň arasynda awtoulag
gurluşygy, elektrotehnika, himiýa çig maly, dokma pudagy,
nebit önümleri, azyk we derman senagaty, haly we haly
önümleri, oba hojalyk ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy
giňeltmäge islegler bildirildi.
Bilşimiz ýaly, türkmen-özbek işewürlik gatnaşyklary uly
mümkinçiliklere eýe. Şonuň üçin söwda-ykdysady gatna
şyklary has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň
Lebap we Daşoguz welaýatlary bilen Özbegistanyň Buha
ra hem-de Horezm welaýatlarynyň arasynda ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.
Bu babatda «Lebap — Buhara» we «Daşoguz — Horezm»
türkmen-özbek söwda zolaklaryny döretmek boýunça degişli
işler geçirilýär. Munuň özi iki ýurduň sebitleriniň arasyndaky
göni gatnaşyklaryň geljekde has işjeň häsiýete eýe boljak
dygyny alamatlandyrýar.
Şeýle hem for um yň çäkler ind e Türkm en ist an yň we
Özbegistan Respublikasynyň önümleriniň sergisi geçirildi.
Munuň özi birleşmäniň agzalarynyň öndürýän önümleri bilen
özbek hususyýetçilerini tanyşdyrmakda uly ähmiýete eýe
boldy. Goňşy döwletiň işewürleri türkmen telekeçilerimiziň
öndürýän önümlerine uly gyzyklanma bildirdiler. Netijede
birleşmäniň agzalary özbek hyzmatdaşlary bilen onlarça
şertnama gol çekdiler. Olaryň aglaba böleginiň eksport ge
leşikleridigi juda buýsandyryjydyr. Bu babatda milli işewür
lerimiziň özbek kärdeşleri bilen bilelikdäki haly kärhanasyny
döretmek baradaky ylalaşygy hem bellärliklidir.
TSTB-niň agzalarynyň Özbegistan Respublikasynyň
«Nowaýy» erkin ykdysady zolagyna aýlanyp görmekleri sa
paryň täsirliligini we netijeliligini artdyran wakalaryň biri boldy.
Onuň dowamynda türkmen hususyýetçileri özbek kärdeş
leriniň iş usullary bilen tanyşmaga giň mümkinçilik aldylar.
Hususyýetçilerimiziň goňşy ýurda bolan gulluk sapary bu
döwlet bilen özara söwdanyň möçberini artdyrmaga, senagat
kooperasiýasyny ösdürmäge hem-de bilelikdäki taslamalary
amala aşyrmaga gönükdirilendir. Onuň çäklerinde özara gy
zyklanma bildirilýän anyk ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan
beýläk-de ilerletmegiň mümkinçilikleri jikme-jik öwrenildi.
Bu bolsa türkmen-özbek işewürlik gatnaşyklaryna täzeçe bat
berip, onuň has-da rowaçlanmagyny üpjün eder.
Berkarar döwletimizde önüm öndürip, ilatymyzy ýokary
hilli harytlar bilen üpjün etmek, şeýle hem dünýä bazarlaryna
çykyp, türkmen önümleriniň şöhratyny artdyrmak, Watany
myzyň güýjüne güýç goşmak üçin döredip berýän giň müm
kinçilikleri üçin hususyýetçilerimiziň hormatly Prezidentimize
hoşallyklarynyň, alkyşlarynyň çägi ýokdur.
Türkmen telekeçilerine ösüşleriň ak ýoluny açyp beren
Gahryman Arkadagymyzyň, hususyýetçiligiň halkara de
rejesinde pajarlap ösmegi üçin ähli şertleri döredip berýän
Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag bolsun, döwletli tutum
lary diňe rowaçlyklara beslensin!
«RYSGAL»
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YKDYSADY GATNAŞYKLAR
BARHA ROWAÇLANÝAR
Türkmenistan we Özbegistan ösüşiň täze tapgyrynda özara gatnaşyklary
hemmetaraplaýyn giňeltmäge, iki ýurduň mümkinçiliklerinden doly derejede
peýdalanmaga uly ähmiýet berýär. Iň ýokary derejede birek-birege gural
ýan saparlar bolsa döwletara hyzmatdaşlygyny barha çuňlaşdyrmaga, onuň
täze gözýetimlerini açmaga ýardam edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowyň 14-15-nji iýulda Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet
saparynda bu hakykata has-da aýdyň göz ýetirdik.

H

ormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda dünýä ýurtlary, şol
sanda ýakyn goňşy döwletler bilen
gatnaşyklary çuňlaşdyrmak Türkmenistanyň
daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan
ugurlarynyň biridir. Ýurt Baştutanymyzyň Öz
begistan Respublikasyna bolan döwlet sapary
hem doganlyk türkmen we özbek halklarynyň
öňden gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk,
birek-biregi goldamak däplerine esaslanýan,
strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan
ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň ýolunda
möhüm ädimdir.
Häz irk i döw ürd e biz iň ýurtlar ym yz dür
li ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk edýärler.
Şund a söwd a-ykd ys ad y gatn aş yklar hyz
matd aşlyg yň esas y ugurlar yn yň hat ar ynd a
durý ar. Ikit ar aplaý yn har yt dolan yş yg yn yň
yzyg id erli ösm eg i muň a doly şaý atlyk ed
ýär. Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda ýurt
lar ym yz yň aras ynd ak y har yt dolan yş yg y
5 esse köpeldi.
Bu ösüşli görkezijiler şu hakykaty orta çykar
ýar: iki goňşy ýurt netijeli ykdysady gatnaşyklary
mundan beýläk-de diwersifikasiýalaşdyrmaga
gyzyklanma bildirýär. 13-nji iýulda Buharada
geçirilen birinji Türkmen-özbek sebit forumy,
Işewürlik geňeşiniň nobatdaky mejlisi, aýry-aýry
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edara
larynyň, döwlet, hususy düzümleriň wekilleriniň
gatnaşmagynda guralan ikitaraplaýyn duşuşyk
lar hem taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmäge
çalyşýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.
Forumdyr mejlisiň çäklerinde ikitaraplaýyn gat
naşyklary has-da artdyrmagyň esasy ugurlary
kesgitlenildi. Hil taýdan täze many-mazmun
bilen baýlaşdyrylan döwletara sebit hyzmatdaş
lygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşyklaryň netijeleri boýunça ikitarapla
ýyn resminamalaryň uly toplumyna, şeýle-de
Lebap, Daşoguz welaýatlarynyň hem-de Ho
rezm we Buhara welaýatlarynyň telekeçileriniň
arasynda degişli ylalaşyklara gol çekildi. Şol
resminamalara laýyklykda, oba hojalyk we
dokma önümleriniň, azyk, gurluşyk hem-de se
nagat harytlarynyň eksport-import amallaryny
amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Munuň özi
Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň özara
bähbitli hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmäge
taýýardygynyň ýene-de bir subutnamasydyr.
Görşümiz ýaly, türkmen-özbek hyzmatdaş
lygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda
hus us y pud ag yň gön üd en-gön i gatn aşý an
ugurlary hem bar. Iki ýurduň işewür toparla
rynyň arasynda işjeň gatnaşyklary ösdürmek,
senagat taýdan ýakynlaşmak, bilelikdäki kär
hanalary döretmek, iň täze tehnologik işläp
taýýarlamalary ulanmak we innowasion ykdy
sadyýeti kemala getirmek boýunça işjeň tejribe
alyşmak ýaly ugurlar telekeçilerimize bagly işjeň
ugurlar bolup, olary üstünlikli durmuşa geçirmek
arkaly milli ykdysadyýetimizi has-da ösdürmek
nazarlanýar.
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
 ar
Berdimuhamedow bilen özbek Lideri Şawkat
Mirziýoýewiň arasynda geçen ýokary dereje
däki ikitaraplaýyn gepleşikleriň dowamynda
hem özara haryt dolanyşygyny ýakyn ýyllarda
ep-esli artdyrmaga we diwersifikasiýalaşdyr
maga gyzyklanma bildirildi. Şeýle hem senagat
taýdan ýakynlaşmagyň «Ýol kartasyny» işläp
taýýarlamak, söwda, ulag ulgamlarynda hyz
matdaşlygyň kuwwatyny peýdalanmak barada
ylalaşyk gazanyldy.
Obasenagat toplumy, energetika, himiýa
we nebithimiýa senagatlary, maşyn gurluşygy,
dokma, derman senagaty pudaklary hyzmat
daşlyk üçin uly mümkinçilikleri bolan ugurlar
we pudaklar hökmünde kesgitlenildi.
Şeýle hem Türkmenistanyň we Özbegis
tan yň Lid erler i Türkm en-özb ek serh etý ak a
söwda zolagyny — Söwda merkezini döretmek
boýunça işleriň çalt tamamlanmalydygyny aýt
dylar, bu merkez özara söwdanyň möçberlerini

