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ÇYKYŞY
(Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 19-njy marty)
Hormatly Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy!
Hormatly Halk Maslahatynyň
agzalary we deputatlar!
Gadyrly watandaşlar!
Hormatly myhmanlar!
Hanymlar we jenaplar!
Ilki bilen, şu belent münberden si
ze we Garaşsyz, hemişelik Bitarap
Türkmenistanyň ähli halkyna ählihalk
saýlawlarynda maňa bildiren ynamy
ňyz üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk
bildirýärin. Bu saýlawlaryň netijesinde
men Türkmenistanyň Prezidenti wezi
pesine saýlandym.
Mähr ib an halk ym yň men i Türk
men ist an yň Prez id ent i wez ip es in e
saýl ap, bild ir en uly ynam y wat an
daşl ar ym yz yň asud a we abad an
durmuşynyň, nesillerimiziň bagtyýar
geljeginiň bähbidine türkmen döwleti
niň gülläp ösmegi hem-de berkemegi
üçin has-da yhlasly zähmet çekmäge
borçly edýär.
Meniň Türkmenistanyň Prezidenti
wezipesine girişmegim mynasybetli
geçirilýän dabaraly çärä gatnaşma
ga çakylygy kabul edendikleri üçin
hormatly ýaşulularymyza, mähriban
enelerimize, ýaşlarymyza, Türkmenis

tanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty
nyň agzalaryna, Mejlisiň deputatlary
na, Ministrler Kabinetiniň we Döwlet
howps uzl yk geň eş in iň agz al ar yn a,
şeýle hem köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň, jemgyýetçilik gurama
larynyň, ýurdumyzdaky diplomatik we
kilhanalaryň wekillerine tüýs ýürekden
minnetdarlyk bildirýärin.
P u rs a td a n p e ýd al an y p , m e 
niň bil en birl ikd e Türkm en ist an yň
Prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgär
hökmünde gatnaşan watandaşlaryma
hem minnetdarlyk bildirýärin. Olar äh
lihalk saýlawlaryna türkmen halkynyň
Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipe
sine dalaşgär hökmünde iň mynasyp
adamlary hödürländigini subut etdiler.
Şeýle hem men bu örän möhüm
jemg yý etç il ik-syý as y çär än i halk a
ra talaplara laýyklykda, aç-açanlyk
hem-de aýdyňlyk ýagdaýynda, ýokary
derejede gurandyklary üçin Türkme
nistanda Saýlawlary we sala salşyklary
geçirmek boýunça merkezi toparyň
agzalaryna, milli we halkara synçy
lara, saýlawlary üstünlikli geçirmäge
gatnaşan ähli watandaşlaryma tüýs
ýürekden minnetdarlyk bildirýärin.
(Dowamy 2-nji sahypada)

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ
PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Çuňňur hormatlanylýan
Türkmenistanyň Prezidenti!
Sizi Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda
saýlawçylaryň sesleriniň iň köpüsini — 72,97 göteri
mini alyp, ynamly ýeňiş gazanmagyňyz, Türkmenis
tanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasy
nyň örän ýokary derejede dabaraly we guramaçylykly
geçirilmegi hem-de Türkmenistanyň Prezidenti diýen
belent wezipä resmi taýdan girişmegiňiz bilen tüýs
ýürekden gutlaýarys.
Siziň Ruhyýet köşgünde geçirilen dabaradaky
halkymyza maksatnamalaýyn ýüzlenmäňiz, beýik
işlere ruhlandyryjy sözleriňiz buýsanjymyzy has-da
belende göterdi.
Hormatly Serdar Berdimuhamedow!
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe Siziň baştutanlygyňyzda milli agzybirli
gimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrýan işler
üstünlikli dowam etdiriler. Arkadagly Watanymyzyň
bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, ynanyşmak, hoş
niýetli goňşuçylyk, dost-doganlyk ýörelgelerini öňe
sürýän kuwwatly we abadan döwlet hökmünde dün
ýädäki abraýy has-da artdyrylar.

Siziň Prezidentlige dalaşgärlik maksatnamaňyz
da öňde goýýan belent maksatlaryňyz bizi täze üs
tünliklere ruhlandyrýar. Onda Türkmenistanyň ýaş
nesillere aýratyn üns berilýän ýurtdugy nygtalýar.
Eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde
Garaşsyzlyk nesillerine aýratyn ynam bildirilýär.
Bu maksatnamaňyzda halkyň hal-ýagdaýynyň
ýokarlandyrylmagy bilen bagly iş alyp barýan döw
let we hususy düzümleriň işini döwrebaplaşdyrmak
baradaky tagallalaryň artdyryljakdygy, halkymyzyň
esasy böleginiň, has hem çet-gyradaky sebitlerde
ýaşaýan ilatyň iş bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmak
maksady bilen, döwlet tarapyndan kiçi we orta tele
keçiligi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýum syýa
satynyň işjeňleşdiriljekdigi nygtalýar.
Çuňňur hormatlanylýan
Serdar Berdimuhamedow!
Siziň ýurdumyzda Prezident saýlawlarynyň bar
şyna gözegçilik edýän milli we halkara synçylar,
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary
hem-de wekilleri bilen söhbetdeş bolup, olaryň so
wallaryna üç dilde — türkmen, iňlis we rus dillerinde
jogap berip aýdanlaryňyz, şol sanda telekeçiligiň gol

