Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde
biz importy çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň,
eksporta iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň
döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýäris.
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HORMATLY PREZIDENTIMIZ SEBITIŇ
DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ
NOBATDAKY KONSULTATIW
DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY
21-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw du
şuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen
ugrady. Hormatly Prezidentimiziň uçary Yssyk-Kölüň Halkara howa
menzilinde gondy. Howa menzilinden döwlet Baştutanymyzyň awto
ulag kerweni gyrgyz Lideriniň Çolpon-Ata şäherinde ýerleşýän döwlet
kabulhanasyna tarap ugrady. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow bilen Prezident Sadyr Žaparowyň duşuşygy geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
GATNAŞMAGYNDA HÄZIRKI ZAMAN DESGASY
AÇYLYP ULANMAGA BERILDI
Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda açylan
Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat
ediş merkezi türkmen energiýasynyň ekspor
tyny artdyrmaga we ony diwersifikasiýa ýoly
bilen ösdürmäge gönükdirilen derwaýys ädim
dir. Sebitde öz ugrundan ýeke-täk desgadygy
onuň ähmiýetini has-da artdyrýar.
Bilş im iz ýal y, ýurd um yzd a gaz turb in al y
elektr ik stans iý al ar yn yň san y barh a artý ar.
Häzirki wagta çenli olaryň zerur enjamlary
ny abatlamak üçin daşary ýurtlara ugratmaly
bolýardy. Bu bolsa, bir tarapdan, çykdajyla
ryň ýokary bolmagyna, ýerli düzümlere bagly
bolmadyk bökdençliklere getirse, ikinji tarap
dan, artykmaç wagtyň sarp edilmegine sebäp
bolýardy. Gahryman Arkadagymyzyň döwlet
Baştutany döwründe — 2019-njy ýylda gol çe
ken degişli Kararyna laýyklykda düýbi tutulan we
hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen
ulanylmaga berlen täze toplum mundan beýläk
turbinalarda öz wagtynda tehniki hyzmatlaryň
amala aşyrylmagyna, netijede, ýerli sarp edijileri
elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmä
ge, onuň diwersifikasiýalaşdyrylýan eksportynyň
üznüksizligini berkitmäge şert döreder.
Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyz
mat ediş merkezine dünýä belli kompaniýalaryň
we halkara institutlaryň — “General Electric”
kompaniýasynyň, “The London Energy Club”
kompaniýasynyň, “TUV Austria” kompaniýa
synyň, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň
“Fraunhofer” adyndaky Energiýa ykdysadyýeti

we energiýa ulgamlary tehnologiýasy instituty
nyň, “Duisburg-Essen” uniwersitetiniň (GFR)
degişli güwänamalarynyň gowşurylmagy yk
dysadyýeti durnukly ösýän ýurdumyzyň her
bir desgada, her bir işde ylmyň iň täze gaza
nanlaryny ornaşdyrýandygyny we şunda eko
logik goraglylyga aýratyn ähmiýet berýändigini
görkezýär. Bu bolsa hormatly Prezidentimiziň
amala aşyrýan ykdysady, ekologiýa syýasatla
rynyň özenini emele getirýär.
Merkezde, esasan-da, ugurdaş bilimli, ylmytehnologiýanyň gazananlaryndan baş çykarýan
ýaşlaryň netijeli zähmet çekmekleri üçin amatly
şertleriň döredilmegi ýurdumyzda adama we
onuň zähmetine goýulýan sarpanyň aýdyň
mysalydyr. Şu maksat bilen hem merkezde ýö
riteleşdirilen enjamlaryň 55-si gurnaldy. Onuň
Merkezi Aziýada öz ugry boýunça ýeke-täk
desgadygy bolsa sebitde bu ugurda hyzmat
daşlygy artdyrmaga we oňyn ykdysady täsirleri
gazanmaga amatly şert döreder.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda
ýerleşýän Energetika enjamlaryny abatlaýyş
we hyzmat ediş merkezinde “General Electric”
kompaniýasynyň gaz turbinalary iň öňdebaryjy
tehnologiýalar esasynda abatlanylar hem-de
olara hyzmat ediler. Bu ýagdaý, ýokarda-da
belläp geçişimiz ýaly, ýerli we eksport ugurly
elektrik energiýasy üpjünçiliginiň üznüksizligi
ni berkitmäge, wagty, serişdäni tygşytlamaga
hem-de enjamlaryň işleýiş möhletini uzaltmaga
mümkinçilik berer.
«RYSGAL»

Prezident Sadyr Žaparow belent mer
teb el i myhm an y mäh irl i müb är ekl äp,
döwlet Baştutanymyza nobatdaky konsul
tatiw duşuşyga gatnaşmak üçin Gyrgyzys
tana gelmek hakyndaky çakylygy kabul
edendigi üçin hoşallyk bildirdi. Dostlukly
ýurduň Baştutany hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowy ýokary döwlet
wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýene
bir gezek gutlady hem-de Türkmenis
tanyň durnukly ösüş ýolunda öňe tarap
okgunly hereketini dowam etdirjekdigine
ynam bildirdi.
Gyrg yz yst an söwd a-ykd ys ad y gat
naşyklary giňeltmäge hem-de ösdürmä
ge uly ähmiýet berýär, Türkmenistana
möhüm ähmiýetli ykdysady hyzmatdaş
hökmünde garaýar diýip, Prezident Sadyr
Žaparow nygtady.
Hormatly Prezidentimiz ikitaraplaýyn
gatnaşyklar barada aýdyp, Türkmenis
tanyň Gyrgyz Respublikasy bilen hyz
matdaşlyga uly üns berýändigini belledi.
Syý as y-dipl om at ik, söwd a-ykd ys ad y
we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň
ýokary derejesine aýratyn üns berildi.
Ýurdumyz döwletara gatnaşyklary giňelt
mäge we pugtalandyrmaga taýýardyr. Şu
ýyl biziň diplomatik gatnaşyklarymyzyň
ýola goýulmagyna 30 ýyl dolýar. Şunuň
bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz
Prezident Sadyr Žaparowy bu sene my
nasybetli gutlady.
Soňra duşuşygyň barşynda ozal ga
zanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek,
iki döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň
ileri tutulýan ugurlary bilen baglylykda,
türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygyna degişli
meseleleriň giň toplumy ara alnyp masla
hatlaşyldy.
Duş uş yg yň ahyr ynd a Prez id entl er
Serd ar Berdimuhamedow we Sad yr
Žaparow Türkmenistan bilen Gyrgyzys
tanyň arasyndaky däp bolan dostlukly
gatnaşyklaryň mizemezdigini ýene-de
bir gezek nygtap, iki ýurduň halklaryna
parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk
arzuw etdiler.
Soňra bäş döwl et iň Başt ut anl ar y
nyň kons ult at iw duş uş yg y geç ir ild i.
Prezident Sadyr Žaparow duşuşygy açyp
we daşary ýurtly kärdeşlerini myhmansöýer
gyrgyz topragynda mübärekläp, hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Liderleriniň
konsultatiw duşuşygyna ilkinji gezek gat
naşýandygyna aýratyn ünsi çekdi. Soňra
konsultatiw duşuşyga gatnaşyjylar gün
tertibini tassykladylar we çykyş etmäge
başladylar.
Horm atl y Prez id ent im iz çyk yş ynd a
Prezident Sadyr Žaparowa şu gezekki
duşuşyga gatnaşmaga çakylygy, myh

mansöýerlik hem-de mähirli kabul eden
digi üçin minnetdarlyk bildirdi.
Türkm enb aş y şäh er ind e Merk ez i
Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji
konsultatiw duşuşygyndan bäri geçen bir
ýylyň dowamynda dünýäde düýpli özge
rişler bolup geçdi, täze ýagdaýlar, wehim
ler peýda boldy. Olar biziň sebitimizden
hem sowl up geçm ed i. Howps uzl yg y
üpjün etmek baradaky mesele örboýuna
galdy. Gynansak-da, biz entek Ýewraziýa
giňişliginde parahatçylyk mizemez, dur
nuklylyk bolsa dolanuwsyz häsiýete eýe
boldy diýip aýdyp bilmeris diýip, döwlet
B a şt ut an ym y z a ý td y. H o rm a tl y
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
howplaryň bardygyny, olaryň dürli gör
nüşl erd e we dürl i ýagd aýl ard a ýüz e
çykýandygyny nygtap, şolaryň esasylary
barada durup geçdi. Birinjiden, bu biziň
sebitimiziň döwletlerinde içerki ýagdaýy
durn uks yzl aşd yrm ag a syn an yş ykd yr.
Biz olaryň nähili netijelere getirýändigini
görýäris diýip, döwlet Baştutanymyz bel
ledi we munuň bizden jebisligi, bilelikde
olara garşy durmakda aýgytlylygy talap
edýändigini aýtdy.
Ikinjiden, munuň özi ekstremistik we
radikal güýçleriň Merkezi Aziýa aralaşmak
synanyşygydyr. Terrorçylyk howpy, neşe
serişdeleriniň bikanun dolanyşygy we
hukuga garşy işleriň beýleki görnüşleridir.
Üçünjiden, munuň özi biziň sebitimi
ziň serhetleriniň golaýynda bolup geçýän
harby-syýasy gapma-garşylyklaryň netije
leriniň Merkezi Aziýadaky ýagdaýa ýetirip
biläýjek ýaramaz täsiridir. Dördünjiden,
munuň özi maglumat tehnologiýalarynyň
bikanun ulanylmagydyr, Merkezi Aziýa
halklarynyň taryhy däplerine, olaryň ýaşa
ýyş-durmuşynyň esasy gymmatlyklaryna
we asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan
ýör elg el er in e çapr az gelý än pik irl er iň,
garaýyşlaryň daşyndan zorluk bilen or
naşd yrm ag a syn an yş ylm ag yd yr diý ip,
hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.
Ýokarda sanalyp geçilen wehimler se
bitde howpsuzlygyň berk we uzak möhletli
ulgamyny döretmek, bolup biläýjek, biziň
öňe gitmegimize päsgel berip ýa-da bök
däp biläýjek howplary aradan aýyrmak
boýunça netijeli çäreleriň görülmegini ta
lap edýär. Biz bilelikde Merkezi Aziýanyň
parahatçylyk we ösüş üçin howplardan
azat, durnuklylyk we ynanyşmak zolagy
bolmagynda galmagy üçin ähli tagallala
ry etmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýa
döwletleriniň daşary syýasat edaralaryna
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş
(Dowamy 2-nji sahypada)
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HABARLAR, TÄZELIKLER