artdyrmaga ýardam berer, senagat kooperasi
ýasyny ösdürmäge we bilelikdäki taslamalary
amala aşyrmaga kömek eder.
Döwletleriň Baştutanlary özara söwdanyň
möçb erler in i sazlaş ykly artd yrm ag a, onuň
görnüşlerini goşulan bahasy ýokary önümleriň
hasabyna giňeltmäge işleriň gönükdirilmelidi
gini tassykladylar. Şeýle hem taraplar eksportimport amallaryny goldamagyň usullaryny işjeň
ösdürmek, şonuň ýaly-da hemişelik esasda
işewürler maslahatlaryny we senagat önüm
leriniň milli sergilerini geçirmegiň zerurdygyny
nygtadylar.
Şeýle-de Prez id entler ulag ulg am ynd a
ysn yş ykly hyzm atd aşlyg y çuňlaşd yrm ag yň
Türkm en ist an yň we Özb eg ist an yň üst aş yr
geçirmek mümkinçiligini amala aşyrmakda,
ýurtlaryň we sebitleriň arasynda özara söw
dany ösdürmekde aýratyn ähmiýetiniň bardy
gyny tassykladylar. Taraplar Türkmenistanyň
we Özbegistanyň çäklerinde ýükleri getirmegi
we alyp gitmegi ýeňilleşdirmek maksady bilen,
çeýe nyrh syýasatyny alyp barmagyň, ýükleri
daşamak, maglumatlary sanly görnüşde alyş
mak ýaly ençeme amatly şertleri döretmegiň
wajypdygyny bellediler.
Gepleşikleriň dowamynda ýurtlarymyzyň
işewür toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaş
lygy ösdürmegiň zerurdygyna aýratyn ünsüň
çekilmegi telekeçilerimizi has-da begendirdi.
Döwlet Baştutanymyzyň: «Biz türkmen-özbek
Işewürlik geňeşiniň netijeli işine bil baglaýarys»
diýen sözleri bolsa hususyýetçilerimiziň öňünde
wajyp wezipeleri goýdy.
Bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda Türkmenistan
bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda-ykdy
sady gatnaşyklary ösdürmek boýunça durmuşa
geçirilýän anyk işleriň möçberi barha artdyryl
ýar. Olar, öz gezeginde, hususy telekeçilerimi
ziň dünýä bazarlaryna çykmagyna uly şertleri
döredýär.
Bu bab atd a serh etý ak a gatn aş yklar iş
jeňleşd ir ilip, goňş y welaý atlar yň aras ynd a
wek iliý etler iň alyş-çalş yg y aln yp bar ylý ar.
Geçen ýylyň oktýabr aýynda Türkmen-özbek
serhetýaka zolagyny döretmek we onuň işini
düzgünleşdirmek hakynda hökümetara Ylala
şyga gol çekildi.
Hormatly Prezidentimiziň Özbegistan Res
publikasyna saparynyň çäklerinde täze gol
çekilen ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesi
bilen ozal gazanylan ylalaşyklaryň üsti ýetirildi.
Munuň özi türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň
has-da pajarlap ösjekdiginden, has-da rowaç
lanjakdygyndan habar berýär.
Aslynd a, Özb eg ist an köp wagtd an bär i
ygtybarly ykdysady hyzmatdaşlarymyzyň biri
bolmagynda galýar. Döwletlerimiz tarapyndan
döredilýän oňyn mümkinçilikler bu goňşy ýurt
bilen hyzmatdaşlygymyzy has-da ösdürýär.
Muňa hormatly Prezidentimiziň Özbegistan
Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde
Daşkentde iki ýurduň telekeçilik düzümleriniň
arasynda mebel toplumynyň, konditer, himiýa
we oba hojalyk önümleriniň eksporty we impor
ty barada birnäçe şertnamalara gol çekilmegi,
şeýle-de Türkmenistanda awtomobil önümçili
gi boýunça kärhananyň taslamasyny düzmek
hem-de Özbegistanda gurluşyk işlerini amala
aşyrmak barada ylalaşyklaryň gazanylmagy
hem aýdyň şaýatlyk edýär.
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
Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublika
syna bolan iki günlük döwlet sapary örän netijeli
häsiýete eýe bolup, onuň dowamynda gazany
lan ylalaşyklaryň täze iş orunlaryny döretmäge,
pudaklaryň derejesinde kooperasion gatnaşyk
lary ösdürmäge ýardam berjekdigi, doganlyk
türkmen we özbek halklarynyň hal-ýagdaýyny
mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň maksat
laryna hyzmat etjekdigi şübhesizdir.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA
AZYK ÖNÜMLERI
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasat
ly baştutanlygynda oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmaga hem-de diwersifi
kasiýalaşdyrmaga gönükdirilen ulgamlaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Bu
gün däneçilik we pagtaçylyk bilen bir hatarda, maldarçylyk, guşçulyk, gök
ekerançylyk, bagçylyk, üzümçilik, bakjaçylyk, ary balyny öndürmek hem-de
pudagyň beýleki ugurlary sazlaşykly ösdürilýär. Şol sanda ýurdumyzyň önüm
öndürijileri hemmetaraplaýyn goldanylyp, azyk senagatynyň kuwwatly binýa
dy kemala getirilýär. Netijede içerki bazarlarymyz ýerli oba hojalyk we azyk
önümleri bilen doly üpjün edilip, olaryň eksporty ýylsaýyn artdyrylýar. Oba
senagat pudagynda gazanylýan her bir üstünlikde hususyýetçilerimiziň hem
mynasyp goşandy bar.