danylmagy, 2008-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ähmiýeti
hakynda bellänleriňiz başymyzy göge ýetirýär. Siziň:
«Bu birleşmäniň agzalary ýurdumyzyň halk hojalygy
nyň dürli pudaklarynda, şol sanda söwda ulgamyn
da, oba hojalygynda, gurluşykda, ulag ulgamynda,
senagatda üstünlikli işleýärler. Biziň ýurdumyzyň
gaýtadan işleýän pudaklary hem-de senagaty milli
ykdysadyýetimiziň okgunly ösdürilmegine ýardam
berýän ýokary hilli harytlary öndürýär» diýen söz
leriňiz, döwletimiziň telekeçiligi goldamagy dowam
etmegi maksat edinýändigi hakynda aýdanlaryňyz
has-da buýsandyryjydyr.
Hormatly Prezidentimiz!
Sizi Türkmenistanyň Prezidenti diýen belent wezi
pä resmi taýdan girişmegiňiz mynasybetli ýene-de bir
gezek tüýs ýürekden gutlaýarys! Siziň janyňyz sag,
ömrüňiz uzak, mertebäňiz hemişe belent bolsun,
hormatly Prezidentimiz!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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Hormatly watandaşlar!
Gadyrly myhmanlar!
M e n ş u g ü n T ü r km en i st an y ň
Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen,
halkyma wepaly hyzmat etjekdigim barada
kasam etdim. Häzir bolsa bu wezipede nä
hili işlejekdigim, ilkinji nobatda zerur bolan
haýsy meselelere seretjekdigim barada
aýtmak isleýärin.
Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenis
tan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam
basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze
eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandy
ryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz
öňümizde has belent maksatlary goýduk.
Biz iň esas y maks ad ym yz mähr ib an
Watanymyzyň asudalygyny we howpsuz
lygyny, durmuş-ykdysady taýdan ösüşini,
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini
mund an beýl äk-de ýok arl and yrm ag y,
büt in düný äd e par ah atç yl yg y hem-de
özara ynanyşmagy berkitmegi üpjün et
mekdir. Şu belent maksatlara ýetmegiň
ýoly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edi
len hem-de ata Watanymyzyň geljek 30
ýylda gülläp ösmegine gönükdirilen Milli
maksatnamada aýdyň beýan edildi. Bu
maksatnama «Berkarar döwletiň täze eý
ýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022
— 2052-nji ýyllard a durm uş-ykd ys ad y
taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy»
diýlip atlandyrylýar.
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrün
de Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň
kuwwatyny pugtalandyrmakda, halkara
abr aý yn y ýok arl and yrm akd a uly işl er i
bitirdi. Oňyn syýasy, ykdysady we mede
ni özgertmeleri üstünlikli amala aşyrdy.
Hereket etmegiň oýlanyşykly, ylmy taý
dan esasl and yr yl an maks atn am as yn y
durmuşa geçirdi. Milletiň Lideriniň döwleti
dolandyrmakda, ýurdumyzy ösdürmekde
maksada okgunlylygy hem-de syýasy öň
dengörüjiligi, halkyna ynamy we söýgüsi
türkmen döwletini ynamly ösüş ýoluna
çykarmaga mümkinçilik berdi.
Garaşsyz Watanymyzy mundan beý
läk-de depginli ösdürmek üçin bellenen
esasy ýol, öňde goýlan maksatlar, geljegi
uly wezipeler meniň geljekde alyp barjak
işimiň esasynda durýar.
Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga,
özara hormatlamaga we deňhukuklylyga,
dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli
hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan
Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň
döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyn
dan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk
aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçyly
gy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli,
dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek,
durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem
Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasa
tynyň ileri tutulýan ugurlary bolar.
Halkara gatnaşyklarda Türkmenistan
ozalky syýasy garaýyşlarynda galýar. Biziň
döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň
Tertipnamasyna, hereket edýän ikitarapla
ýyn we köptaraplaýyn halkara ylalaşykla
ra, şertnamalara hem-de konwensiýalara
laýyklykda, öz halkara borçnamalaryny
doly ýerine ýetirer. Şunuň bilen baglylykda,
ýurdumyz Halkara pul gaznasy, Bütindün
ýä banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş
banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş
banky we beýleki halkara maliýe-ykdysady
guramalar bilen hyzmatdaşlygy mundan
beýläk-de berkider.
Biz dünýäniň ähli ýurtlary we halklary
üçin açykdyrys. Olar bilen söwda-ykdy