HORMATLY PREZIDENTIMIZ
SEBITIŇ DÖWLET
BAŞTUTANLARYNYŇ
NOBATDAKY KONSULTATIW
DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň gatnaşmagynda ýakyn iki
ýyl üçin howpsuzlyk ulgamynda gün tertibiniň ähli ugurlary boýun
ça «Ýol kartasyny» işläp taýýarlamak barada tabşyryklary bermegi
teklip etdi. Şeýle hem sebitde maglumat giňişligini netijeli goramak
üçin biziň ýurtlarymyzyň döwlet maglumat düzümleriniň arasynda
hünär gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň üstünde işlemek, täsirli
meseleler şöhlelendirilende, nähilidir bir «Özüňi alyp barmagyň
kodeksini» işläp taýýarlamak teklip edildi.
Häz irk i wagtd a Türkm en ist an BMG-de 2023-nji ýyl y hal
kar a der ej ede «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip ygl an
etm ek hem-de Baş Ass ambl eý an yň «Merk ez i Aziý ad a par a
hatç yl yk we ynan yşm ak zol ag y» atl y Kar arn am as yn y işl äp
taýýarlamak baradaky başlangyçlary taýýarlaýar diýip, döwlet
Baştutanymyz aýtdy we bu oňyn teklipleriň Merkezi Aziýa ýurtla
rynyň ählisi tarapyndan goldanyljakdygyna ynam bildirýändigini
nygtady.
Döwl et Başt ut an ym yz awg ust aýynd a Türkm en ist and a
deňze çyk alg as y bolm ad yk ösüp barý an ýurtl ar yň min istrl e
rin iň halk ar a masl ah at yn y geç irm eg iň meý ill eşd ir ilý änd ig in i
ýatladyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bu foruma işjeň gatnaşma
gyna umyt bildirdi. Bu forum halkara ulag-logistik geçelgeleri
dör etm äg e, olar yň maksatlaryny hem-de işiniň ýör elgel er ine
ylalaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga gönükdirilendir.
Döwlet Baştutanymyz maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurt
larynyň ulag edaralarynyň ýolbaşçylarynyň aýratyn duşuşygyny
geçirmegi teklip etdi.
Biziň ýurtlarymyzyň maksatlaýyn işewürlik forumlaryna badal
ga bermekleri gerek. Olaryň barşynda biziň telekeçilerimiz gönü
den-göni duşuşyp, amatly we maksadalaýyk ulgamlarda hyzmat
daşlygyň ugurlaryny özbaşdak kesgitläp bilerdiler. Şunuň bilen
baglylykda, geçen konsultatiw duşuşykda aýdylan Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň işewürlik hyzmatdaşlyk geňeşini döretmek baradaky
pikire gaýdyp gelmek teklip edildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow medeni-yn
sanperwer gatnaşyklar barada aýdyp, Merkezi Aziýanyň dünýä
siwilizasiýasynyň esasy ojaklarynyň biridigini nygtady. Häzirki
wagtda biziň ýurtlarymyzyň öňünde medeni bileleşikleriň toplumla
ýyn, köpugurly gatnaşyklaryny, Merkezi Aziýanyň halklarynyň baý
ruhy-taryhy mirasyny, edebiýat, sungat, kinematografiýa ulgamynda
häzirki döwürde gazanylýan üstünlikleri wagyz etmegiň, döredijilik
intelligensiýasynyň wekilleriniň arasynda giňişleýin gatnaşyklary
höweslendirmegiň ulgamy hökmünde sebitde bitewi medeni giňişligi
döretmek wezipesi durýar. Hut şolar yzygiderli häsiýete eýe bolmak
bilen, sebitleýin medeni gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin şertleri
döretmek wezipesini öz üstüne almalydyr. Biz ony Merkezi Aziýa
nyň medeni dialogynyň forumy diýip atlandyryp bileris. Şeýle-de
bu ulgamdaky işi höweslendirmek üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
Prezidentleriniň medeniýet ulgamyndaky üstünlikler üçin her ýylky
baýragyny döretmegi teklip edýärin diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy.
Dostlukly döwletleriň Prezidentleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we
ösdürmek işinde sammitiň ähmiýetini bellediler.
Iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, döwlet
Baştutanymyz Watanymyza dolanyp geldi.
«RYSGAL»

BILIMLI ÝAŞLAR — KUWWATLY WATAN
19-njy iýulda Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy
geçirildi. Dabara döwlet ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň agzalary, mekdebimiziň wekilleri gatnaşdylar.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň
çalt depgin bilen ösýän hususy pudagyny, innowasiýalara esaslanýan işewürligi ýokary
bilimli kämil hünärmenler bilen üpjün etmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy
boýunça düýbi tutulan ýokary okuw mekdebiniň milli hünär bilimi ulgamynyň öňdebaryjy
mekdebi, sebitde iri ýokary derejeli bilim ojaklarynyň biri boljakdygy buýsandyryjydyr.
Şu mynasybetli 20-nji iýulda Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesinde geçirilen «Bilimli
ýaşlar — kuwwatly Watan» atly hoşallyk maslahatynda
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň taryhy, şanly
wakasyna buýsanç sözleri beýan edildi. Çykyşlarda
täze ýokary okuw mekdebiniň innowasion bilim ojagy
boljakdygyna hem-de dünýäniň ugurdaş ýokary okuw
mekdepleriniň işjeň hyzmatdaşyna öwrüljekdigine, kä
mil bilimli hünärmenleri taýýarlamaga mynasyp goşant
goşjakdygyna ynam bildirildi.
Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 12-nji aprelinde gol
çeken bu ýokary okuw mekdebiniň binasyny gurmak ha
kyndaky Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi
bankyna «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankyna, Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesine Aşgabat şäherinde
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw
mekdebiniň gurluşygyny maliýeleşdirmek maksady bilen,
degişli möçberdäki serişdeleri karz bermek tabşyryldy.
Täze ýokary okuw mekdebi umumylykda 8 gektara
barabar meýdany eýelär. Onuň çäginde 9 gatly esasy
bina we 6 gatly okuw binalarynyň 4-si, hersi 300 orunlyk
umumy ýaşaýyş jaýlarynyň 2-si, kitaphana, naharhana,
ýapyk we açyk sport desgalary, 1000 orunlyk mejlisler
zaly we beýleki kömekçi desgalar bolar.
Bilim ojagynyň gurluşygynda innowasion we sanly
tehnologiýalar işjeň ulanylar. Okuw otaglary hem-de tejri
behanalary döwrebap kompýuterlerdir enjamlar, şol san
da multimedia we lingafon enjamlary bilen üpjün ediler.
«Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kä
milleşdirmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, bu ýerde
ýaşlaryň daşary ýurt dillerini kämil öwrenmeklerine şert
dörediler. Dünýäniň öňdebaryjy bilim ojaklary bilen hyz
matdaşlyk ösdürilip, daşary ýurtly professor-mugallym
laryň hem sapak bermekleri ýola goýlar.
Täze ýokary okuw mekdebiniň gurluşygynyň türk
men telekeçilerine ynanylmagy örän buýsandyryjydyr.
Onuň gurluşyk işlerini Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň buýurmasy esasynda «Nur
bina gurluşyk» hususy kärhanasy alyp barar. Bu toplum
binagärligiň we gurluşygyň iň soňky gazananlary ulany
lyp bina ediler. Ony 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda doly

HOŞALLYK MASLAHATLARY GEÇIRILDI
20-nji iýulda TSTB-niň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw
mekdebini gurmak hakyndaky Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýokary okuw mekdebiniň
binasynyň düýbüniň tutulmagy mynasybetli «Bilimli ýaşlar — kuwwatly
Watan» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.
Maslahatyň dowamynda birnäçe çy
kyşlardyr gutlaglar diňlendi. Hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanly
gynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň
gerimli durmuş-ykdysady özgertmeler,
şol sanda hususy pudagyň milli ykdy
sadyýetdäki paýyny artdyrmak boýunça
döredilýän amatlyklar hem-de ýeňillikli
şertler giňişleýin beýan edildi.
Çykyş edenler Berkarar döwletiň täze
eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türk
menistanyň milli ykdysadyýetiniň çalt
depgin bilen ösýän hususy pudagyny,
innowasiýalara esaslanýan işewürligi
ýokary bilimli kämil hünärmenler bilen
üpjün etmek maksady bilen düýbi tu

tulan ýokary okuw mekdebiniň sebitde
iri halkara derejeli bilim ojaklarynyň biri
boljakdygyny buýsanç bilen nygtadylar.
Täze ýokary okuw mekdebiniň in
now as io n bil im ojag y bolj akd yg yn a
hem-de dünýäniň ugurdaş ýokary okuw
mekdepleriniň işjeň hyzmatdaşyna öw
rüljekdigine, kämil bilimli hünärmenleri
taýýarlamaga mynasyp goşant goşjak
dygyna ynam bildirdiler.
Ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda ge
çen maslahatda hususy düzümiň döwre
bap ösmegi ugrunda taýsyz tagallalary
edýän hormatly Prezidentimiziň adyna
aýdylýan hoşallyk sözleridir alkyşlar tüýs
ýürekden beýan edildi.