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz
döwletimiziň azyk howpsuzlygyny üpjün
etmek, halkymyzyň azyk harytlaryna bolan
isleglerini kanagatlandyrmak baradaky me
seleleri ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda
goýýar. Ýurdumyzyň ýer, suw mümkin
çilikleri, toprak, howa şertleri gök, bakja
önümleri bilen diňe bir öz ýurdumyzyň
ilatyny doly üpjün etmek bilen çäklenmän,
eýsem, daşary ýurtlara eksport etmäge
hem mümkinçilik döredýär.
Ýurdumyzda öndürilýän gök-bakja, mi
we önümlerini saklamak üçin döwrebap
ammarlar gurulýar. Häzirki zaman ýyla
dyşhanalar ýylyň ähli paslynda bazarla
rymyzda elýeter bahadan gök önümleriň
bol bolmagyna şert döredýär. Olaryň gök
önümleriň eksportyny artdyrmakdaky orny
hem juda uludyr.
Oba hojalykç y telek eç iler im iz hem
döwlet tarapyndan berilýän goldaw-he
maýatlardan, döredilýän amatly şertlerden
peýdalanyp, oba hojalyk ekinleriniň ählisini
diýen ýaly ösdürip ýetişdirýärler. Öz işlerini
häzirki zaman ylmynyň, öňdebaryjy tej
ribäniň gazananlary bilen utgaşykly alyp
barý an hus us yý etç iler im iz ýurd um yz yň
toprak-howa şertlerine uýgunlaşdyrylan,
gurakçylyga çydamly, suwy az talap edýän,
ýokary hasyl berýän görnüşlerini döretmek
boýunça synag-tejribe işlerini hem alyp
barýarlar. Munuň özi üstünligiň girewi bo
lup hyzmat etmek bilen birlikde, bellenilen
maksatlarymyza ýetmekde — importyň
ornuny tutýan azyklyk ekinleri özümizde
öndürmekde, şeýle hem gök-bakja ekinle
riniň daşarky bazarlara iberilýän möçberini
artdyrmakda uly ähmiýete eýedir.
Ekerançy telekeçilerimiziň gök-bakja,
azyklyk däneli, ot-iýmlik ekinleri, miweli bag
lary ekmek bilen bir hatarda, öň toprak-howa
şertlerimizde ekilmeýän ekinleriň täze gör
nüşlerini ösdürip ýetişdirmekde, şeýle-de öň
ýurdumyzda öndürilmeýän azyk harytlaryny
öndürmekde ýa-da az öndürilýän önümleriň
gerimini giňeltmekde gazanýan netijeleri
hem aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.
Telekeçilerimiziň täzeçil usullar arkaly
gazanan tejribeleri azyk senagatymyzyň
ösüşine mynasyp goşandyny hem goşýar.
Mysal üçin, soňky ýyllarda ýurdumyzda
ösümlik ýagynyň öndürilişi çalt depgin
ler bilen ösdürilýär. «Gündogar akymy»
hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäherinde ýer
leşýän önümçilik kärhanasynda «Günaý»
haryt nyşanly günebakar ýagyny öndürýär.
Şu ýyl bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň çägin
de 1 müň gektara golaý ýerde günebakar
we soýa ekildi. «Owadan ülke» hojalyk jem
gyýeti Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etra
bynda pagta we beýleki ösümlik ýaglaryny
arassalap, gaplaýan önümçiligi ýola goýdy.
«Berkarar zaman» hojalyk jemgyýetine

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň çägin
den ösümlik ýagyny öndürýän kärhanany
gurmak, günebakar we beýleki ýaglar alyn
ýan ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin
15 müň gektar ýer bölünip berildi. Häzirki
wagtda bu uly möçberli taslama boýunça
işler depginli alnyp barylýar. «Agzybir ojak»
hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Gökde
pe etrabynda ösümlik ýagyny arassalaýan
kärhananyň gurluşyk-gurnama işlerini alyp
barýar. Kiçi önümçilik kärhanalarynda te
lekeçiler Amanguly Täçgulyýew, Göwher
Jumaýewa künji ýagyny öndürýärler. Bular
içerki bazarlarymyzy zerur azyk harytlary
bilen üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bo
lan önümçilik toplumlarydyr.
Ýurd um yzd a telek eç iler iň önd ürý än
önümlerini daşary ýurtlara ibermek mesele
sine hem aýratyn üns berilýär. Bu babatda
«Türkmenistanda öndürilýän önümleriň da
şary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak
boýunça Döwlet maksatnamasy» hereket
edýär. Maksatnamada bellenen çärelere
laýyklykda, eksporta niýetlenen önümleri
öndürýän taraplara ýer bölekleri, karz se
rişdeleri bölünip berilýär, önümleri eksporta
ibermegiň tertibi ýönekeýleşdirilýär.
Ýeri gelende bellesek, «Berkarar döw
letiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türk
menistany 2022 — 2052-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli
maksatnamasynda» eksporta iberilýän oba
hojalyk we azyk önümleriniň möçberlerini
artdyrmak, görnüşlerini köpeltmek, çägini
giňeltmek barada wezipeler kesgitlenendir.
Eksporta iberilýän köp sanly önümle
riň hatarynda azyk önümleri aýratyn orna
eýedir. Türkmeniň bereketli topragynda,
gün eşli how as ynd a, yns an saglyg yn a
zyýanly hiç hili himiki serişdeleri ulanmaz
dan ösdürilip ýetişdirilýän, tagamy datly,
ekologiýa taýdan arassa, gymmatly iýmit
maddalaryna, witaminlere örän baý gökbakja, miwe önümlerimize daşary ýurtly
sarp edijiler tarapyndan isleg barha artýar.
Azyk önümlerini eksporta ibermekden
alynýan gyzyl puluň möçberi ýylyň-ýylyna
görnetin ýokarlanýar. Azyk harytlarynyň
eksportynyň agramly bölegini gök-bakja
önümleri eýeleýärler. Eksporta iberilýän
gök-bakja önümleriniň sanawynda ilkinji
orun pomidora degişli bolup durýar. Şeýle
hem içerki bazarlardan artýan ter alma,
armyt, üzüm, gawun, garpyz, käşir, bol
gar burçy, sogan ýaly gök-bakja we miwe
önümleri dünýä bazarlaryna ugradylýar.
Türkmen topragynda ýetişip, tagamla
nan miwedir gök-bakja önümleriniň dünýä
bazarlaryndaky hyrydarlarynyň sany barha
köpelýär. Bu bolsa hususyýetçilerimiziň
yhlasyny myradyna ýetirip, milli ykdysa
dyýetimiziň binýadyny has-da berkitmäge
ýardam edýär.
«RYSGAL»
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OBA HOJALYGY
HALAL ZÄHMETIŇ HÖZIRI

ÜZÜM ÝYGNALÝAR
Mukaddes topraga örküni,
ykbalyny baglan adamlar
topraga yhlas edip, ondan
bol hasyl alyp, öz öňlerinde
goýan maksatlaryna ýetmegi
başarýarlar. Aşgabat şähe
riniň Büzmeýin etrabyndan
telekeçi Güýç Anzarow hem
şeýle adamlaryň biri.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda
ýurdumyzyň ak bazarlarynyň hususyýetçileriň
öndüren gök, bakja önümlerinden dolup dur
magy hormatly Prezidentimiziň azyk bolçuly
gyny üpjün etmek ugrundaky döwlet syýasa
tynyň rowaçlanýandygynyň görkezijisidir.
Bereketli toprakdan bol hasyl almagy başarýan
ussat daýhanlar, işewür telekeçiler ýurdumyzyň oba
hojalyk pudagynyň ösmegine, azyk bolçulygyny
üpjün etmek ugrunda mynasyp goşant goşýarlar.
Şolaryň biri hem Mary welaýatynyň Baýramaly et
rabynyň Soltan Sanjar adyndaky daýhan birleşiginiň
ýaşaýjysy, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetinde agronomçylyk hünärini ele
alan telekeçi zenan Ogulşirin Ýazdurdyýewadyr. Te
lekeçi zenan ýylyň ähli paslynda içerki sarp edijileri
ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli, ter gök-bakja
we miwe önümleri bilen ýeterlik derejede üpjün
etmek maksady bilen, ýüzlerçe gektar ekin meý
danynda miweli bag, üzüm, ýeralma, sogan, käşir,
hyýar, pomidor, kelem, noýba, mäş, mekgejöwen,
ýorunja we günebakar ýaly ekinlere ideg etmek bi
len, olaryň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýär. Bereketli
hasyla beslenip oturan ekin meýdanyny görenleriň
göwni göterilýär.
Toprak bilen bagry badaşan zähmetkeş zenan
ekin meýdanynyň 93 gektaryna üzümiň, 77 gek
taryna dürli miweli baglaryň müňlerçe düýbüni
oturdyp, olardan bol hasyla garaşýar. Mundan
başga-da, kärendeçi tarapyndan häzirki wagtda
70 gektara golaý ýerde ýeralma ekilip, ondan
bol hasyl alynýar. Şeýle hem bu ekin meýdanyň
20 gektarynda güýzlük käşir, 50 gektarynda ýe
ralma, 40 gektar ýerinde bolsa kelem ekmek üçin
taýýarlyk işleri alnyp barylýar.
Şu günler ekin meýdanynda ussat telekeçi ze
nanyň ýolbaşçylyk etmeginde 60-dan gowrak işgär
zähmet çekip, 80 gektara golaý ýerde pomidoryň bol
hasylyny ýygnaýarlar. Türkmen topragynda, çogly

Günüň astynda ýetişdirilýän gök önümler we mi
weler ildeşlerimiziň bereketli saçaklaryny bezeýär.
Tomus paslynda ýetişýän, şirin tagamly, jana şypaly
üzüm we gawun-garpyzlar elýeterli bahalardan aly
jylara hödürlenýär.
Agronom, telekeçi zenan Ogulşirin Ýazdurdy
ýewa ekin meýdanynda tutanýerli zähmet çekmek
bilen, ýurdumyzda azyk önümleriniň bolçulygyna
özüniň saldamly goşandyny goşýar. Bu ýerde tele
keçiniň halal zähmet çekmegi, ýokary hilli ter gökbakja we miwe önümlerini ösdürip ýetişdirmegi üçin
ähli amatly şertler we mümkinçilikler bar.