sady, medeni-ynsanperwer we ylym-bilim
ulgamlarynda gatnaşyklary geljekde-de
ösdürmegi maksat edinýäris.
Ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Türk
men ist an yň ýok ar y halk ar a abr aý yn y
has-da berkideris. Sebäbi Watanymyzyň
mertebesi halkymyzyň mertebesidir!
Hormatly dabara gatnaşyjylar!
Döwl et im iz iň Konst it us iý as ynd a ra
ýatlarymyzyň kepillendirilen hukuklaryny
goramak meniň esasy borjum bolar. Türk
menistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty
we Mejl is i ýurd um yz yň kan unç yl yg yn y
kämilleşdirmek işini dowam etdirer. Döwle
timiziň adam hukuklaryny we azatlyklaryny
goramak babatdaky ynsanperwer syýasa
tyny mundan beýläk hem üpjün ederis. Milli
Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň
ygtyýarlyklary has-da kämilleşdiriler.
Biz iň gor an yş häs iý etl i doktr in an y
berjaý edýän milli Ýaragly Güýçlerimize
döwletimiziň Garaşsyzlygyny we Bitarap
lygyny goramakda, durnuklylygyny üpjün
etmekde uly orun degişlidir. Bitarap Wata
nymyzyň goranmak kuwwaty halkymyzyň
asuda we abadan durmuşyny üpjün etmä
ge gönükdirilendir. Şuny göz öňünde tutup,
biz milli Ýaragly Güýçlerimiziň, beýleki
harby we hukuk goraýjy edaralaryň mad
dy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak
üçin ähli tagallalary ederis. Bu edaralar
üçin geljekde hem häzirki zamanyň iň kä
mil tehnikalaryny, beýleki zerur enjamlary
satyn alarys. Harby gullukçylaryň ýaşaýyşdurmuş şertlerini has-da gowulandyrarys.
Geljekde biz Türkmenistanyň nebitgaz
pudagyny giň gerim bilen ösdürmäge we
onuň halkara energetika ulgamyna işjeň
goş ul yşm ag yn a gön ükd ir il en syý as at y
durmuşa geçireris.
How an yň üýtg em eg in iň, sen ag at yň
daşky gurşawa we adam saglygyna ýara
maz täsirini peseltmegiň, daşky gurşawa
zyňyndylaryň möçberini azaltmagyň üs
tünde işlemek Türkmenistanyň ekologiýa
syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolar.
Men saýlawçylar bilen geçiren duşu
şyklarymda paýtagtymyzda «Aşgabat-siti»
ýaşaýyş toplumyny, welaýatlarda täze,
häzirki zaman obalarynydyr şäherçelerini
gurmak barada jikme-jik aýtdym. Nesip
bolsa, bu işleri geljekde ýurdumyzyň ähli
sebitlerinde hem dowam etdireris.
Garaşsyz döwletimiziň elektrik ener
getikasy pudagyna köp möçberde maýa
goýumlar gönükdiriler. Türkmen energiýa
serişdelerini daşarky bazarlara diwersi
fikasiýa ýoly bilen ibermek üçin elektrik
energiýasynyň öndürilişi artdyrylar we ony
ibermegiň ulgamy kämilleşdiriler. Geljekde
ýurdumyzda energiýanyň gaýtadan dikel
dilýän çeşmelerini, şol sanda Gün batare
ýalaryny öndürmegi giňden ýola goýmak
we ornaşdyrmak hem meýilleşdirilýär.
Mundan başga-da, daşary ýurtlardan
ýokary öndürijilikli oba hojalyk tehnika
laryny we enjamlaryny satyn almak üçin
maýa goýumlaryň möçberi-de artdyrylar.
Ekologik abadançylygy üpjün etmek,
geljek nesillerimiz üçin ösümlik we haý
wanat dünýäsini gorap saklamak hem-de
olaryň biologik dürlüligini artdyrmak, tebigy
serişdelerimizi netijeli we durnukly peýda
lanmak, şeýle hem bereketli topragymyzy
gülläp ösýän mekana öwürmek boýunça
giň gerimli işler geçiriler.
Önümçilige häzirki zaman suw tygşyt
laýjy tehnologiýalary hemişelik esasda
ornaşdyrylar we suwarmagyň ozal ula
nylýan usullary kämilleşdiriler. Ýurdumyz
da maldarçylygy ösdürmäge, mallaryň
hem-de guşlaryň baş sanyny artdyrmaga,
tohumçylyk işini ylmy taýdan esaslandyry