taýýar edip, ulanmaga tabşyrmak göz öňünde tutulýar.
TSTB-niň ýokary okuw mekdebinde işewürlik we
menejment, maglumat tehnologiýalary, himiýa tehno
logiýalary we dag-magdan pudagynyň işewürligi, oba
hojalyk işewürligi, binagärlik we gurluşyk pudagynyň
işewürligi, hünär derejesini ýokarlandyryş boýunça fa
kultetler, onlarça kafedra, şeýle hem dil öwreniş bölümi
hereket eder. Täze bilim ojagynyň okuw maksatnamalary
esasynda ýaşlara döwrebap tejribeler, telekeçiligiň hu
kuk esaslary, işewürlik ýörelgeleri, sanly tehnologiýalar
eýýamynyň möhüm bilimleri öwrediler.
Hoşallyk maslah atynd a ýurd umyzyň hususy pu
dagynda döredijilikli zähmet çekýän Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
Arkadagly Serdarymyzyň daşyna berk, mäkäm jebis
leşip, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy:
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş- ykdy
sady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» ýerine
ýetirmäge işjeň gatnaşjakdyklaryna hem-de döredip
berýän giň mümkinçiliklerinden, kömek-goldawlaryndan,
ýeňilliklerinden ruhlanyp, döwletimiziň ykdysadyýetini
has-da ösdürmek, azyk bolçulygyny gazanmak we täze
iş ýerlerini döretmek, ýurdumyzyň eksport mümkinçi
liklerini artdyrmak hem-de daşary ýurtlardan getirilýän
önümleriň ornuny tutýan ýerli döwrebap önümçilikleri
gurup, işe girizmek, eziz Diýarymyzyň halk hojalygyny
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda degişli işleri
alyp barjakdyklaryna ynandyrdylar.
Ýurdumyzyň hususy pudagyny ösüşiň täze bas
gançagyna çykarjak ökde hünärmenleri taýýarlamaga
gönükdirilen ýokary okuw mekdebini gurduryp ber
ýändigi we eziz Diýarymyzyň telekeçilerine berýän
deňi-taýy bolmadyk kömek-goldawlary üçin hormatly
Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarys.
Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak, halky
myzy röwşen geljege tarap alyp barýan döwlet we halk
bähbitli täze başlangyçlary, beýik işleri rowaç bolsun.

***
Golaýda Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler partiýasynyň Mer
kezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
niň bilelikde guramagynda partiýanyň
edara binasynyň kiçi mejlisler jaýynda
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy: ösüşiň beýik ýoly bilen!»
atly maslahat geçirildi.
Masl ah at yň dow am ynd a edil en çyk yşl ar
da nygtalyşy ýaly, 14-15-nji iýulda hormatly
Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna
amala aşyran ilkinji döwlet sapary iki halkyň
dost-doganlyk gatnaşyklarynyň täze derejesini
alamatlandyrdy. Duşuşyklaryň netijeleri boýunça
ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol
çekilmegi Türkmenistanyň hem-de Özbegis
tanyň özara bähbitli hyzmatdaşlygy yzygiderli
giňeltmäge taýýardygynyň aýdyň subutnamasy
na öwrüldi. Şol resminamalara laýyklykda, oba
hojalyk we dokma önümleriniň, azyk, gurluşyk
hem-de senagat harytlarynyň eksport-import
amallaryny amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.

Agöýli ORAZGYLYJOW,
«Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasynyň baş direktory.

Söwda-ykdysady gatnaşyklar hyzmatdaş
lygyň esasy ugurlarynyň biridir. Ikitaraplaýyn
haryt dolanyşygynyň yzygiderli ösmegi muňa
doly şaýatlyk edýär. Iki goňşy ýurduň netijeli gat
naşyklary mundan beýläk-de diwersifikasiýalaş
dyrmaga gyzyklanmasy 13-nji iýulda Buharada
geçirilen birinji Türkmen-özbek sebit forumynyň,
Işewürlik geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň, aýryaýry ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň, döwlet, hususy düzümleriň we
killeriniň gatnaşmagynda guralan ikitaraplaýyn
duşuşyklaryň barşynda-da tassyklanyldy.
Iki ýurduň halklarynyň dostluk gatnaşyklary
ny pugtalandyrmagyň möhüm şerti hökmünde
çykyş edýän medeni-ynsanperwer ulgamda
däp bolan hyzmatdaşlyk giňeldilýär. Hormatly
Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna
amala aşyran döwlet sapary hoşniýetli türkmenözbek gatnaşyklaryny täze derejä çykarmakda
aýratyn ähmiýete eýe bolup, eziz Diýarymyzyň
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwrüniň täze taryhyna altyn harplar bilen ýa
zyldy diýlip, çykyşlarda bellenildi.
«RYSGAL»
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TELEKEÇILIK

«AWAZA» MILLI
SYÝAHATÇYLYK ZOLAGY:
DYNÇ ALŞYŇ MEKANY

Hazar deňziniň türkmen kenary örän täsin jana şypaly ýumşak
howasy we baý tebigy mümkinçilikleri, ekologiýa taýdan arassaly
gy bilen tapawutlanýar. Tebigatyň bu sapaly künjeginde Gahryman
Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ajaýyp «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagy döredildi.

D

öwlet Baştutanymyzyň Türk
men ist and a döwr eb ap sy
ýahatçylyk düzümini kemala
getirmek arkaly halkara hyzmatdaşlygy
ösdürmek, ýurdumyza täzeçil tehnolo
giýalary çekmek we milli ykdysadyýeti
topl uml aý yn döwr eb apl aşd yrm ak ba
rad ak y tabş yr ykl ar ynd an ugur aln yp,
hususyýetçilerimiz tarapyndan bu ýerde
göwnejaý dynç almak üçin ähli mümkin
çilikler döredilýär.
Deňiz syýahatçylygynyň merkezine
öwrülýän «Awaza» milli syýahatçylyk zo
lagynyň täsin binagärlik keşbini synlama
ga göz gerek. Häzir bu zolakda bir wagtyň
özünde dynç alýanlaryň müňlerçesini
kabul edip bilýän onlarça myhmanhana,
birnäçe dynç alyş we sagaldyş merkezle
ri, şol sanda kottejler toplumlary hereket
edýär. Şeýle hem dynç alýanlaryň hyz
matynda birnäçe seýilgäh bolup, olaryň
içinde oýun attraksionlary, teatrlaşdyrylan
interaktiw deňiz suw çüwdürimi, amfiteatr
ýaly güýmenje merkezleri hem bar. Olar
Awaza dynç almaga gelýän syýahatçyla
ryň hem-de şäheriň ilatynyň iň söýülýän
ýerine öwrüldi.
Syýahatçylyk zolagynyň iň bir iri we
özboluşly desgalarynyň biri Awaza der
ýasydyr. Derýanyň iki kenarynda ençeme
jemgyýetçilik iýmiti nokatlary — bufetler,
kafeler, gämi duralgasy bolan açyk gör
nüşli restoranlar ýerleşýär. Derýada kiçi
göwrümli gämiler we gezelenç katerleri
hereket edýär. Derýanyň üstünde gur
nalan ajaýyp köprüleriň her biri özüniň
özboluşly bezeg nagyşlary bilen tapa
wutlanýarlar.
Dynç alyş zolagynyň iň täsin ýerleriniň
ýene biri «Awaza» akwaparkydyr. Bu uly
toplumyň düzümine suw attraksionlary
bilen bilelikde dürli ýaşdaky dynç alyjyla
ryň we syýahatçylaryň ýokary isleglerini
kanagatlandyrmak maksady bilen gurlan
beýleki desgalar hem girýär.
Gojaman Hazaryň türkmen kenary
na görk berýän häzirki zaman sagaldyş
we dynç alyş merkezlerinde, döwrebap
myhmanhanalarda, sport toplumynda,
medeni dynç-alyş seýilgählerinde ýoka
ry derejedäki hyzmatlar ýola goýlandyr.
Döredilýän şeýle giň şertler, gurulýan
döwrebap binalar ýurdumyzyň dünýä
syýahatçylyk bazarynda möhüm orun
eýelemegini şertlendirýär.
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda
her bir adam dynç alşy saglygy dikelt
mek bilen utgaşdyryp bilýär. Hazar deň
zi — ümmülmez ekologik ulgam. Onuň
suwunda Mendeleýewiň tablisasyndaky
maddalaryň ählisi diýen ýaly bar. Deňiz
suwy deri üçin peýdaly, şypaly, deňiz ho

wasy bolsa ýokarky dem alyş ýollaryny
bejerýär, kislorodyň özleşdirilişini gowu
laşdyrýar. Çägesöw kenarda gezmele
mek juda peýdaly. Gyzgyn çäge ýylylygy
bedene gyradeň paýlaýar, bogun agyry
laryndan saplanmaga kömek edýär.
Awazada deňizde hem-de gury ýerde
syýahatçynyň wagtyny ýakymly geçir
megi üçin ähli mümkinçilikler döredilen.
Ýahtalar, gaýyklar, katerler, katamaran
lar, suw paraşýutlary — bu dynç alýanlar
üçin hödürlenýän hyzmatlaryň diňe bir
bölegi. Sport toplumlary, tennis meýdan
çalary, suw howuzlary, atlaryň üstünde
gez el enç, attr aks io nl ar, disk okl ubl ar,
ajaýyp restoranlar, kafeler — bularyň
hemmesi mawy deňiz bilen bilelikde ut
gaşyp, aýratyn bir gözelligi döredýärler.
Däp bolan myhmansöýerlik hem-de hyz
matyň ýokary hil derejesi, ajaýyp howa
we amatly ekologik şertler, arassa deňiz
suwy Awazanyň özboluşlylygyny has-da
artdyrýar.
Ýeri gelende bellesek, «Awaza» mil
li syý ah atç yl yk zol ag ynd a dynç alyş
möwsümini geçirmek isleýän raýatlar
öňünden onlaýn tertipde özleriniň dynç
aljak myhmanhanalaryndan ýa-da kot
tejlerinden ýer belläp bilerler. Munuň üçin
olara awaza.gov.tm web saýty ýardam
edý är. Ond a syý ah atç yl yk zol ag yn yň
ähli myhmanhanalarynyň, kottejleriniň,
seýilgähleriniň, güýmenje merkezleriniň
we şypahanalarynyň telefon maglumat
lary bar.
Raýatlar web saýtyna girip, oňa öz
telefon belgilerini ýa-da elektron poçta
larynyň adresini girizip, web saýtyň baş
sahypasynda dynç aljak myhmanhana
syny ýa-da kottejini saýlap, oňa dynç
aljak senesini we adam sanyny, şeýle-de
özüne gerekli otag bilen bagly maglumat
lary girizmeli.
Maglumatlary bellänlerinden soňra,
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyn
da dynç aljak raýatlar Türkmenistanyň
Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi web
saýtyna girip, onuň bellenilen bölümle
riniň üsti bilen soralýan maglumatlary
girizip, özlerine elektron rugsatnama
almalydyrlar.
Syýahatçylyk zolagynyň özüne çekiji
ligini has-da artdyrmak, dynç alşy has-da
ýeňilleşdirmek boýunça geçirilýän bu
çäreler syýahatçylaryň artmagyna we
birnäçe gezek bu ýerde dynç almaklary
na ýardam edýär. Bu bolsa uly göwrümli
taslamanyň ykdysady we durmuş taýdan
bähbitlidigini görkezýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