BOL HASYL UGRUNDA
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzasy «Uzyn derek» daýhan hojalygy
hem indi birnäçe ýyl bäri ýurdumyzda bazar bol
çulygyny döretmekde, halkymyzyň ösen isleglerini
kanagatlandyrmakda mynasyp goşandyny goşup
gelýär. Bu daýhan hojalygyna Daşoguz welaýaty
nyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň çäginden
döwletnama esasynda ýer bölünip berildi. Häzirki
wagtda bu ýerler özleşdirilip, 5 gektarynda kelem,
5 gektarynda käşir, 2 gektarynda sarymsak we
5 gektar ýerinde sogan, 15 gektaryna bolsa künji
ekilip, olardan bol hasyla garaşylýar.
Bu ýerde gök-bakja ekinlerine wagtly-wagtynda
agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri
geçirilip durulýar. Daýhan hojalygynyň zähmetkeş
işgärleri ekine yhlas bilen ideg edip, geljekde hem
ýurdumyzyň azyk bolçulygyny pugtalandyrmaga
goşant goşmakda asylly zähmetlerini gaýgyrma
jakdyklaryna ynandyrýarlar.
Alynýan bol hasyl ak bazarlarymyzyň ter gökbakja önümleri bilen üpjün edilmegine mynasyp
goşantdyr. «Uzyn derek» daýhan hojalygy geljekde
käşiriň, kelemiň, soganyň we sarymsagyň onlarça
tonnasyny daşary ýurtlara eksport etmegi meýil
leşdirýär.

GÖK-BAKJA EKINLERI
ÝETIŞDIRILÝÄR
Horm atly Prez id ent im iz iň özleri hak yndak y
edýän aladalaryndan, ýakyndan berýän goldawhemaýatlaryndan ruhlanýan Türkmenistanyň Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bu
günki gün diňe bir içerki bazarlarymyzy ýerli önümle
rimiz bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem,
olary daşary ýurtlara hem eksport edýärler. Halk
hojalygynyň ähli ugurlarynda öňdebaryjy netijeleri
gazanýan türkmen telekeçileri bereketli türkmen
topragyndan önýän azyk önümleriniň, şol sanda
gök we bakja önümleriniň hem bol hasylyny alyp,
bazar bolçulygyna mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde
ýerleşýän «Bägülli meýdan» hususy kärhanasynda
alnyp barylýan işler özüniň oňyn netijesini berýär.
Kärh an an yň agz yb ir işg ärler i etrabyň çäginde
30 gektar ekin meýdany özleşdirip, onda oba hojalyk
ekinleriniň birnäçe görnüşini ösdürip ýetişdirýärler.
Ussat telekeçi ene ýere yhlas siňdirip, gysga wagtyň
içinde ondan bol hasyl almagy başardy. 2021-nji ýyl
da ekin meýdanynyň 11 gektaryna garpyz, 5 gektar
ýerine sogan, 5 gektar ýerine bolsa sarymsak ekilip,
bol hasyly alyndy.
Şu möwsümde ýetişdirilen bol hasyldan garpy
zyň 100 tonnasyny, soganyň 150 tonnasyny we
sarymsagyň 60 tonnasyny daşary ýurtlara eksport
etmek meýilleşdirilýär.

Şu günler Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Güýç Anzarowyň ekin
meýdanlarynda ýetişdiren bereketli
hasylyny görmäge göz gerek. Toprak
dan hasyl almak üçin irginsiz idegiň,
yhlasyň zerurdygyna oňat düşünýän
uss at oba hojalykç y telek eç i hem
öňde goýan maksadyna ýetmek üçin
özleşdiren ýerine ekin ekip, yzygiderli
ideg edip, bol hasyl almak ugrunda
yhlas edýär.
Bu ýerde telekeçiniň oba hojalyk
ekinleriniň meýdany 74 gektara çenli
bar yp ýetý är. Onuň 21 gekt ar ynd a
irki soganyň bol hasyly ösdürilip ýe
tişdirildi.
Ekin meýdanynyň 21 gektar ýerine
ekilen üzümden häzirki günlerde bol
hasyl ýygnalýar. Şeýle hem ekin meý
danynyň 6 gektaryna alma, şetdaly we
garaly ekilip, ideg edilýär.

Şu ýyl ekin meýdanyň 4 gektardan
gowragyna kelem ekilip, ondan bol
hasyl alyndy. Bu ýerde ösdürilip ýetiş
dirilýän önümler terligine ýurdumyzyň
bazarlaryna ugradylýar.

AZYK ÖNÜMLERI
DÜNÝÄ BAZARYNDA
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telek eç iler birleşm es in iň agz alar y
ýokary hilli önümleri öndürip, bazarla
rymyzda we söwda merkezlerimizde
azyk har ytlar yn yň hem-de beýlek i
gündelik durmuş harytlarynyň doly üp
jün edilmegine ýardam berýärler. Azyk
önümleriniň we senagat harytlarynyň
dürli görnüşleri diňe bir ýurdumyzyň
içerki bazarlaryna ýaýradylmak bilen
çäklenmän, eýsem, eksport hem edil
ýär. Ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň
barha artmagy bilen, hususy önüm
öndürijiler üçin eksport ugurly marke
ting we maslahat beriş hyzmatlarynyň
zerurlygy ýüze çykýar.
Häzirki döwürde Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň «Birleşme eksport» jemgyýetçilik
birleş ig in iň kärh an as y ýurd um yz yň
senagat önümlerini öndüriji we oba ho
jalykçy telekeçileriniň hem-de hususy
eýeçilikdäki kärhanalarynyň önümlerini

daşary ýurtlara eksport etmekde mar
keting we maslahat beriş hyzmatlaryny
amala aşyrýar. Kärhananyň döwrebap
hyzmatlaryndan netijeli peýdalanýan
telekeçileriň kärhanalarynyň senagat
harytlarynyň we oba hojalyk önümle
riniň eksporty yzygiderli artýar.
Häzirki wagtda «Birleşme eksport»
jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasy
tarapyndan ýurdumyzda ösdürilip ýe
tişdirilen käşiriň, soganyň, garpyzyň,
sarymsagyň, gawunyň daşary döwlet
lere eksporty amala aşyrylýar.