lan usullara laýyklykda giňeltmäge aýratyn
üns berler.
Biz ahalteke atlarynyň baş sanyny we
dünýädäki şan-şöhratyny artdyrmak, milli
itşynaslyk mekdebiniň baý däplerini go
rap saklamak we baýlaşdyrmak, türkmen
alabaýlarynyň sanyny köpeltmek boýunça
hem möhüm işleri dowam etdireris.
Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üp
jün etmek örän möhüm wezipeleriň biridir.
Munuň üçin biz dünýä standartlaryna laýyk
gelýän, bäsdeşlige ukyply, ekologik taýdan
arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini
öndürýän häzirki zaman önümçiliklerini dö
rederis. Beýleki döwletlerden getirilýän ha
rytlaryň ornuny tutýan oba hojalyk önümle
rini özümizde giňden öndürip, olaryň daşary
ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrarys.
Häzirki döwürde ulag-logistika ulga
my sebitleri we dünýäniň kontinentlerini
birleşdirýän güýje öwrülýär. Şunuň bilen
baglylykda, ýurdumyz Beýik Ýüpek ýolu
nyň ýüregi bolup durýar. Şoňa görä-de, bu
geografik ýagdaýdan we beýleki mümkin
çiliklerden ýerlikli peýdalanarys.
Biz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudak
laryna sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň
orn aşd yr ylm ag yn a gelj ekd e hem üns i
jemläris.
Türkm en mill i hal yç yl yk sung at y
ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl
medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Bu
ajaýyp sungat ösüp gelýän nesillerimizi
terbiýelemekde, gadymy senedimizi ös
dürmekde mynasyp orny eýeleýär. Şoňa
görä-de, halylarymyzy täze göllerdir na
gyşlar bilen baýlaşdyrmak, ýerli we daşary
ýurtly alyjylaryň isleglerini doly kanagat
landyrmak boýunça işler dowam etdiriler.
Hususy pudak üçin hem döwletimiz
ähli şertleri döredýär. Döwlet eýeçiligini
hususylaşdyrmak we döwlete dahylsyz
pudagy ösdürmek döwlet syýasatymyzyň
aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ýurdumyzda
milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda
işlejek kiçi, orta we iri tehnologik kärha
nalaryň gurluşygy ýokary depginler bilen
alnyp barlar. Bu bolsa ykdysady kuwwaty
myzy berkitmäge oňyn täsir eder.
Döwletimiziň ylym-bilim, saglygy gora
ýyş we sport ulgamlarynyň ösüşi halkymy
zyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlan
dyrmaga, jemgyýetimizde sagdyn durmuş
kadalaryny berkitmäge gönükdiriler. Milli
bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary yl
my mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, mak
sada okgunly, innowasion tehnologiýalary
dol and yrm ag a ukypl y, ýok ar y hün ärl i,
taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek
boýunça ähli tagallalar ediler.
Bilim bermekde sanly tehnologiýalar
giňden ulanylyp, uzak aralykdan okatmak
we maglumatlary alyşmak işleri amala
aşyrylar. Bu çäreler ýurdumyzyň ýokary
okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň hi
lini dünýäde iň ýokary derejä çykarmaga
mümkinçilik berer.
Ýurdumyzda adamyň saglygy jemgyýe
tiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bo
lup durýar. Şoňa görä-de, ilatyň saglygyny
goramak, keselleriň öňüni almak we olary
ýok etmek, saglygy goraýşy we derman
senagatyny düný ä derejesind e ösd ür
mek boýunça köp işler amala aşyrylýar.
Saglygy goraýyş ulgamynda özgertmeler
dowam etdiriler. Täze-täze hassahanalar,
bejeriş-sagaldyş edaralary gurlup, döw
rebap lukmançylyk enjamlary we derman
serişdeleri bilen üpjün ediler.
Garaşsyz döwletimizde köpçülikleýin
sporty ösdürmäge we ýaşlar syýasatyna
esasy orun degişlidir. Şonuň üçinem, ila
tyň giň gatlaklaryny bedenterbiýe we sport