GOŇŞA UZAÝAN ÝOL:
IŞEWÜRLIKDE TÄZE MÜMKINÇILIKLER
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 14-15-nji iýulda Özbegistan
Respublikasyna amala aşyran iki günlük döwlet sapary netijeli türkmen-özbek gatna
şyklaryny mundan beýläk-de işjeňleşdirmekde täze badalga öwrüldi. Parahatçylyk, hoş
niýetli goňşuçylyk hem-de oňyn bitaraplyk syýasatyny durmuşa geçirýän ýurdumyz
sebitleýin we ählumumy möçberdäki işjeň gatnaşyklaryň berkidilmegini ugur edinýär.
Häzirki wagtda döwletara gatnaşyklar syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer ugurlary
öz içine almak bilen, sazlaşykly ösdürilýär.
Özara düşünişmek we ynanyşmak ýagda
ýynda geçen gepleşikleriň dowamynda ozal
gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmegiň, iki
döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tu
tulýan ugurlarynyň çäklerinde türkmen-özbek
hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljekki
ugurlary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Goňşy hem dostlukly döwletleriň arasyndaky
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmekde olaryň
işewürler toparlaryna aýratyn orun degişlidir.
Munuň şeýledigini 13-nji iýulda Buharada ge
çirilen birinji Türkmen-özbek sebit forumynyň,
Işewürlik geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň, aýryaýry ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň, döwlet, hususy düzümleriň we
killeriniň gatnaşmagynda guralan ikitaraplaýyn
duşuşyklaryň netijeleri-de aýdyň görkezdi. Birekbirege hormat goýmaga, ynanyşmaga, dostluga
hem-de özara bähbide daýanylyp geçirilen bu
duşuşyklar ýurtlarymyzyň arasynda barha ös
ýän söwda dolanyşygyny has-da artdyrmaga,
eksport-import gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga,
bilelikdäki maýa goýumlaryny rowaçlandyrmaga
hyzmat eder. Şunda Türkmenistan bilen Özbe
gistanyň ykdysady, eksport kuwwatyna aýratyn
orun degişlidir we ol dürli ulgamlar boýunça
ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ber
kitmekde täze mümkinçilikleri açýar. Geçirilýän
şeýle forumlar türkmen-özbek hyzmatdaşlygy
ny ösdürmäge goşmaça itergi berýär we onuň
dowamynda özara gatnaşyklaryň täze ugurlary
kesgitlenilýär.
Türkmenistanyň beýleki hyzmatdaş döw
letler bilen ykdysady-söwda gatnaşyklarynda
bolşy ýaly, Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary türkmen-öz
bek gatnaşyklarynyň ösmegine-de uly goşant
goşýarlar. Hormatly Prezidentimiziň goldawy
hem-de işewürlerdir telekeçiler üçin döredýän
giň mümk inç il ikl er i net ij es ind e ýurd um yz yň
telekeçileri goňşy döwlete azyk, oba hojalyk,

gurluşyk, senagat önümlerini we başga-da dürli
görnüşli harytlary eksport edýärler.
Buh ar ad a geç ir il en for uml ard yr çär el er,
işewürleriň arasyndaky ikitaraplaýyn gepleşik
ler, import, eksport gatnaşyklaryny ösdürmäge
gönükdirilen şertnamalar iki ýurduň telekeçileri
üçin-de hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze badal
gasyna öwrüldi. Bu ýerde türkmen telekeçileriniň
özbek kärdeşleri bilen geçiren duşuşyklary ola
ra öz alyp barýan işleri, öndürýän önümleri we
ýerine ýetirýän hyzmatlary bilen tanyşdyrmaga
giň mümkinçilik döretdi. Şonuň ýaly-da, Özbe
gistanyň hususy pudagynyň oba hojalygynda,
azyk, dokma senagatlarynda, söwda ulgamynda
gazananlary bilen tanyşmaga, tejribe alyşmaga,
munuň üçin önümçilik kärhanalaryna aýlanyp
görmäge döredilen mümkinçilik işewürleriň ara
syndaky hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny
kesgitlemekde möhüm orna eýe boldy. Munuň
şeýledigini özbek telekeçileriniň izogam, bi
tum mastika, haly we haly ýüplügi, deri we deri
önümleri, gurluşyk harytlary, agaç hem-de mebel
önümleri, azyk harytlary, arassaçylyk serişdeleri
we beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlyga içgin
gyzyklanma bildirendikleri-de subut edýär. Goňşy
ýurduň işewürleriniň elektron, awtoulag, demir
ýol wagonlary, dokma, oba hojalyk önümleri, şeý
le-de logistika ýaly ugurlar boýunça öz tekliplerini
hödürlemekleri Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk
saklamakda, maýa goýumlaryny goýmakda we
ykdysady-söwda işlerini ýerine ýetirmekde ygty
barly döwletdigini ýene bir ýola aýan etdi.
Sözümizi jemläp aýdanymyzda, hormatly
Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna
amala aşyran döwlet sapary türkmen-özbek
gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany açdy
diýip arkaýyn aýdyp bileris.
Ilaman DURDYÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň senagat
we himiýa önümçiligi bölüminiň müdiri.

HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR

H

ormatly Prezidentimiziň Özbegistan
Respublikasyna amala aşyran döwlet
saparynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň
wekiliýeti bu goňşy ýurtda iş saparynda boldy.
Onuň çäklerinde göz öňünde tutulan duşuşyklar
dyr maslahatlaryň we medeni çäreleriň aglabasy
Buhara welaýatynda geçirildi. Gulluk iş saparyna
öz işlerini gündogar sebitde alyp barýan işewür
leriň gatnaşmagy häzirki wagtda Türkmenista
nyň Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň degişli
likde, Özbegistanyň Buhara, Horezm welaýatlary
bilen ýakyndan aragatnaşyk saklaýandygyna,
hyzmatdaşlygyň barha ösdürilýändigine aýdyň
şaýatlyk edýär. Duşuşyklaryň netijeleri boýunça
ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna,
şeýle-de Lebap, Daşoguz welaýatlarynyň hemde Horezm we Buhara welaýatlarynyň telekeçi
leriniň 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.
Türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ileri tutul
ýan ugurlarynyň hatarynda hususy pudagyň gönü
den-göni gatnaşýan ugurlary hem bar. Iki ýurduň
işewür toparlarynyň arasynda işjeň gatnaşyklary
ösdürmek, iň täze tehnologik işläp taýýarlamala
ry ulanmak we innowasion ykdysadyýeti kemala
getirmek, oba hojalyk pudagynda sanly ulgamyň
mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak arkaly, ýo
kary hilli azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak
boýunça işjeň tejribe alyşmak ýaly ugurlar teleke
çilerimize bagly işjeň ugurlar bolup, olary üstünlikli
durmuşa geçirmek arkaly milli ykdysadyýetimizi
has-da ösdürmek nazarlanýar.

Iş saparynyň çäklerinde türkmen wekiliýeti öz
bek işewürleriniň ekerançylykda, maldarçylykda
ýeten sepgitleri bilen giňden tanyşdyryldy. Onda
biz oba hojalyk işleriniň gurnalyşyny, iň häzirki
zaman tehnologiýalaryny önümçilige ornaşdyr
mak arkaly gazanylan üstünlikleri, ekerançy
lykda topragyň ýagdaýyny görkezýän, esasy
görkezijileri sähelçe wagtyň içinde kesgitlemäge
mümkinçilik berýän abzallary, öňdebaryjy usulla
ry ulanmak bilen, topragyň hasyl berijilik ukybyny
gorap saklamaga degişli tejribeleri öwrenip, şular
dogrusynda pikir alyşdyk. Mundan başga-da,
maldarçylykda sanly ulgam arkaly açyk meý
danda giň örülerde bakylýan mallaryň idedilişini,
olaryň ýagdaýyna uzak aralykdan iş ýerinde
gözegçilik etmek bilen bagly tejribeler alyşdyk.
Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyn
daky söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek
boýunça durmuşa geçirilýän anyk işleriň möçberi
barha artdyrylýar. Olar, öz gezeginde, hususy
telekeçilerimiziň dünýä bazarlaryna çykmagyna
uly şertleri döredýär.
Hormatly Prezidentimiziň Özbegistan Res
publikasyna saparynyň çäklerinde täze gol çeki
len ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesi bilen
ozal gazanylan ylalaşyklaryň üsti ýetirildi. Munuň
özi türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň has-da
ösdürilmeginde uly ähmiýete eýedir. Bu aýdy
lanlary gulluk iş saparynyň çäklerinde Daşkent
de iki ýurduň telekeçilik düzümleriniň arasynda
konditer we oba hojalyk önümleriniň eksporty we
importy barada birnäçe şertnamalara gol çekil
megi hem aýdyňlygy bilen tassyklaýar.
Şamämmet ANNAÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
Müdiriýetiniň agzasy.
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OBA HOJALYGY
MEKGEJÖWENIŇ BOL HASYLY ÖSDÜRILIP ÝETIŞDIRILÝÄR
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda
hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda guşçu
lyk pudagynda iş alyp barýan önüm öndürijilere
goldaw bermek hem-de guş etiniň we ýumurt
ganyň öndürilýän möçberlerini artdyrmak, azyk
bolçulygynyň has-da artdyrylmagy üçin netijeli işler
durmuşa geçirilýär.
Ýurdumyzda guşçulyk pudagynyň güýçli depgin
de ösmegi telekeçilerden ygtybarly iým binýadyny
talap edýär. Şonuň üçin döwlet tarapyndan iýmlik
ekinleri ekmek üçin uzak möhletleýin ulanmaga
degişli ýer bölekleri bölünip berilýär. Guşlary ýeter
lik iýmitlendirmek üçin ýokumlylygy taýdan ýokary
hilli iým gerek bolýar. Şeýle bolansoň, iýmitlendi
rişiň çig maly bolan mekgejöwenden we beýleki
ösümliklerden ybarat bolan iýmleriň iň peýdaly gör
nüşleri taýýarlanylýar.
Häzirki wagtda hususy ulgamyň kärhanalaryn
da mekgejöwen we dürli witaminlerdir minerallar
bilen baýlaşdyrylan guş iýminiň ençeme görnüşi
öndürilýär.
«Diýar guşy» hojalyk jemgyýeti ýerli daýhanlar
bilen şertnama esasynda Ahal welaýatynyň Kaka
etrabynyň çäginde 197 gektar ýerde, Mary wela
ýatynyň Oguz han etrabynyň çäginde 120 gektar
ýerde we Wekilbazar etrabynyň çäginde 180 gek
tar ýerde mekgejöwen ekdi. Şu ýylyň iýun aýynyň
ahyrlaryna ekilen mekgejöweniň her gektaryndan
bol hasyla garaşylýar.