YHLASA — MYRAT
Eziz Diýarymyzda döwlet tara
pyndan döredilýän mümkinçilikler
esasynda, oba hojalyk ekinleriniň
hasyllylygyny ýokarlandyrmak
boýunça öňdebaryjy tejribeler
önümçilige ornaşdyrylýar, daý
hanlar ýokary hilli tohum bilen
üpjün edilýär. Ýurdumyzda ösdü
rilip ýetişdirilýän datly miweleriň
daşary döwletlere eksport edil
ýän görnüşleri ýylsaýyn artýar.
Bu bolsa türkmen daýhanlarynyň
alyp barýan işlerini telekeçilik bi
len utgaşdyrýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we
telek eç iler birleşm es in iň agz as y,
telek eç i Gurtm yr at Garlyý ew Ahal
welaýatynyň Gökdepe etrabynda bö
lünip berlen 40 gektardan gowrak ekin
meýdanynda gök-bakja ekinleriniň we
miweli baglaryň dürli görnüşlerini ös

dürip ýetişdirýär. Indi ençeme ýyldan
bäri ussat telekeçi ösdürip ýetişdirýän
gök-bakja ekinler in i we miw eler in i
daşary ýurtlara eksport edip gelýär.
Telekeçi ekin meýdanynda pomidor,
badamjan, ýeralma, sarymsak, ga
wun-garpyz ýaly gök-bakja ekinlerini,
üzümiň 7, şetdalynyň 6 görnüşini, alma
ýaly miweli baglaryň dürli görnüşlerini
ösdürip ýetişdirýär. Şeýle hem bu ekin
meýdanynda 100 düýp hoz agajy bar.
Telek eç in iň ösd ür ip ýet işd irý än
gök-bakja önümleri welaýatyň ak ba
zarlar ynd a we ýurd um yz yň beýlek i
künjeklerinde halkymyza hödürlenilýär.
Içerki bazardan artýan önümler daşary
ýurtlara, esasan hem Russiýa Federa
siýasyna, Gazagystan Respublikasyna
eksport edilýär.
Mahym BEGLIÝEWA.
«Rysgal».
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
BEZEG ÖNÜMLERI

GEÇGINLI HARYTLAR
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zolagyn
da ýerleşýän «Ajaýyp minara» hususy kärhanasy
jaýyň üstki örtükleriniň (şifer) önümçiligini alyp
barýar. Hytaý Halk Respublikasynyň tehnikadyr
tehnologiýalary ornaşdyrylan önümçilik desga
synda ýigrimiden gowrak adam zähmet çekýär.
Önümçilikde çig mal hökmünde demir listler ulanylyp,
ýörite enjamlarda olara görnüş berilýär. Bu ýerde jaýyň
üstki örtükleriniň 2 görnüşi öndürilýär. Şu ýylyň görke
zijileri boýunça 24 tonna önüm öndürildi. Jaýyň üstki
örtükleri tebigy şertlere, täsirlere durnuklylygy, owadan
görnüşi we dürli reňki bilen müşderileri özüne çekýär.
Alyjylar tarapyndan, esasan, ýaşyl reňkli önümlere uly
isleg bildirilýär.
Mundan başga-da, kärhanada ternaw suw akarlary,
örtükleriň üstki sepleşigine goýulýan bölekleri hem ýa
salýar. Bu önümleri senagat zolagyndaky «Galkynyş»
söwda merkezinden hem-de ýurdumyzyň gurluşyk ha
rytlary dükanlaryndan satyn almak mümkin.

Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tut
ýan önümçilikleri ösdürmäge berilýän giň goldawlaryň
netijesinde kärhanada işler öndürijilikli dowam edýär.
Paýtagtymyzdan we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan
sargytlar gelip gowuşýar. Olary öz wagtynda, ýokary
hilli ýerine ýetirmek, müşderileriň ynamyny ödäp, bäs
deşlige ukyply, islegli harytlary öndürmek kärhananyň
agzybir işgärleriniň baş maksady bolup durýar.
«Ajaýyp minara» hususy kärhanasygeljekde önüm
çiligi has-da giňeltmegi, halkara bazarda mynasyp orun
tapmagy göz öňünde tutýar.

KAFEL ÜÇIN ÝELIM
Ýurdumyzda ýokary hilli gurluşyk serişdele
riniň önümçiligi bilen meşgullanýan kärhanala
ryň biri-de «Altyn öwüşginli nagyşlar» hususy
kärhanasydyr. 2018-nji ýylda önümçiligini ýola
goýan kärhanada kafel üçin ýelim, beton kerpiç
öndürilýär.
«Begbaba» haryt nyşany bilen öndürilýän ýelimler
durnuklylygy, berkligi bilen tapawutlanýar. Kafel üçin
ýelim 25 kilogramlyk gutulara gaplanylýar. Daşoguz
welaýatynyň Boldumsaz etrabynda ýerleşýän kärha
nada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, telekeçi Babanazar Begnaza
rowyň ýolbaşçylyk etmeginde birnäçe işçi-hünärmen
zähmet çekýär.
Kärhananyň Eýran Yslam Respublikasynyň teh
nologiýalary bilen üpjün edilmegi bu ýerde müňlerçe
tonna önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. Önümçi
likde peýdalanylýan çig malyň agramly bölegini ýerli

önüm tutýar. Önümler paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň
welaýatlarynyň söwda nokatlarynda alyjylara ýetirilýär.
Ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen uly islegden
peýdalanýan «Altyn öwüşginli nagyşlar» hususy kär
hanasy geljekde önümçilik kuwwatyny artdyrmagy,
önümlerini daşarky bazara çykarmagy maksat edinýär.

«ŞA PERI» HARYT NYŞANLY
BOÝAGLAR
«Şa peri» hususy kärhanasy indi ençeme
ýyldan bäri suw esasly boýaglaryň önümçiligini
alyp barýan kärhanalaryň biri hökmünde giňden
tanalýar. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etraby
nyň çäginde ýerleşýän bu kärhana Türkiýe Res
publikasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
2012-nji ýylda önümçiligini ýola goýan bu kärhana
boýaglaryň dürli görnüşlerini öndürip gelýär. Bu ýerde,
esasan, buýurmalar esasynda önüm öndürilýär. Ola
ryň arasynda daşky we içki diwarlar üçin suw esasly
boýaglar bar. «Şa peri» haryt nyşany bilen öndürilýän
önümler 20 kilogramlyk plastik gaplara gaplanylýar.
Birnäçe işgär zähmet çekýän kärhanada häzirki wagtda
içki diwar üçin suw esasly boýaglaryň önümçiligi alnyp
barylýar. Boýaglaryň uzak wagtlap binalaryň keşbine
görk berip durýandygy, özüneçekijiligi önümiň ýokary
hilliligini görkezýär. Bu önümler paýtagtymyzyň we

18 kilogramlyk gaplara gaplanyl
ýan täze önüm bezeg işlerini ýerine
ýetirip bolýanlygy, ýagny diwaryň
ýüzüni dürli nagyşlar bilen bezäp
bolý anlyg y bilen tap aw utlaný ar.
Kärhananyň suwag üçin garyndynyň
her aýda 18 müň kilogramyny öndür
mäge mümkinçiligi bar.
Mälim bolş y ýaly, «Türkm enMahabat» hususy kärhanasy dürli
görnüşde we şekilde bezeg mo
zaikalarynyň, gips we penoplast
önümleriniň önümçiligini ýola goýdy.
Kärhanada dünýäniň öňdebaryjy
kompaniýalarynyň döwrebap teh
nolog iý alar ynd an peýd alan ylý ar.
Ol mozaika bezeg daşlarynyň ýylda
12 müň inedördül metrini öndürmek
kuwwatyna eýe. Kärhananyň önüm
leri halk hojalygynda, gurluşyklarda
giňden ulanylýar.
Onlarça işgär zähmet çekýän
kärh an ad a ultr am elewş e çyr aly
uly göwrümli çap ediji enjamlaryň
köm eg i bilen sen ag at fresk alar y
öndürilýär. Şeýle hem suw esasly
boýaglar bilen gips dürli nagyşlar
bilen bezelýär. Suwaglaryň akril we
mermer tozy goşundylary esasynda
ýasalmagy, olaryň berk bolmagyna
ýardam edýär. Bu ýerde penopo
list ir old an, gipsd en, sem entd en
ýol-bezeg önümleri hem öndürilýär.
«Daşly gala» haryt nyşany bilen
gipsdir aýnadan mozaika hem be

zeg önümleriniň öndürilýändigi aý
ratyn bellärliklidir. Gipsden dagyň
daşlarynyň şekili berlen önümler
hem özüneçekijidir.
Müşderilere dürli ölçegde, ga
lyňlykda we reňkde kristal bezeg
mozaikalary hödürlenýär. «Ýylyň
önümi», «Iň owadan bezeg önümi»
diýen atlara mynasyp bolmagy ba
şaran «Türkmen-Mahabat» hususy
kärhanasynyň ýokary hilli önümleri
içerk i baz arlar ym yz y doly üpjün
etmek bilen, daşary ýurtlaryň hem
birnäçesine ugradylýar.