bilen meşgullanmaga çekmek, çagalar
sportuny ösdürmek, ýaşlaryň arasynda
sagdyn durmuş kadalaryny wagyz etmek
boýunça işler dowam etdiriler.
Türkmen halky beýik sungaty, nusga
wy kadalary we gaýtalanmajak medeni
mirasy bilen giňden tanalýar. Türkmen
medeniýeti dünýä medeniýetiniň ösüşine
mynasyp goşant goşdy. Biz medeniýet
ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirmek,
milli mirasymyzyň gymmatlyklaryny düýpli
öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaý
mak boýunça işleri dowam etdireris. Şeýle
hem taryhy-medeni mirasymyzyň desga
laryny abat saklamak, öwrenmek, taryhy
we medeni ýadygärliklerimizi dikeltmek
işlerini-de alyp bararys. Şonuň ýaly-da,
ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl
medeni mirasynyň sanawyna girizmek
üçin bu desgalaryň sanyny artdyrmak bo
ýunça hem işleri geçireris.
Hormatly dabara gatnaşyjylar!
Men ilaty durmuş we hukuk taýdan gora
magy güýçlendirmek döwlet Baştutanynyň
baş wezipeleriniň biri bolmalydyr diýip
hasaplaýaryn. Biziň döwletimiz zähmet
haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň
we döwlet kömek pullarynyň möçberlerini
artdyrmak, şeýle hem ilata beýleki durmuş
kömeklerini bermek boýunça görülýän çä
releri hiç wagt ünsden düşürmez.
Biz köp çagaly maşgalalara döwlet gol
dawyny mundan beýläk-de gowulandyra
rys. Her bir maşgalany häzirki zaman öýi
ýa-da jaýy bilen üpjün etmek meniň esasy
aladalarymyň biri bolar.
Hormatly watandaşlar!
Men ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryn
da geljekde etmeli işlerimiz barada umu
mylaşdyryp gürrüň berdim. Kabul eden
maksatnamamyzda öňde goýan wezipe
lerimizi öz wagtynda hem-de ýokary hilli
ýerine ýetirmek üçin biz ähli mümkinçilik
lerimizi ulanyp, agzybirlikde we jebislikde,
el-ele berip işlemelidiris.
Öz öňümde goýan maksatlarymy üstün
likli amala aşyrmakda men, ilkinji nobatda,
halkymyza, onuň agzybirligine we jebisli
gine, aň-düşünjesine hem-de merdanaly
gyna bil baglaýaryn.
Watan diňe halky bilen Watandyr!
Döwlet diňe halky bilen döwletdir!
Eziz watandaşlar!
Agzybirligimiz bilen ähli sepgitlere ýe
teris!
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawla
ryna işjeň gatnaşan, şol sanda meniň üçin
ses beren ähli saýlawçylara ýene-de bir
gezek minnetdarlyk bildirýärin. Men özü
me bildirilen örän uly ynama ýokary baha
berýärin. Bu ynamyň diňe özüme däl-de,
eýsem, bilimli-terbiýeli, iň öňdebaryjy we
innowasion tehnologiýalardan baş çykar
ýan ähli türkmen ýaşlaryna hem bildirilen
ynamdygyna düşünýärin. Şoňa görä-de,
mukaddes Watanymyzyň gülläp ösmeginiň
we mähriban halkymyzyň parahat, abadan
hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň
bähbidine gujur-gaýratymy, bilim-tejribämi
we başarnygymy gaýgyrmajakdygyma sizi
ýene-de bir gezek ynandyrýaryn.
Biz Türkmenistan atly beýik döwletde,
parahat we arassa asmanyň astynda,
uzak hem-de bagtyýar durmuşda ýaşama
lydyrys, abadan we gül ýaly durmuşymyza
buýsanmalydyrys.
Bu ýurt biziň Watanymyzdyr!
Bu ýer biziň mähriban topragymyzdyr!
Biz ata-enelerimiziň we maşgalanyň
mukaddesligini arşa göterýän halkdyrys!
Ýaşasyn türkmen halky!
Ýaşasyn Garaşsyz, hemişelik Bitarap
Türkmenistan!
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TELEKEÇILERIŇ
ÖSÜŞLI MENZILLERI

GELSE NOWRUZ
ÄLEME, REŇ KYLAR
JAHAN PEÝDA...

B

Pasyllaryň soltany baharda bellenilýän
Nowruz Gündogaryň Täze ýyly, älem-jahanyň
röwşen reňklere beslenen günlerinde täze
umytlaryň baýramy hasaplanylýar. Bu baýram
bilen baglanyşykly däp-dessurlar gadymdan
bäri ýerine ýetirilip gelinýär.
Now güni — Nowruzy täze egin-eşikler bilen gar
şylamak indi däbe öwrüldi. Hatda gadymy döwürlerde
hem Nowruz mynasybetli şol gün daýhanlar ekin-di
kin işlerine gümra bolman, dynç alypdyrlar, baýram
belläpdirler. Baýramçylyk günleri adamlar biri-birine
gowudan-gowy arzuwlary edýärler. Biri-birlerine süý
ji-süýji tagamlary hödür-kerem edýärler.
Nowruz «Täze gün», «Täze ýyl» diýen manyny
aňladyp, gije bilen gündiziň deňleşýän wagtyna
gabat gelýär. Bu baýramçylyk asyrlaryň jümmüşinden
biziň günlerimize gelip ýeten şatlyk-şagalaňly
baýramçylykdyr.
Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bi
len ýurdumyzda alnyp barylýan köpugurly medeni
syýasat milli mirasymyzy, şol sanda Halkara Nowruz
gününiň gyzykly däplerini ylmy taýdan çuňňur öwren
mäge, döwrebap öwüşginler bilen baýlaşdyrmaga
gönükdirilendir. Halkara Nowruz gününiň däpleri
halkymyzyň taryhyny, edebi mirasyny, ruhy-gözellik
dünýäsini öwrenmekde gymmatly hazynadyr. Türk
menistanyň dürli künjeklerinden Nowruz baýramy
bilen bagly milli däp-dessurlaryň dürli görnüşleri top
lanyp, ylmy seljermeler geçirildi. Şeýle hem dünýäniň
dürli döwletleriniň kitaphanalarynda saklanylýan ga
dymy golýazmalar öwrenilip, halk köpçüligine ýetirildi.