***
Ýurdumyzda içerki bazarlarymyzyň haryt bol
çulygyny üpjün etmek, halkymyzyň ýokary hilli
we azyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlan
dyrmak ugrunda uly tagallalar edilýär. Özleri üçin
döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, oba ho
jalykçy telekeçilerimiz, hususy önümçilikler azyklyk
we ot-iýmlik maksady bilen mekgejöwen hasylyny
ösdürip ýetişdirýärler.
Şolaryň biri hem Ahal welaýatynyň Gökdepe
etrabynyň «Maldarçylyk» daýhan birleşiginiň çä
ginde ýerleşýän «Altyn hilal» hojalyk jemgyýetidir.
Bu hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Gökdepe,
Kaka etraplarynyň çäginde, Mary welaýatynyň
Oguz han, Garagum etraplarynyň çäklerinde şert
nama esasynda bölünip berlen 806 gektar ýerde
mekgejöwen ösdürip ýetişdirýär.
Hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekilen mekgejö
wenden häzirki wagtda gögeriş alyndy. Mekgejö
weniň her bir gektaryndan 5 tonna hasyl alynma
gyna garaşylýar. Mekgejöwen hasyly oba hojalyk
mallary we guşlar üçin ýaramly iým bolup, ýerli
guşçulyk toplumlaryna iýmlik hökmünde hödürle
mek meýilleşdirilýär.
***
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda importyň
ornuny tutýan, eksporta gönükdirilen önümleri ön

Hormatly Prezidentimiziň
özleri üçin döredip berýän giň
mümkinçiliklerinden ýerlikli
peýdalanyp, türkmen teleke
çileri gök ekinleriň, miweli
baglaryň bitginli hasylyny
ýetişdirýärler. Olar öndü
rijilikli zähmeti bilen içerki
bazarlarymyzy ter gök önümler
bilen doly üpjün edýärler.
Şeýle hem azyk önümlerida
şary döwletlere eksport edip,
ýurdumyzyň ykdysadyýetine
goşant goşýarlar.
Ine, şeýle oba hojalykçy teleke
çileriň biri hem Rejepbaý Allaýa
rowdyr. Onuň Daşoguz welaýatynyň
S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň
çäginde ýerleşýän ekin meýdanlary
gök-bakja ekinlerine ýöriteleşdirilip
dir. 20 gektar meýdany tutýan bu
ýerde käşir, şugundyr, günebakar

dürmek barada öňde goýýan wezipelerini durmuşa
geçirmekligiň çäklerinde oba hojalykçy telekeçile
rimiz azyklyk we mallar üçin ot-iým taýýarlamakda
giňden ulanylýan mekgejöweni ösdürip ýetişdir
ýärler. Bu ugurda mekgejöweni ösdürip ýetişdir
mekligiň inçe syrlaryny irginsiz öwrenip, baý tejribe
toplap, ondan bol hasyl almagy ussatlyk bilen
başarýan telekeçileriň sanynyň barha köpelýändigi
guwandyryjydyr.
«Ýigit ýoly» hususy kärhanasynyň Ahal we
laýatynyň Kaka etrabynyň «Parahat» daýhan
birleşiginiň çäginde ýerleşýän ekin meýdanynda
ösdürilip ýetişdirilýän mekgejöwen göreniň gözüni
dokundyrýar. Bu ýerde 450 gektardan ybarat ekin
meýdanynyň 244 gektaryna mekgejöwen ekildi.
Mekgejöweniň ekişi şu ýylyň iýun aýynyň ahyry
na tamamlandy. Häzirki wagtda bu ýerde güýzlük
bugdaýyň we konolanyň ekişine taýýarlyk görülýär.
***
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary ýurdumyzyň oba hojalygy
ny, agrosenagat pudagyny ösdürmäge mynasyp
goşant goşýarlar. Olaryň arasynda guşçulyk bilen
meşgullanyp, ýokary hilli guş etini we ýumurtgasy
ny öndürmekde uly ähmiýete eýe bolan ot-iýmlik
ekinleri ekmek, olardan bol hasyl almakda üstünlik
gazanýan telekeçiler hem az däl. Şolaryň biri hem
telekeçi Hemraguly Söýünowdyr.
Telekeçiniň Balkan welaýatynyň Etrek etraby
nyň çäginde ýerleşýän, 35 müň guş idetmäge ni
ýetlenen guşçulyk fermasy bar. Ol guşlar üçin iým
hökmünde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda
bölünip berlen 78,2 gektar ýer böleginde mekgejö
wen ekdi. Galla oragyndan soň, bugdaýdan boşan
meýdanlarda ekilen mekgejöwen häzirki wagtda
boý alyp otyr. Güýz paslynda mekgejöwen ekilen
ýeriň her gektaryndan bol hasyl almaklyga garaşyl
ýar. Telekeçiniň geljekde däneli we ot-iýmlik ekinle
ri ekip, ösdürip ýetişdirmek maksady bar.

ÇAÝ BAŞYNYŇ LEZZETI
Ýurdumyzda azyk berekedini üpjün et
mäge mynasyp goşant goşýan türkmen
telekeçileriniň biri hem Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Aýhan Rejebowadyr. Onuň ýol
başçylyk edýän kärhanasynda «Şabakja»
haryt nyşany bilen gury iýmişleriň onlar
ça görnüşi öndürilýär. Bu kärhana Mary
welaýatynyň Murgap etrabynyň çäginde
ýerleşýär.
Türkiýe Respublikasynyň kämil enjamlary bilen
enjamlaşdyrylan kärhanada häzirki wagtda gaplanan
pisse, maňyz, ýeralma çipsileri, gaplanan çigitleriň
dürli görnüşleri, kökeler öndürilýär. Şeýle hem mek
gejöwen patragy, tüwi, nohut, greçiha, mäş we däne
lileriň beýleki görnüşleri dürli agramda, göze gelüwli
gaplara gaplanylýar. Olaryň arasynda «Şabakja»
haryt nyşanly, 30 — 50 gramlyk gaplara gaplanan
erik, kişmiş, pisse ýaly gury iýmişler çaý başynyň lez
zetidir. Gury iýmişleri taýýarlamakda, däneli önümleri

GÖK WE BAKJA
ÖNÜMLERINIŇ
EKSPORTY

gaplamakda, esasan, çig mal hökmünde ýerli daý
hanlardan satyn alynýan azyk önümleri ulanylýar.
Kärhana doly güýjünde işledilende, bu ýerde
ýylda 1 million 50 müň gap önüm öndürip bolýar.
«Şabakja» haryt nyşany bilen öndürilýän önümler
ýurd um yz yň wel aý atl ar ynd a we paýt agt ym yzd a
ýerleşýän söwda nokatlarynda alyjylara ýetirilýär.
Telekeçi zenanyň geljekde önümleriň ýene-de
täze görnüşlerini öndürmek, önümçiliginiň gerimini
giňeltmek maksady bar.

we ýorunja ýaly gök-bakja ekinleri
ösd ür il ip ýet işd ir ilý är. Oba hoj a
lykçy telekeçi «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynda gök-bakja ekin
lerinden bol hasyla garaşýar. Husu
san-da, käşirden 100 tonna hasyl
alyp, onuň 60 tonnasyny daşary ýurt
lara eksport etmegi meýilleşdirýär.

Eziz Watanymyzda döwlet
tarapyndan önüm öndürijileriň
hemmetaraplaýyn goldanmagy,
ýeňillikleriň döredilmegi oba
senagat toplumynyň ösmegine
uly ýardam berýär.
Oba hojalygy pudagynda işle
ýän türkmen telekeçileri hormatly
Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk
bolçulygyny üpjün etmek baradaky
sargytlaryndan ugur alyp, yhlasly
zähmet çekýärler. Oba hojalykçy
tel ek eç il er im iz iň zähm et çekm e
gi net ij es ind e eker anç yl yk meý
danl ar ynd a gök-bakj a we dän el i
ekinleriň bol hasyly kemala gelýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy,
telekeçi Gunduz Mämmetmyrado
wa hem Lebap welaýatynyň Halaç
etrabynyň «Daýhan» daýhan birle
şiginiň çäginde bölünip berlen 100
gekt ar a gol aý ekin meýd an ynd a
ekip ýetişdirýän ekinlerinden bol
hasyl almagy başarýar.
Ussat telekeçi ençeme ýyldan
bäri ösdürip ýetişdirýän gök-bakja
we däneli ekinleriniň hasylyny da
şary ýurtlara eksport edýär. Ekin
meýdanyň 10 gektarynda gawun-

garpyz, 20 gektarynda sogan, galan
ýerinde bolsa dary, mäş, künji ýaly
däneli ekinler ösdürilip ýetişdirilýär.
Ekin meýdanynda ösdürilip ýetiş
dirilýän gök-bakja we däneli ekinler
ýurdumyzyň ak bazarlarynda halky
myza elýeter bahadan hödürlenýär.
Içerki bazardan artýan önümler da
şary ýurtlara, esasan hem Russiýa
Federasiýasyna, Gyrgyz Respub
likasyna, Eýran Yslam Respubli
kasyna we Owganystan döwletine
eksport edilýär.