TÄMIZLIK SERIŞDELERINIŇ TÄZE GÖRNÜŞLERI

ýurdumyzyň welaýatlarynyň gurluşyk harytlary dükan
larynda müşderilere hödürlenilýär.
«Şa peri» hususy kärhanasy geljekde önümçiligini
artdyrmagy, önümleriň görnüşlerini köpeltmegi, boýag
lary daşary ýurtlara eksport etmegi göz öňünde tutýar.
Biz hem kärhananyň importyň ornuny tutýan, ýokary
hilli önümleri öndürip, ilatymyzyň ösen isleglerini ka
nagatlandyrmakda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri
gazanmagyny arzuw edýäris.

HIL WE BERKLIK
«Sada usul» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasy Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyn
da ýerleşýär. Bu ýerde plastik turbalaryň birnä
çe görnüşi öndürilip, olar biri-birinden diametr
leri boýunça tapawutlanýarlar. Häzirki wagtda
öndürilýän plastik turbalaryň diametri 50 — 100
millimetr, galyňlygy 2,4 — 2,9 millimetre deňdir.
Hojalyk jemgyýetinde önümçilik üçin Germaniýa Fe
deratiw Respublikasynyň öňdebaryjy tehnologiýalary
ornaşdyryldy. Önümçilikde çig malyň agramly bölegi
Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýar. Öndüril
ýän önümleriň hiline aýratyn üns berilýär. Bu ýerde
hünärmenleriň onlarçasy zähmet çekip, işler göwnejaý
ýola goýlandyr.
Kärhanada öndürilýän polietilenden basyşsyz tur
balar lagym suwlaryny geçiriji ulgamlarda ulanylýar.
Lagym suw turbalarynyň içki ýüzüniň tekiz hem ýyl
manaklygy, ýokary hilliligi, fiziki gurluşynyň berkligi
önümiň esasy artykmaç taraplarydyr. Şeýle hem bu
ýerde edara-binalara, ýaşaýyş jaýlaryna agyz suwuny
çekmek üçin niýetlenen plastik turbalar hem öndürilýär.
«Sadaplast» haryt nyşanly plastik turbalary maýyşgak
bolup, epilen ýagdaýynda hem kaddyny ýitirmeýär,
güýçli urgulara çydamlylygy bilen tapawutlanýar.
Kärhana içerki bazary dünýä ülňülerine laýyk gel
ýän, bäsdeşlige ukyply, amatly bahaly önümler bilen

«Türkmen-Mahabat»
hususy kärhanasy Türkme
nistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň ag
zalarynyň Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň çägin
däki senagat zolagynda ýer
leşýär. Önümçiliginiň gerimi
ni giňeldýän bu kärhanada
şu ýylyň başynda içki we
daşky diwarlara niýetlenen
suwag üçin garyndylar ön
dürilip başlandy.

üpjün etmek maksady bilen, dünýäniň ösen tejribesini
ulanýar. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornu
ny tutýan önümleriň ýurdumyzda öndürilmegi diňe bir
importyň möçberini azaltman, eýsem, ilaty uly isleg
bildirilýän harytlar bilen elýeterli bahalardan üpjün et
mäge mümkinçilik berýär.
«Sad a usul» hojalyk jemg yý et in iň önümler in iň
eksportynyň goňşy döwletlere ýola goýlandygy hem
bellärliklidir.

Mälim bolşy ýaly, türkmen telekeçileri importyň ornuny tutýan
önümleri öndürmekde irginsiz zähmet çekip, ýylyň-ýylyna öndü
rilýän harytlaryň gerimini barha giňeldýärler. Aşgabat şäherinde
ýerleşýän, «Guba-gara» hususy kärhanasy hem birnäçe ýyldan
bäri arassaçylyk serişdeleriniň dürli görnüşlerini öndürýär. Go
laýda bolsa bu hususy kärhanada şampunyň hem-de kir ýumşa
dyjy serişdeleriň täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy.
Öndürilýän şampunlaryň kakos,
aloe ysly görnüşleri bolup, olar 450
gramlyk gut ular a, kir ýumş ad yjy
serişdeler hem özboluşly lawanda,
bägül ysly görnüşleri bilen tapawut
lanyp, 1 litrlik gutulara gaplanylýar.
Bulard an başg a-da, köp ug urly
önümçiligi bilen meşhur bolan kär
hana ýakynda täze, «DUR» haryt
nyşanly gap-gaç ýuwujy serişde
leriniň täze görnüşlerini önümçilige
girizdi. Häzirki wagtda bu önümler
ýurdumyzyň söwda nokatlarynda el
ýeterli bahadan halka hödürlenilýär.
Türkiýe Respublikasynyň kämil
enjamlar y orn aşd yr ylan «Gub agara» hususy kärhanasy 2012-nji
ýylda döredilip, onda onlarça işgär
öndürijilikli zähmet çekýär. Bu kär
hana ençeme görnüşli arassaçylyk
serişdeleri öndürmek bilen, belli bir
wagtyň özünde halkyň söýgüsini
gazanmagy başardy. Häzirki wagtda

bu ýerde «Sap» haryt nyşanly aras
saçylyk serişdeleriniň altmyşa golaý
görnüşi öndürilýär. Olaryň arasynda
gaty we suwuk sabynlar, çaga arlyk
lary, gap-gaç we egin-eşik ýuwujy,
agardyjy, aýna ýuwujy serişdeler,
gulak arassalanylýan pamyk taýa
jyklary, çygly süpürgiçler, antiseptik
we zyýansyzlandyryjy serişdeler
bar. Şeýle-de alýumin folgalary bilen
önümleriň daşky gaplary hem kär
hananyň özünde öndürilýär.
Paýtagtymyzda ýerleşýän «Gu
ba-gar a» hus us y kärh an as yn yň
önd ürý än önümler i içerk i baz ar y
üpjün etmek bilen bir hatarda, da
şary ýurtlara hem eksport edilýär.
Golaýd a arass aç ylyk ser işd eler i
Owganystana hem ugradyldy.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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ÖNÜMÇILIK

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

TEHNOLOGIK AMALLAR
Hormatly Prezidentimiziň:
«Biz milli ykdysadyýetimiziň
ähli pudaklaryna sanly ulgamyň
mümkinçilikleriniň ornaşdyrylma
gyna geljekde hem ünsi jemläris»
diýen parasatly sözlerinden ugur
alyp, häzirki wagtda sanly ulgam,
sanly tehnologiýalar ulgamynda
zähmet çekýän hususyýetçileriň
sany barha artýar. Şolaryň biri
hem «Akylly tilsimat» hojalyk
jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgy
ýetiniň alyp barýan işleri, sanly
ulgamda hödürleýän hyzmatlary
bilen akyllytilsimat.com web sa
hypasynda tanyşmak mümkin.
«Akylly tilsimat» hojalyk jemgyýeti
ýurd um yzd a sanly ulg am yň ösd ü
rilm eg in e myn as yp goş ant goş up,
işewürlige zerur bolan täze awtomat
laşdyrylan şertleri döretmek, olary dur

muşa ornaşdyrmak hem-de durnukly
we ýokary hilli işlemegini gazanmak
ýaly köpugurly hyzmatlary hödürleýär.
Onuň esasy iş ugurlary hökmünde IT
senagatyny, biznes maslahaty, sena
gat y awt om atlaşd yrm ag y görk ez ip
bileris. Hojalyk jemgyýetinde birnäçe
bölüm hereket edýär. Olar tehnolo
gik amallary ornaşdyrmak boýunça
bölüm, täze nesil çözgütleri bölümi,
IT infrastruktura bölümi, programma
üpjünçiligini ösdürmek bölümi, biznes
maslahat bölümi we okuw-maslahat
beriş bölümidir.
Tehnologik amallary ornaşdyrmak
boýunça bölüminde iki sany bölümçe
— awtomatlaşdyrmak üçin enjamlary