Türkmen nusgawy şahyrlary öz eserlerinde bahar
paslyny, Nowruzy taryplapdyrlar. Magtymgulynyň,
Andalybyň, Seýdiniň, Zeliliniň, Mollanepesiň we baş
galaryň eserlerinde türkmen tebigatynyň ajaýyplygy,
hususan-da, Nowruzyň waspy çeper beýan edilýär.
Halkymyzda Nowruz saçagyny dürli we tagamly
nygmatlar, köpdürli naharlar bilen bezemek dessury
gadymdan bäri dowam edýär. Bu baýramçylykda
süýji tagamlar näçe köp taýýarlansa, Nowruzyň
şonça-da bereketli boljakdygyna ynanylyp, türkmen
çöregi, petir, ýagly petir, külçe, pişme, börek, gowur
dak, dograma, etli çörek, gatlama, palaw, semeni ýaly
iýmitdir tagamlar taýýarlanylypdyr. Olaryň arasynda
semeni has meşhurdyr. Semeni diňe niýetiňi ýagşa
tutup, köňül rahatlygynda taýýarlanýan tagamdyr.
Ony bişirenlerinde, zenanlar töweregine, maşgala
syna ýagşy dileg edýärler. Mahlasy, Nowruz baýramy
bilen bagly ýagşy däpler bu günki günde milli guwan
jymyza, buýsanjymyza öwrüldi.
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erkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döw
ründe çar ýanymyzy şan-şöhratly ösüşler gurşap
alýar. Olar ýaşaýyş-durmuş derejämizi has-da kä
milleşdirip, döwletimiziň güýjüne güýç goşýar, Watanymyzyň
halkara abraýyny arşa ýetirýär. Ähli pudaklardaky ösüşlerde
hususy telekeçilerimiziň hem özboluşly goşandy bar. Gahryman
Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi häzirki günde müňlerçe
telekeçini özünde jemläp, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň
has-da berkemeginde wajyp orna eýe boldy. TSTB-niň döre
dilen gününden bäri döwlet bilen hususy telekeçilik gatnaşyk
larynyň üstünligine we geljeginiň uludygyna şaýatlyk edýän
iri taslamalaryň ençemesi amala aşyryldy. Muňa Gahryman
Arkadagymyzyň: «Biz öz milli telekeçilerimiziň alyp barýan
giň gerimli işlerine guwanmaga haklydyrys» diýen sözleri hem
şaýatlyk edýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýeti bazar gatna
şyklaryna esaslanylyp ösdürilýär. Şonuň üçin ykdysadyýeti
döwrebaplaşdyrmak ýoly bilen öňe barýan Türkmenistanda
telekeçiligiň ornuny has-da ýokarlandyrmak wezipesi iň mö
hüm wezipeleriň biri bolup durýar. Bäsdeşlige ukyply harytlaryň
we hyzmatlaryň giň görnüşiniň ilata hödürlenmegi, ykdysady
diplomatiýa hem-de daşary ýurtlara iberilýän milli önümleriň
möçberleriniň artdyrylmagy ýurdumyzyň işewürliginiň ösdüril
meginiň esasy ugurlary bolup durýar.

Ýeri gelende bellesek, Gahryman Arkadagymyzyň tagalla
lary bilen halk hojalygy toplumynyň telekeçilik ugrunyň netijeli
we okgunly ösdürilmegi üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe
we durmuş şertleri döredilendir. Munuň özi salgyt ulgamynyň
kämilleşdirilmeginde, eksport-import amallaryny geçirmegiň
ýönekeýleşdirilmeginde, ýeňillikli karz syýasatynda öz beýa
nyny tapýar.
Telekeçilik işini kämilleşdirmek we telekeçilik işi bilen meş
gullanýan taraplary goldamak üçin amatly şertleriň döredilmegi,
maýa goýum taslamalarynyň uzak möhletli karzlar bilen üpjün
edilmegi, önümleri öndürmek, hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen
meşgullanýan hususy kärhanalara we telekeçilere ýeňillikli karz
serişdeleriniň berilmegi türkmen telekeçilerine bildirilýän ýokary
ynamyň aýdyň subutnamasydyr.
Bir jümle bilen aýdanyňda, döwlet hususyýetçilerine ynanýar,
olaryň iş başarjaňlygyna bil baglaýar. Täzeçil başlangyçlary
maliýe taýdan goldaýar. Öz gezeginde milli işewürlerimiz hem
jan aýaman zähmet çekip, ynanylan wezipeleri abraý bilen
ýerine ýetirýärler. Netijede Watanymyzyň ösüşleriniň badyna
bat goşulýar.
Ýurdumyzyň hususy telekeçilere innowasiýalary ornaş
dyrmakda, önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmekde, ýerli
önümleri içerki we daşarky bazarlarda ýerlemekde ikitarap
laýyn bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda döredip berýän
mümkinçilikleriniň netijesinde hususyýetçileriň ösüş görkezijileri
diňe ýokarlanýar.
Geçen ýylda ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleri ta
rapyndan özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberiniň 3,4
milliard manada barabar bolmagy hem telekeçilerimiziň Wata
nymyzyň ykdysadyýetine goşýan uly goşantlarynyň delili bolup
durýar. Sebäbi, bu görkeziji 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende,
bu ugurdaky ösüşiň 172 göterim ýokarlanandygyny aňladýar.
Galyberse-de, bu maglumatlar telekeçileriň ykdysadyýetimiz
däki ornunyň örän çalt ýokarlanýandygyndan habar berýär.
Arkadagly zamanamyzda TSTB-niň işjeň agzalary tara
pyndan ýurdumyzda azyk we haryt bolçulygyny döretmekde,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri
öndürmekde, eksporta niýetlenen önümleriň mukdaryny we
görnüşini artdyrmakda hem-de täze iş orunlaryny döretmekde
netijeli işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda oba senagat toplumy,
syýahatçylyk, söwda, dokma we azyk senagaty, ulag, hyzmatlar
ulgamy hem-de gurluşyk senagaty ýaly ugurlarda telekeçilere
uly orun degişlidir.
Ýurdumyzyň oba hojalyk işewürligini ösdürmek ugrunda
berýän yzygiderli goldawlarynyň netijesinde bu gün ak bazar
larymyzdaky azyk harytlarymyzyň aglabasy ýurdumyzda öndü
rilýär. Et, süýt, balyk, ýumurtga önümleriniň, çagalar iýmitiniň,
gök we miwe şireleriniň, şireli suwlaryň, maýoneziň, doňdur
manyň, gaplanan önümleriň, süýji-kökeleriň... dürli görnüşleri
tagamlarydyr elýeter bahalary bilen alyjylaryň isleglerini doly
kanagatlandyrýar. Olaryň aglabasy ýurdumyzyň çäklerinden
daşarda hem höwes bilen sarp edilýär.
Tel ek eç il ig iň sen ag at ugr und a imp ort yň orn un y tutý an
önümçilikleriň döredilmegine aýratyn üns berilýär. Munuň özi