Häzirki wagtda hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygyn
da ýurdumyzyň telekeçilerine
döredilip berilýän giň mümkin
çiliklerden ruhlanyp, telekeçi
lerimiz alyp barýan köpugurly
işleri bilen milli ykdysadyýeti
miziň ýokarlanmagyna öz go
şantlaryny goşýarlar.
Ber ek ed e baý türkm en topr a
gynd a miw el i bagl ar yň we gök
önümleriň ýetişdirilmegi bilen bu
ugurda zähmet çekýän telekeçiler
tomus möwsüminde işlerini has-da
gyzgalaňly alyp barýarlar. Ine, şo
laryň biri hem Lebap welaýatynyň
Türkm en ab at şäh er in iň çäg ind e
ýerleşýän «Döwletli depe» hususy
kärh an asyn yň ýolb aşçysy Ihtiýar
Kalandarowdyr.
Kärhana ýurdumyzdaky daýhan
lar yň ýet işd ir en gök önüml er iniň
eksp ort y bil en meşg ull aný ar. Bu
kärhana ýaňy-ýakynda işe başlan
dygyna garamazdan, daşary döw
letler bilen eksporty ýola goýmagy
başardy. Ol ýurdumyzyň welaýat
larynyň ýerli daýhanlary bilen şert
nama baglaşyp, şol esasynda gök
önümleri satyn alýar hem-de Rus
siýa Federasiýasyna, Gazagystan
Respublikasyna we Belarus Res
publikasyna eksport edýär. Ýakynda
kärhana tarapyndan ýerli soganyň
140 tonnadan gowragy Gazagystan

Respublikasyna eksport edildi. Eks
port edilýän önümleriň görnüşleri we
möçberi möwsüme görä üýtgäp dur
ýar. Kärhana tarapyndan şu ýylyň
mart, aprel aýlarynda daşary ýurt
lara kelem eksport edildi. «Döwletli
depe» hususy kärhanasy geljekde
gawunyň we üzümiň eksportynyň
ýola goýulmagyny meýilleşdirýär.
Mahym BEGLIÝEWA.
«Rysgal».
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA

JAÝLARYŇ GÖRKÜNE GÖRK GOŞÝAR
Ýurdumyzda hususyýetçilige döwlet tarapyndan döre
dilip berilýän ýeňilliklerdir şertler netijesinde täzeden-täze
görnüşli önümleri öndürýän ýokary tehnologiýaly önüm
çilikleriň sany barha artýar. Şolaryň biri hem Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
«Gültaraş» hususy kärhanasydyr.

Kiçi we orta telekeçiligiň yzygiderli ösdü
rilmegi netijesinde, ýurdumyzda bäsdeşlige
ukyply birnäçe kärhanalar döredildi. Şolaryň
biri hem «Yhlasly ugur» hususy kärhanasydyr.
Bu kärhana 2021-nji ýylyň fewral aýynda polipropi
lenden we polietilenden haltalaryň, haltalyk matanyň,
halta dokamak üçin sapagyň önümçiligini ýola goýdy.
Bulardan başga-da, «Yhlasly ugur» hususy kärhana
sy tarapyndan gök-bakja önümlerini ýerleşdirmek,
saklamak üçin niýetlenilen plastmassadan sebediň,
polietilen torbalaryň dürli görnüşleriniň önümçiligi al
nyp barylýar. Polietilen we polipropilen haltalar oba
hojalyk we senagat önümlerini gaplamakda ulanylyp,
olar ygtybarlylygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen
tapawutlanýar. Polipropilen haltalaryň ini 50 santi
metr, uzynlygy bolsa 90 santimetre deňdir. Dünýäniň
döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen kärhanada
öndürilýän ýokary hilli önümler ýerli söwda merkezle
rine we dükanlara ýerlenilýär. Olar daşky bazarlarda
hem uly islegden peýdalanýar. Bu önümler Özbegistan
Respublikasyna eksport edilýär.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky
etr ab yn yň çäg ind e ýerl eşý än kärh an ad a onl arç a
adam zähmet çekýär. Hytaý Halk Respublikasynyň

döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kärhana
aýda 50 müň sany plastmassadan sebet öndürmek
kuwwatyna eýe.
Kärhananyň agzybir işgärleri türkmen telekeçile
riniň ýokary öndürijilikli işlemekleri, eksport ugurly
önümleri öndürip, diňe bir içerki bazarda däl, eý
sem, ýurdumyzyň çäginden daşarda uly meşhurlyk
gaz anm ag y üçin ähl i şertl er i dör edý än horm atl y
Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarlar.

TÄMIZLEÝJI SERIŞDELER
«Begenç» hususy kärhanasynyň işewürleri
halkymyzyň gündelik durmuşda ulanýan ýuwu
jy we arassalaýjy serişdelerini öndürip, ilatyň
bu önümlere bolan isleglerini kanagatlandyr
maga mynasyp goşant goşýarlar.
Häzirki wagtda tämizleýji serişdeleri öndürmekde
öňdebaryjy kärhanalaryň biri hökmünde tanalýan
«Begenç» hususy kärhanasy 2017-nji ýylda önümçi
lige başlady. Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň
«Garaşsyzlyk» daýhan birleşiginiň Akgoňur geňeşli
ginde ýerleşýän kärhanada ýuwujy serişdeleriň dürli
görnüşleri we olary gaplamak üçin polipropilenden
dürli ölçegdäki gaplar öndürilýär. «Ak guw» haryt
nyşany bilen öndürilýän egin-eşik ýuwujy serişdele
ri 3 kilogram agramlykda gaplara gaplanylýar. Elde
we awtomatik usulda ulanylýan tämizleýji serişdeler
reňkli pagtadan, sintetik süýümlerden taýýarlanan
mata önümlerini dürli dykyzlykdaky suwlarda ýuwmak
üçin niýetlenendir. Bulardan başga-da, agardyjy, zy
ýansyzlandyryjy, gap-gaç ýuwujy serişdeleriň, suwuk
sabynyň, şampunyň önümçiligi hem ýola goýlan. Şeý
le hem bu ýerde awtoulaglar üçin niýetlenen antifriz
hem öndürilýär.

TÄZE ÖNÜMÇILIK

Kärhana doly güýjünde işledilende, bir ýylyň dowa
mynda egin-eşik ýuwujy serişdeleriň, suwuk sabynyň,
agardyjy serişdeleriň ýüzlerçe tonnasyny öndürmäge
mümkinçiligi bar. Önümçilikde peýdalanylýan çig ma
lyň agramly bölegi ýerli önümlerdir.
Önümçiligiň innowasion usulda alnyp barylmagy
önümleriň hiliniň ýokary bolmagyna, mukdarynyň
artmagyna ýardam edýär. Şeýle bolansoň, bu önüm
lere içerki we dünýä bazarynda islegler barha artýar.
Häz irk i wagtd a «Beg enç» hus us y kärh an as ynd a
öndürilýän arassaçylyk serişdelerini eksport etmek
boýunça Özbegistan Respublikasynyň, Russiýa Fe
derasiýasynyň işewürleri bilen geleşikler baglaşylýar.
Kärhana geljekde önümçiligiň gerimini giňeltmegi, hal
kara bazarda mynasyp orun tapmagy maksat edinýär.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda
döredilen bu kärhana asma poto
loklaryň (çekdirilýän görnüşi), be
zeg üçin ulanylýan diwar kagyzla
rynyň (oboýlaryň) önümçiligini alyp
barýar. Iň häzirki zaman enjamlar
bilen enjamlaşdyrylan önümçilik
desgasynda işçi-hünärmenleriň
onlarçasy zähmet çekýär.
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk
etrabynyň çäginde ýerleşýän kär
hanada daşary ýurtlardan getiril
ýän gurluşyk harytlarynyň ornuny
tutýan önümçilikleri ösdürmäge
berilýän giň goldawlaryň netijesin
de işler öndürijilikli dowam edýär.
Bu ýerde öndürilýän diwar kagyz
larynyň dürli görnüşleri bolup, olar
tebigatyň keşbini suratlandyrýan
owadan görnüşi we dürli öwüşginli

reňkleri bilen müşderileri özüne
çekýär. Sepsiz suratly diwar ka
gyzlarynyň beýikligini 3,15 metre,
inini 10 metre çenli öndürip bolýar.
Önümçilik, esasan, müşderileriň
sarg ytl ar yn a gör ä, buý urm al ar
esasynda alnyp barylýar.
Paýt agt ym yzd an we ýurd u
myzyň ähli welaýatlaryndan sar
gytlar gelip gowuşýar. Olary öz
wagt ynd a, ýok ar y hill i ýer in e
ýetirmek, müşderileriň ynamyny
ödäp, bäsdeşlige ukyply, islegli
harytlary öndürmek kärhananyň
agzybir işgärleriniň baş maksady
bolup durýar.
«Gültaraş» hususy kärhanasy
gelj ekd e önümç il ig in iň ger im in i
giňeltmegi, halkara bazarda myna
syp orun tapmagy meýilleşdirýär.

ÝOKARY HILLI SÜZGÜÇLER

DÜNÝÄ BAZARYNDA GEÇGINLI ÖNÜMLER

«Göwnejaý önüm» hususy kärhanasy
«Ýyldyrym» haryt nyşanly, ýokary hilli süzgüç
leriň önümçiligini alyp barýar. 2020-nji ýylda
önümçiligini ýola goýan bu kärhana Mary we
laýatynyň Mary şäherinde ýerleşýär. Bu ýerde
ýeňil we ýük awtoulaglaryna niýetlenilen ýag,
howa süzgüçleriniň dürli görnüşleri öndürilýär.

Aşgabat şäheriniň
Büzmeýin etrabynyň
çäginde ýerleşýän
«Nygmatly zaman» hususy
kärhanasy Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, te
lekeçi Işanmyrat Çalyýew
tarapyndan 2021-nji ýylda
esaslandyryldy. Kärha
na döredilenine heniz köp
wagt geçmedik hem bolsa,
gysga wagtyň içinde da
şary ýurtlara eksporty ýola
goýmagy başardy. Bu ýerde
izogamyň we bitum mastika
nyň önümçiligi alnyp barylýar.