üpjün etmek, tehnologik amallary awto
matlaşdyrmak üçin çözgütleri işläp düz
mek bölümçeleri hereket edýär. Täze
nesil çözgütleri bölüminiň hünärmenleri
bolsa, islendik çylşyrymly meseleleri
doly taýyn edip bermek şerti bilen çöz
mäge ýardam edýärler. IT infrastruktura
bölüm ind e IT infr astr ukt ur an y doly
taýýar edip bermek, ony goldamak we
dizaýn işi boýunça hyzmatlary hödürle
ýär. Programma üpjünçiligini ösdürmek
bölüminde müşderileriň islegine görä,
ykjam programmalary döretmek we
olaryň işini sazlamak boýunça iş alnyp
barylýar. Biznes maslahat we okuwmaslahat beriş bölüminde işewürlik
modelini, iş strategiýasyny döretmek,
işewürlik okuwlaryny we maslahatla
ryny bermek hyzmatlary bar. «Akylly
tilsimat» hojalyk jemgyýeti daşary ýurt
IT kompaniýalary bilen hünärmenleriň
iş tejribelerini artdyrmak, bu ugurda
bilelikde işleşmek boýunça ýakyndan
hyzmatdaşlyk edýär.

HÄZIRKI ZAMAN PROGRAMMALARY
Häzirki wagtda hyzmatlary döw
rebap görnüşe geçirmek — maglu
mat-intellektual tehnologiýalary we
sanlylaşdyrylan ulgamlary ösdürmek
durmuş-ykdysady taýdan zerurlyga
öwrülýär. Sanlylaşdyrmak, ozaly bilen,
täze hyzmatlaryň we önümleriň sanly
görnüşde döredilmegidir. Diýmek, sanlylaşdyrmagyň esasy tapawutly
aýratynlygy täze işjeň we sarp edijilik häsiýetnamalary bolan innowa
sion hyzmatlaryň hem-de önümleriň döredilmegindedir.
«Awt om at iz as iý a tehn olog iý ala
ryn yň merk ez i» hojalyk jemg yý et i
2015-nji ýyldan bäri işewürlik jemgyýe
tini, ýurdumyzyň çäginde häzirki zaman
tehnologiýalarynyň uýgunlaşmagyna
ýardam edýärler. Hojalyk jemgyýeti
Türkmenistanda ilkinjileriň hatarynda
IT-parkyny döretdiler. «Awtomatizasiýa

tehnologiýalarynyň merkezi» hojalyk
jemgyýeti tarapyndan hödürlenilýän
hyzmatlar hökmünde programma üp
jünçiligini işläp düzmek we durmuşa
ornaşdyrmak, häzirki zaman amaly
progr amm alar y düzm ek we olar yň
ygtybarlylygyny gazanmak, kiberhowp
suzlyg y üpjün etm ek ýaly ugurlar y

görkezmek bolar. Häzirki wagtda bu
hojalyk jemgyýetinde 60-dan gowrak
IT hünärmenleri zähmet çekýär.
«Awtomatizasiýa tehnologiýalary
nyň merkezi» hojalyk jemgyýeti tara
pyndan döredilen birnäçe taslamalar
üstünlikli durmuşa geçirildi. Hojalyk
jemgyýetiniň http://itpark.tm/ web
saýtynda olaryň hyzmatlary, amala
aşyran taslamalary barada giňişleýin
tanyşmaga mümkinçilik bar.

ÄHLI TOÝ LYBASLARY «NURANADA»
Türkmen gelin-gyzlary ene-mamalarymyzdan miras galan
milli däp-dessurlary, ajaýyp el işleri nesilden-nesle geçirip gel
ýär. Ýaşajyk gyzjagaza öýüň girim-çykymyny düşündirmek, iňňe
tutup ýaka bejermegi, köýnek tikmegi, öý işlerini ýerine ýetirmegi
öwretmek asylly däp hasaplanýar. Gyzlaryň eliniň işli bolmagy
olaryň görmegini has-da artdyrýar. Türkmen toýuny milli egineşiksiz, owadan şaý-sepsiz göz öňüne getirmek mümkin däl.
Gök kürteli gelin, gyrmyzy donly ýigit gözüň ýagyny iýip barýan
eşikleri bilen dabara uly bezeg berýärler. Ajaýyp toý lybaslary
ny tikip, halkymyza hödürleýän telekeçileriň sany barha artýar.
Olaryň biri hem birnäçe ýyl bäri bu ugurda iş alyp barýan işewür
zenan Ogulşat Nazarowadyr.
Telekeçi zenana degişli bolan paýtagtymyzyň gözel künjegin
de ýerleşýän «Nurana» toý hyzmatlary milli we döwrebap zenan
egin-eşikleriniň, şaý-sepleriň, toý bukjalaryň, owadan kürteleriň
giň toplumyny hödürleýär. «Nurana» toý hyzmatlaryndaky toý
lybaslary, bukjalardyr kürteler ähli türkmen milliliginiň häsiýetle
rini, aýratynlyklaryny özünde jemleýär. Olaryň nusgasy gadymy
nusgalaryň dowamy bolup durýar. Bu ýerde köp d
 ürli örän ajaýyp,
nepis kürteler, çabytlar we çyrpylar, dürli görnüşli gyz bukjalary

Telekeçi 2012-nji ýylyň başynda «El
wan perd e» har yt nyş anly perd eler iň
önümç ilig in e başlad y. Önümler müş
derileriň islegine görä, islendik ölçegde
we materialda ýerine ýetirilýär. «Elwan
perde» haryt nyşanly perdeler özüniň
elýeterliligi, Gün şöhlesine çydamlylygy,
durnuklylygy, ýokary hilliligi, bezegi bilen

TÄZE OKUW ÝYLYNA
YKJAM TAÝÝARLYK GÖRÜLÝÄR
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Hojagel
di Annagurbanow tarapyndan ýolbaşçylyk
edilýän Mary welaýatynyň Wekilbazar etra
bynda ýerleşýän önümçilik kärhanasynda
dokma önümleriniň dürli görnüşleri öndü
rilýär. Kärhananyň Ýaponiýa döwletiniň
enjamlary bilen üpjün edilmegi bu ýerde
her aýda dokma önümleriniň müňlerçesini
öndürmäge mümkinçilik berýär.

2017-nji ýylda işe girizilen kärhanada häzirki wagt
da 60-dan gowrak işgär zähmet çekýär. Kärhanada
önümçilik üçin ýerli we daşary ýurt çig maly ulanylýar.
Bu ýerde öndürilýän dokma önümleri her möwsüm
de, pasla görä, dürli ýaşdaky adamlara niýetlenen
dir. Olaryň arasynda erkek adamlara we çagalara
niýetlenen başgaplar, köýnek, sport egin-eşikleri, dürli
kärde zähmet çekmäge niýetlenen ýörite eşikler, ze
nanlar üçin torbalar bar. Önümler «Alp» haryt nyşany
bilen paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň
söwda nokatlarynda elýeterli bahalardan müşderilere
hödürlenýär. Kärhanada erkek adamlara niýetlenen
deriden aýakgaplaryň dürli görnüşleri hem öndürilip
başlandy. Geljekde kärhana zenanlar we çagalar üçin
hem aýakgaplary öndürmegi, dokma önümlerini ön
dürmek üçin gerek bolan ýüplügi, matany öndürmegi,
dünýä bazarynda mynasyp orun tapmagy maksat
edinýär.
Häzirki wagtda kärhanada ezber elli tikinçiler tara
pyndan täze okuw ýyly üçin okuwçy oglanlara niýet
lenen kostýum-jalbarlaryň, köýnekleriň we jalbarlaryň
önümçiligi gyzgalaňly alnyp barylýar. Dürli ýaşdaky
okuwçy oglanlara niýetlenen döwrebap egin-eşikleriň
günüň dowamynda müňlerçesi tikilýär. Has takygy,
günüň dowamynda kostýum-jalbarlaryň 100-den gow
ragy, köýnekleriň 500-den gowragy, jalbarlaryň hem
500-den gowragy tikilýär. Buýurmalar esasynda hem
işleýän kärhana geljekde önümçiligiň gerimini has-da
giňeltmegi we türkmen bazaryny okuwçy oglanlaryň
egin-eşigi bilen doly üpjün etmegi meýilleşdirýär.
«RYSGAL»