daşyndan getirilýän harytlaryň möçberlerini azaltmaga hem-de
ilaty köpçülikleýin islegden peýdalanýan harytlar bilen elýeterli
bahadan üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Ýokary netijeli, eko
logiýa taýdan arassa önümçilikleriň ýola goýlan hususy kärha
nalarda sanly ulgamlar we täzeçil tehnologiýalar ornaşdyrylýar.
Ýerli kärhanalarda senagat ugurly harytlaryň müňlerçe görnüşi
öndürilýär. Sarp ediş harytlarynyň önümçiliginiň giňeldilmegi,
ýeňil we azyk senagatynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň art
dyrylmagy üçin iri maýa goýumlary gönükdirilýär. Şol sanda
durmuş tehnikasynyň — gaz we elektrik enjamlarynyň, howur
peçleriň, tozan sorujylaryň hem-de sowadyjylaryň dürli görnüş
lerini çykarmak boýunça önümçilikleri döretmek meýilleşdirilýär.
TSTB-niň agzalarynyň işjeň gatnaşmagynda hem-de döwlet
tarapyndan yzygiderli goldaw berilmegi netijesinde ýurdumyzda
elektron senagaty hem ýokary depginlerde ösdürilýär, innowasi
ýa tehnologiýalaryna daýanýan ugurdaş düzümler emele gelýär.
Telekeçilerimiz gurluşyk pudagynda-da işewürligi ösdürýärler
hem-de bu ugurda has iri şertnamalary baglaşýarlar. Olar iri
desgalary, şol sanda Aşgabatda tutuş ýaşaýyş jaý toplumlaryny,
kaşaň myhmanhanalary, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda
ýaşaýyş jaý toplumlaryny, kaşaň myhmanhanalary, sport we
dynç alyş merkezlerini, Diýarymyzyň dürli künjeklerinde sena
gat we gaýtadan işleýän kärhanalary gurdular. Häzirki wagtda
hem ýerli gurluşykçylarymyz tarapyndan ýurdumyzyň ähli se
bitlerinde dürli maksatly gurluşyklar giňden ýaýbaňlandyrylýar.
Olaryň hatarynda «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda bina
edilýän Ahal welaýatynyň döwrebap täze dolandyryş merkeziniň
gurluşygy hem bar. Şular ýaly iri taslamalaryň milli telekeçileri
mize ynanylyp, olaryň zerur bolan maliýe ýeňillikleri bilen üpjün
edilmegi hususy ulgamyň binýadynyň berkden tutulmagyna
ýardam edýär.
Umuman, hususyýetçilere döredilýän oňyn mümkinçilikler
işewürlerimiz üçin ynamly gadamlar bilen kämillige tarap öňe
gitmäge itergi berýän güýç bolup hyzmat edýär. Muny geçen
ýylda hususyýetçilerimiziň ähli ugurlarda diňe ösüşli ýollary
geçendiklerini tassyklaýan ençeme maglumatlar hem doly
subut edýär.