Häzirki wagtda kärhanada işçi-hünärmenleriň birnä
çesi zähmet çekýär. Kärhana Hytaý Halk Respublika
synyň kämil enjamlary bilen üpjün edildi. Müşderileriň
isleglerine görä, buýurmalar esasynda hem önüm
öndürilýär. Öndürilýän ýag, howa süzgüçleriniň ýigri
miden gowrak görnüşi bolup, olar dürli ölçegleri, ulany
lyşy boýunça tehniki häsiýetleri bilen tapawutlanýarlar.
Süzgüçler ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary hili,

amatly bahasy bilen tapawutlanýar. Öndürilýän önüm
ler hil gözegçiliginden geçirilmek bilen ýurdumyzyň
içerki bazarlarynda ýerlenilýär.
«Göwnejaý önüm» hususy kärhanasy geljekde
hem öndürýän ýokary hilli harytlarynyň görnüşlerini
artdyrmagy, olary eksport etmegi göz öňünde tutýar.
Kärhananyň agzybir işgärleri türkmen telekeçilerine
kömekdir goldawlaryny berýän, hususy ulgamyň ornu
ny ýokarlandyrmak barada aladalary edýän hormatly
Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.

GURLUŞYK HARYTLARY
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallala
ry netijesinde ýurdumyzda giň gerimde alnyp
barylýan dürli maksatly gurluşyklary gurlu
şyk materiallary bilen ýeterlik derejede üpjün
etmek maksady bilen, öndürilýän gurluşyk
serişdeleriniň görnüşlerini köpeltmek boýunça
ähli zerur bolan işler alnyp barylýar. Bu ugur
da Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzalary hem ýokary hilli
gurluşyk harytlaryny öndürmek bilen özleriniň
mynasyp goşantlaryny goşýarlar.
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň çäginde
ýerleşýän «Arassa kenar» hususy kärhanasy ýokary
hilli gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi bilen meşhurdyr.
2019-njy ýylda önümçiligini ýola goýan kärhana kafel
üçin ýelimiň, suwag üçin garyndynyň, boýagdan öňki
gruntlamanyň önümçiligini ýola goýdy.
Kärh an ad a önd ür ilý än ýel iml er berkl ig i, dur
nuklylygy bilen tapawutlanýar. Suwag üçin garyn

Kärhanada önümçilik üçin gerek
bolan çig mal Balkan welaýatynyň
Gyýanly şäheriniň polimer zawo
dynyň önümleri bilen üpjün edil

dy, boýagdan öňki gruntlama we kafel üçin ýelim
25 kilogramlyk gutulara gaplanylýar. Kärhananyň dün
ýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň häzirki zaman
enjamlary bilen enjamlaşdyrylmagy bu ýerde aýda
60 tonna golaý suwag üçin garyndy, boýagdan öňki
gruntlama, 30 — 40 tonna kafel üçin ýelim öndür
mäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda kärhanada
onlarça işgär zähmet çekýär. Önümçilikde ýerli çig
maldan peýdalanylýar. Önümler ýurdumyzyň söwda
nokatlarynda alyjylara ýetirilýär.
Ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen uly islegden
peýdalanýan «Arassa kenar» hususy kärhanasy gel
jekde önümçilik kuwwatyny artdyrmagy, önümlerini
daşarky bazara çykarmagy maksat edinýär.

ýär. Bu ýerde ýaşlaryň onlarçasy
zähm et çekýär. Kärhana golaý
da Özbegistan Respublikasynyň
Buhara şäherinde geçirilen birinji
Türkmen-özbek sebitara forumy
nyň çäklerinde Türkmenistanyň
we Özbegistan Respublikasynyň
önümleriniň sergisine öz önümleri
bilen gatnaşdy.
«Nygm atl y zam an» hus us y
kärhanasy öz öndürýän önümle
rini daşary ýurtlara, esasan hem
Özb eg ist an Resp ubl ik as yn a,
Gruz iý a Resp ubl ik as yn a we
Owg an yst an döwl etin e eksp ort
edip başlady. Ýakynda kärhananyň
1000 tonna golaý önümi daşary
döwletlere eksport edildi.
Mundan başga-da, «Nygmatly
zaman» hususy kärhanasy önüm
çiligini has-da giňeltmek maksa
dy bilen suw esasly boýaglaryň
önümçiligini ýola goýmagy meýil
leşdirýär.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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SANLY ULGAM

TELEKEÇILERE MASLAHAT

ÝERLI PLATFORMALAR

TOPRAGYŇ WE SUWUŇ HIL GÖRKEZIJILERINI
KESGITLEMEGIŇ ÄHMIÝETI

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýy
lynda ýurdumyzyň ähli pudaklaryna
sanly ulgamyň gazananlaryny ornaş
dyrmak işi güýçli depginde alnyp baryl
ýar. Sanly tehnologiýany, sanly ulga
myň mümkinçiliklerini halka elýeterli
etmekde türkmen telekeçileriniň hem
mynasyp paýy bardyr. Bu ugurda ön
jeýli işleri alyp barýan hususyýetçileriň
biri hem telekeçi Eziz Beknazarowdyr.
Onuň ýolbaşçylygyndaky «Sungat eseri» hu
susy kärhanasy 2015-nji ýylda esaslandyrylyp,
ol ilkibaşda sanly ulgamda birnäçe jemgyýetçilik
çärelerini, şowhunly konsertleri guramak bilen
meşgullanyp, 2018-nji ýylyň başynda IT ulgamyna
girişip başlady. Bu ýerde häzirki wagtda daşary
ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde
bilim alan, öz işine ussat programma düzüjileriň,
IT hünärmenleriniň onlarçasy zähmet çekýär.
Kärhana müşderilere programma üpjünçiligi,
kiberhowpsuzlyk, grafiki dizaýn ýaly hyzmatlary
hödürleýär. Ýaňy-ýakynda bolsa, halk köpçüli
gine ýerli sosial ulgam bolan täze, «Biz bärde»
(bb.com.tm) platformasyny hödürledi. Bu plat
formada ulanyjylar özara maglumat alyş-çalşy,
habarlaryň yzygiderliligi, makalalaryň toplumy
bilen tanşyp, onlaýn marketleriň hyzmatlaryndan
peýdalanyp bilerler.

Häzirki wagtda oba hojalyk önümçiligini mundan
beýläk-de ösdürmek boýunça birnäçe gaýra goýulma
syz çäreler işlenip düzülýär. Şu çäreleriň içinde oba
hojalyk ylmynyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyr
maklyga, agrotehniki çäreleriň öz wagtynda birkemsiz
ýerine ýetirilmegine, ekerançylygyň medeniýetini ýo
kary götermeklige, ýerleriň gurplulygyny artdyrmakly
ga, galyberse-de, dökünleri doly we dogry gatnaşykda
ulanmaklyga aýratyn orun degişlidir.

Şeýl e-de bu platf orm an yň çäkl er ind e
tv.com.tm atly wideo platforma hem öz işine
başlady. Bu ýerde ýerli we daşary ýurt çeper film
lerine öz wagtynda we tölegsiz ýagdaýda tomaşa
edip bilerler.
«Sungat eseri» hususy kärhanasynyň işine us
sat hünärmenleri ulanylmagy aňsat, göze ýakymly
dizaýnly, maglumat tizligi we howpsuzlygy ýokary
derejede üpjün edilen web saýtlary düzmek, ola
ry doly ulanyşa tabşyrmak ýaly işleriň ussatlyk
bilen hötdesinden gelýärler. Olar geljekde hem
IT ulgamynda has-da ilerlemegi, halk köpçüligi
niň bähbidine gönükdirilen täze taslamalary işläp
düzmegi maksat edinýärler.

ONLAÝN SÖWDA — DÖWRÜŇ TALABY
Sanly ulgamyň gazananlarynyň biziň gündelik durmuşy
myza giňden ornaşmagy netijesinde öýden çykman özü
mize gerekli bolan harytlary has çalt tapmaga we olary
gapymyza çenli getirmäge uly mümkinçilik döredi. Paýtag
tymyz Aşgabatda şeýle hyzmatlary amala aşyrýan onlaýn
marketleriň sanynyň artmagy, olaryň halka hödürleýän hyz
matlarynyň geriminiň giňemegi bizi has-da buýsandyrýar.
Şolaryň biri hem «Ikinokat» onlaýn söwda meýdançasydyr.
«Ikin ok at» onl aýn söwd a
meýd anç as y 2021-nji ýyl yň
ahyrynda esaslandyryldy. Ha
rytlaryň dürli görnüşi, 2000-den
gowr ak böl üm, 20 müňd en
gowr ak har yt, 1000-e gol aý
brend, baş sahypadaky göz
leg we süzgüç bölümleri özüňe
gerekli bolan harydy has çalt
tapm ag a ýard am edý är. On
laýn söwd a meýd anç as ynd a
müşderiler özüne gerekli bolan
islendik harydy — iýmit önüm
ler ind en başl ap, elektr on ik a
enjamlaryna çenli harytlary sa
tyn alyp bilerler. Iýmit önümleri,

hojalyk harytlary, himiki seriş
deler, parfýumeriýa önümleri,
gözellik serişdeleri, awtomobil
ler üçin, egin-eşik we aýakgap
ýaly bölümlerde her harydyň
aýratynlykda öz häsiýetnama
sy bilen ýerleşdirilmegi gözlegi
has-da aňsatlaşdyrýar.
Müşd er il erd en gel en sar
gytlar hepdäniň ähli gününde
9:00-dan 18:00-a çenli kabul
edilýär. Ýurdumyzyň welaýatla
ryna eltip bermek hyzmaty Türk
men poçta aragatnaşyk gullugy
tarapyndan amala aşyrylýar.
«Ikin ok at» onl aýn söwd a

meýd anç as yn yň ykj am go
şundysyny «Google Play» we
«App Store» arkaly telefona,
planşete, kompýutere ýükläp
almak mümkin.
Onl aýn söwd a meýd anç a
syn y ýurd um yz yň bell i önüm
öndür ij il er i, daş ar y ýurtl ar yň
görnükli brendleri we distrib
ýutorlar bilen müşderileriň ara
syndaky köpri hökmünde göz
öňün e get irs ek, hak yk atd an
daş düşmeris. Sanly ulgamyň
ösýän zamanasynda «Ikinokat»
onlaýn söwda meýdançasynyň
esas y maks ad y ýurd um yz yň
telekeçilerini bir ulgama jem
läp, halkymyza harytlaryň giň
görnüşini ýetirmekden, hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygyn
da hususyýetçilere döredilýän
mümkinçiliklerden giňden peý
dalanyp, hyzmatlarynyň gerimini
giňeltmekden ybaratdyr.