bar. Owadan el işleri bu ýerde zähmet çekýän tikinçiler we keş
de çekýän gelin-gyzlar tarapyndan amala aşyrylýar. «Nurana»
toý hyzmatlaryndaky el işleriniň nusgasy ýeke-täk bolup, olar
her müşderiniň islegine we buýurmasyna görä aýratynlykda ýe
rine ýetirilýär. Bu ýerde birnäçe ezber elli tikinçi we keşdeçiler
bilen bir hatarda, ýörite dizaýner hem zähmet çekip, el işleriniň
nusgasyny çekip, müşderileriň islegini kanagatlandyrmakda
zähmet çekýärler.

SMART PERDELER
OTAGLARYŇ BEZEGI
Öýleriň, edara-kärhanalaryň esasy
içki bezegi gözüňi egleýän perdeler
bolup durýar. Perdeler reňkiniň saz
laşygy, owadan görnüşi bilen otag
daky adamlaryň şähdaçyk, keýpiniň
kök bolmagyna öz täsirini ýetirýär.
Sanly ulgamyň giňişleýin durmuşy
myza ornaşýan döwründe perdeleriň
hem sanly ulgam arkaly dolandy
rylmagy biziň durmuşymyzy has-da
ýeňilleşdirýär. Ata Watanymyzda
smart perdeleri öndürýän hususy te
lekeçileriň bolmagy bizi has-da buý
sandyrýar. Olaryň biri hem Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy Janmämmet
Janmämmedowdyr.

2022-nji ýylyň 18-nji iýuly, duşenbe

aýratyn tapawutlanýar. Çig mallar Türki
ýe Respublikasynyň ýokary hilli matala
ry bolup durýar. Perdeler Ýaponiýanyň
«JUKI» korporasiýasynyň tikin maşyn
larynda tikilýär. Onlarça işgär zähmet
çeký än bu kärh an ad a häz irk i wagtd a
tutularyň, žalýuzlaryň, zebra perdeleriň,
rollaryň, rim perdeleriň, multi ştorlaryň,
agaç žalýuzlaryň köp görnüşi öndürilýär.
Önümleriň arasynda smart perdeleriň bol
magy «Elwan perdelere» bolan islegleri
has-da artdyrýar. Bu perdeleri telefona
ýa-da planşete birikdirmek mümkin. Şeý
le-de bu perdeleri dolandyryjylar arkaly
hem dolandyrmak mümkin. Arkadagly
Serd ar ym yz yň başt ut anlyg ynd a ýur
dumyzda medeni we durmuş maksatly
gurulýan köp s
 anly desgalaryň içki be
zegi bolan perdeleriň arasynda «Elwan

perde» haryt nyşanly perdeler aýratyn
tapawutlanýar.
Tikinçilik bölüminiň hünärmenleri il
kibaşda sargyt eden müşderiniň öýüne
ýa-da edara binasyna baryp, penjiräniň
ölçegini alýarlar. Soňra ýaşaýyş jaýlary
na, edara-kärhanalara niýetlenen ýokary
hilli hem-de owadan perdeleri, žalýuzlary
eltip, dakyp bermek hyzmaty mugt amala
aşyrylýar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

HORM ATL Y
ADAML AR!
Tomus paslynyň dowam edýän gün
lerinde Gün urma hadysalarynyň, döräp
biläýjek möwsümleýin ýiti respirator-ýo
kanç keselleriň öňüni almak maksady
bilen, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda
geýniň! Günüň ýiti şöhlesinden goranyň,
şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän
şahs y we jemg yý etç ilik arass aç ylyk
düzgünlerini doly we dogry berjaý ediň,
elleriňizi hemişe arassa saklaň!
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Mahabatlar. Bildirişler
Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
daýhan birleşikleriniň, beýleki ýuridik şahslaryň, kärendeçileriň we raýatlaryň
DYKGATYNA!
«Erkin gurluşyk» hususy kärhanasy
Türkmenistanda oba hojalyk ekinlerini ösdürip
ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleri, daýhan
hojalyklary, beýleki ýuridik şahslar  we raýatlar
döwlet tabşyrygyndan daşary artyk öndürilen
we döwlet tabşyrygyna girmeýän oba
hojalyk önümlerini öndürýänler bilen
2022-2023-nji ýylyň hasyly üçin
deslapky şertnamalary baglaşýar.
Şeýle hem ekinleri ekmek
üçin tohumy we ösümlikleri
zyýankeşlerden goraýan
serişdeleri, tehniki
goldaw geňeşmeleri
bermäge
mümkinçilik bar.

Biziň salgymyz:
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň
Bitaraplyk köçesiniň
18-nji jaýynyň 7-nji gaty.
Habarlaşmak üçin
telefon belgilerimiz:
(+993 522) 7-26-25,
(+993 65) 89-22-99.

S/b: 601221000977

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 penjire 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.

MÄHRIBAN
ILDEŞLER!
“Rysg al” paýd arlar täjirç ilik bank y
“Şowly söwda” ygrarlyk maksatnama
syny işe girizdi. Maksatnamanyň çäkle
rinde «Maestro» kartlaryny ulanyjylara
maks atn am a bir ig en hyzm atd aşlar y
nyň söwda we hyzmat nokatlaryndaky
POS terminallarynda söwda edenlerinde,
söwdanyň 3 göterimi bank tarapyndan,
3 göterimi söwda-hyzmat ediji hyzmat
daş tarapyndan tölenip, jemi 6 göterim
“cash back” sylagy hökmünde kart sak
laýjynyň hasabyna yzyna gaýtarylyp be
rilýär.
Häz irk i wagtd a bu maks atn am a
bankyň iri müşderileri bolan “Halk Market”,
“Şerbet Market” hem-de “Milli Market”
söwda nokatlary birikdiler.
“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky öz
müşderilerini “Şowly söwda” ygrarlyk
maksatnamasyna birikmäge çagyrýar.
Giňişleýin maglumatlar bankyň
rysgalbank.com.tm
saýtynda ýerleşdirilen.
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Rysgal

2022-nji ýylyň 18-nji iýuly, duşenbe

Mahabatlar
S/b 101122528084

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.
S/b 101122528084

Telekeçi Batyr Nyýazmuhammedowyň «Mejal» haryt nyşanly ýokumly
goşundylar bilen baýlaşdyrylan iým öndürýän hususy kärhanasy ýurdumyzyň
oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan iýmlik bugdaýy, günebakaryň,
soýanyň, rapsyň sarununy, mekgejöwen, süle, arpa ýaly dänelik ekinleri
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň
Täze zaman köçesiniň 180/3 jaýy.
Telefon belgilerimiz: (+993 12) 72-60-06, 24-75-49, 24-75-48.
S/b 202131000197

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

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

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

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

«Parahat» hususy kärhanasy

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

S/b 103161020683

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 4570 sany.

S/b 202131000197

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, telekeçi Aýdogdy Hudaýberdiýew
2022-nji ýylda ösdürilip ýetişdirilen mekgejöwen, arpa,
iýmlik bugdaý, dary hasylyny we beýleki oba hojalyk
ekinlerini bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar
berýär.
Biziň salgymyz: Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşigi.
Telefon belgimiz: (+99361) 65-33-03.
Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109781.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.