GADYMY HEM MÜDIMI
SUNGAT
Hormatly Prezidentimiziň
taýsyz tagallalary bilen ha
lyçy telekeçilere halyçylyk
sungatymyzy ösdürmäge,
iň kämil nusgalaryny dö
retmäge giň mümkinçilikler
döredilýär. Şeýle mümkinçi
liklerden ruhlanýan
Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalary hem bu
ugurda öndürijilikli iş alyp
barýarlar.
«Kümüş ýüpek» hojalyk jemgy
ýetinde milli gymmatlygymyz bolan
haly we haly önümlerini dokamakda
alnyp barylýan işler hem guwandy
ryjydyr. Hojalyk jemgyýetiniň Lebap
welaýatynyň Halaç etrabynyň çä
ginde ýerleşýän haly kärhanasynda
haly önümler iniň dürli görnüşleri
dokalýar. Bu ýerde çeper elli haly
çy gyz-gelinleriň ýüzlerçesi zähmet
çekýär. Ýüňden dokalýan halylaryň
arasynda zenanlar üçin ýantorbalar,
gapjyklar, namazlyklar, sowgatlyk
önümler bar. Türkmen halylary üçin
saryja goýunlaryň örän berk hem
inçe bolan ýazky ýüňlerinden peý
dalanylýar. Olary boýamakda tebigy
boýaglar ulanylýar.
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sasy iýmit maddalary — azot, fosfor, kaliý bir-biri bilen
kadaly gatnaşykda ulanylanda, has ýokary netije alyn
ýandygy köp sanly ylmy-barlag işleriniň netijesinde subut
edildi. Iýmit maddalarynyň haýsy hem bolsa biriniň ýetmezçilik etmegi
ösümligiň ösüşini peseldýär we onuň hasyllylygynyň peselmegine
getirýär.
Şonuň üçin topragyň agrofizikasyny, meliorasiýasyny, mikrobio
logiýasyny, agrohimiýasyny seljerip, oba hojalyk ekinlerinden ýokary
hasyl almak üçin gerek bolan mineral dökünleriň — azotyň, fosforyň,
kaliniň mukdaryny meýilleşdirilen hasyla we iýmit maddalarynyň
topragyň düzüminde tebigy ýagdaýda saklanyşyna baglylykda kes
gitlemek zerur.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar mer
kezi dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň enjamlaryny ulanyp,
olarda halk hojalygy we ekerançylyk üçin zerur bolan dürli görnüşli
seljermeler we ylmy-barlag işleri edara-kärhanalar we telekeçiler
üçin ýerine ýetirilýär.
Ýurdumyzda ekerançylygyň gülläp ösmegi üçin ekin ekiljek top
ragyň ýokumlylyk derejesini seljermek, suwaryş suwlarynyň himiki
düzümini hem-de onda ulanylýan dökünleriň hilini kesgitlemek wajyp
meseleleriň biri bolup durýar.
Janly organizmler toprakdan ýokumly maddalary ion görnüşinde
kabul edýärler. Topragyň düzüminde bar bolan ýokumly mineral mad
dalaryň köpüsi bolsa suwda eremeýärler. Şol sebäpden ösümlikler
toprakdan kadaly iýmitlenip bilmeýärler.
Häzirki wagtda Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanalarynda bar
laghana şertlerinde ekerançylykda ulanyljak topragyň ösümlik üçin
ýokumly bolan mehaniki düzümi, çüýrüntgi, şorlulygy, mikro we makro
elementleriň we NPK barlaglary spektral barlaglaryň üsti bilen amala
aşyrylýar. Şeýle-de topragyň düzümindäki ýokumly maddalaryň suwa
geçýän bölegini bolsa ion hromatografiýa usuly arkaly kesgitlenýär.
Bu usullaryň artykmaçlygy bolsa gysga wagtda takyk maglumatlary
almakdan ybaratdyr.
Topragyň şorlulyk derejesine, mehaniki düzümine we ondaky
çüýrüntginiň mukdaryna baglylykda, mineral dökünleriň döküliş ka
dalary dürli-dürlüdir.
Ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän bakja önümlere hem-de ekeran
çylygyň beýleki görnüşlerinde berilýän adaty suwuň we minerallaş
dyrylan suwuň himiki düzüm barlaglary ion hromatografiýa usuly
arkaly ýokumlylyk derejesi kesgitlenip, miweli ösümlikler üçin gerek
bolan ýokumly maddalaryň mukdary anyklanylýar. Kokobitde ösdü
rilip ýetişdirilýän miweli ösümlikleriň suwdan ýokumly maddalaryň
alnyşy boýunça ösümlikde haýsy mineralyň ýetmezçilik ýa-da ag
dyklyk edýändigi kesgitlenýär. Onuň üçin ilki suwaryşda ulanylýan
adaty suwuň we minerallaşdyrylan suwuň himiki düzümi kesgitle
nenden soňra, onuň netijeleri drenaž suwuň himiki düzümi bilen
deňeşdirilýär. Netijede, drenaž suwuň düzüminde ýokumly maddalar
saklanylmaýan bolsa, onda ýokumly maddalar ösümlik tarapyndan
siňdirilendigini aňladýar.
Ekerançylyk bilen meşgullanýan telekeçilere ýokary hasyl almak
lary üçin ekin ekilýän topragyň himiki düzüm barlaglaryny, adaty
suwaryş we minerallaşdyrylan suwlarynyň ösümlik üçin zerur bolan
ýokumly maddalaryň hil we mukdar barlaglaryny hem-de suwaryş
suwlarynda ulanýan mineral we organomineral dökünleriniň hilini
kesgitlemek maslahat berilýär.
Perhat SOLTANMYRADOW,
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar
merkeziniň merkezi barlaghanasynyň müdiri.

Haly kärhanasynda buýurmalar
esasynda hem önüm öndürilýär.
Ýeri gelende bellesek, müşderileriň
sargytlaryna we isleglerine görä,
haly önümlerini dokamakda häzir
ki zaman tehnologiýalar ulanylýar.
Munuň üçin ilkibaşda dizaýnerler
kompýuterde halynyň ülňüsini taý
ýarlap, dürli bezeg işlerini (reňkini,
nagyşlaryny) ýerine ýetirýärler we
müşderilere hödürleýärler. El haly
laryna gadymdan gelýän nusgalar
bol an tek e, aýn a, keý ik, gabs a,
pendi ýaly göller salynýar. Şeýlelik
bilen, bu ýerde dürli ölçegde, ga
lyňlykda iň inçe we nepis halylar
dokalýar.
Türkmen halylarymyzyň ekolo
giýa taýdan arassalygy, berkligi,
nepisligi, göze ýakymlylygy üçin
hemişe hyrydary ýetik. Kärhanada
göwrümi 400 inedördül metr ulu

lykdaky halylary dokamaga hem
mümkinçilik bar. Bu ýerde dokalýan
el halylarynyň bir inedördül metrin
de 312 müň çitim sanynyň bolma
gy, nepisligi, olara bolan islegleriň
barha artmagyna ýardam berýär.
Golaýda täze döredilen «Berkarar»
atly sekizburç gölli halylaryň doka
lyp başlanandygy hem bellärliklidir.
Dünýä döwletleriniň birnäçesiniň
söwda dükanlarynda türkmen ha
lylaryna we haly önümlerine gabat
gelmek bolýar. Olaryň iň geçginli
harytlaryň hataryndadygy buýsan
dyrýar. Halyçy telekeçiler türkmen
haly sungatynyň dünýä meşhurlygy
ny gazanmakda giň mümkinçilikleri
döredýän Arkadagly Serdarymyza
alkyş aýdýarlar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

HORM ATL Y ADAML AR!
Tomus paslynyň dowam edýän günlerinde Gün
urma hadysalarynyň, döräp biläýjek möwsümleýin
ýiti respirator-ýokanç keselleriň öňüni almak maksa
dy bilen, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýniň!
Günüň ýiti şöhlesinden goranyň, şeýle hem ýurdumyz
da hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk
düzgünlerini doly we dogry berjaý ediň, elleriňizi he
mişe 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!
Biziň salgymyz:
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň
Bitaraplyk köçesiniň
18-nji jaýynyň 7-nji gaty.

«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.

Habarlaşmak üçin
telefon belgilerimiz:
(+993 522) 7-26-25,
(+993 65) 89-22-99.

S/b: 601221000977

MÄHRIBAN ILDEŞLER!
“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky
“Şowly söwda” ygrarlyk maksatnamasyny
işe girizdi.
Maksatnamanyň çäklerinde «Maestro»
kartlaryny ulanyjylara maksatnama birigen
hyzmatdaşlarynyň söwda we hyzmat nokatlaryndaky POS termi
nallarynda söwda edenlerinde, söwdanyň 3 göterimi bank tara
pyndan, 3 göterimi söwda-hyzmat ediji hyzmatdaş tarapyndan
tölenip, jemi 6 göterim “cash back” sylagy hökmünde kart saklaý
jynyň hasabyna yzyna gaýtarylyp berilýär.
Häzirki wagtda bu maksatnama 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.
S/b: 102211003951

«INNOVAPAK»
PLASTIK GAPLARY —
ÝOKARY HILLI HEM
DÖWREBAP

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

MAHABAT
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Rysgal

2022-nji ýylyň 25-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.

«Parahat» hususy kärhanasy

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 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.
Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

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

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

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumy, Türkmenistan köçesi.
Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: (+993 65) 72-61-42.

www.parahat.com.tm
Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109824.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

S/b 202131000197

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.