Öndürilýän önümleriň möçberiniň artmagy, şol bir wagtyň
özünde, ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatynyň artmagyna
ýardam edýär. Gahryman Arkadagymyzyň açyp beren giň
ýolundan ynamly ädimler bilen ilerleýän hususyýetçiler içerki
bazary importyň ornuny tutýan önümler bilen üpjün etmek bi
len birlikde, halkara ykdysady ulgama hem işjeň goşulyşýarlar.
Milli önümlerimiziň ýokary hili, halkara ülňülerine laýyklygy
olaryň daşary ýurt bazarynda ynamdar orun edinmeklerine
ýardam edýär.
Hususyýetçilerimiz tarapyndan eksporta iberilen önümleriniň
mukdarynyň yzygiderli ýokarlanmagy milli telekeçilik pudagy
nyň eksport kuwwatynyň hem ösüşdediginden habar berýär.
2021-nji ýylda milli işewürlerimiziň dünýäniň 50-ä golaý ýur
duna öz önümlerini eksport edip, bu ugurda 155 göterim ösüş
gazanmaklary hem juda buýsandyryjy üstünlikdir.
Gazanylan bu ösüşler geljekki üstünliklere badalga bolup,
hususyýetçilerimizi täze belentliklere tarap — ata Watanymyzyň
ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmagyň, mähriban halkymyzyň
abadançylygyny ýokarlandyrmagyň bähbidine tutanýerli zähmet
çekmäge ruhlandyrýar.
«RYSGAL»
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OBA HOJALYK
PUDAGYNDA TELEKEÇILIK
Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen 2008-nji ýylyň
martynda döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesi geçen gysga taryhy döwürde bazar gatnaşyk
laryny ösdürmegiň möhüm wezipelerinden ugur alyp, ýurdu
myzyň ykdysady we durmuş syýasatyny özgertmek boýunça
netijeli işleri alyp barýar. Ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgert
meleri durmuşa geçirmekde, ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmekde bu birleşmäniň agzalary özleriniň myna
syp goşantlaryny goşýarlar.
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GAÝTADAN IŞLEÝÄN SENAGAT
GÖK-MIWE
GAPLAMALARY
Gök-miwe önümleri
ni gaýtadan işleýän we
gaplaýan hususyýetçi
leriň sany barha artýar.
Ýurdumyzyň ak bazar
laryny halkyň gündelik
sarp edýän gök-miwe
gaplamalary bilen üp
jün edijileriň hatarynda
«Miwe merkezi» hojalyk
jemgyýetine hem uly
orun degişlidir.
2018-nji ýyld an bär i halk a
hyzm at edip gelý än hoj al yk
jemg yý et ind e käd id en, käş ir
den, almadan jemler, erikden,
garalydan, alçadan, almadan,
üzümd en, şetd al yd an miw e

şerb etl er i taýý arl an ylý ar. Çig
mallaryň köp mukdary — gökbakja ekinleri we miweli agaç
lar hojalyk jemgyýetine degişli
bol an 25 gekt ar meýd and a
ösdürilip ýetişdirilýär. Mundan
başga-da, ýerli telekeçilerden,
daýhanlardan gök-miwe önüm
leri şertnama esasynda satyn
alynýar. Russiýa Federasiýa

synyň enjamlary bilen enjam
laşdyrylan hojalyk jemgyýetinde
20-den gowr ak işg är zähm et
çekýär. Hojalyk jemgyýetinde
bir möws ümd e 47800 san y
480 graml yk şertl i bank al ar
gaplanýar. Gaplama üçin ze
rur hasaplanýan bankalar we
gapaklar ýerli önümdigi bilen
aýratyn tapawutlanýar.

AZYK BOLÇULYGY

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ös
dürmek, bu pudaga döwlet tarapyndan goldaw bermek boýunça örän uly işler
alnyp barylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi, hususy
başlangyçlary sazlaşykly hem-de netijeli ösdürmek babatda amatly hukuk,
ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredilip, olardan netijeli peýdalanýan
hususy işewürler ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga saldamly
goşant goşýarlar. Importyň ornuny tutýan, bäsdeşlige ukyply, eksport ugurly
önümleriň önümçiligini barha ösdürýärler.
Döwletimizde ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolan oba hojalyk
pudagyna döwlet tarapyndan yzygiderli goldaw berilýär. Pudaga goýulýan iri
maýa goýumlary obasenagat toplumynyň önümçilik düzümleriniň gaýtadan
enjamlaşdyrylmagyna hem-de döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilýär. Daý
han birleşikleri, kärendeçiler we oba hojalyk önümlerini öndürijiler zerur bolan
tehnika, dökünler, tohum bilen üpjün edilýär. Ekerançylar üçin döwrebap trak
torlar, kombaýnlar, ekiş gurallary we beýlekiler satyn alynýar.
Ýurdumyzda oba özgertmeleri tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Onuň dowam
edýän häzirki tapgyrynda obasenagat toplumyny ösdürmäge, oba hojalyk ugur
ly ulgamlary döretmäge aýratyn üns berilýär. Döwlet derejesinde berilýän uly
ünsüň netijesinde däneçilik, pagtaçylyk, gök-miweçilik, maldarçylyk we guşçu
lyk ulgamlaryna telekeçilik, hususyýetçilik giňden ornaşdyrylýar. Şeýle-de oba
hojalyk önümlerini öndürijileriň, gaýtadan işleýiş we hyzmat ediş düzümleriň
arasynda netijeli gatnaşyklar ýola goýulýar. Özlerine berilýän giň goldawlaryň
netijesinde türkmen telekeçileri maldarçylyk, guşçulyk, balykçylyk, ýyladyşhana
hojalyklary, azyk ugurly kärhanalary işe girizip, täze önümçilikleri döredýärler.
Ulanylmaga berilýän bu azyk ugurly kärhanalar, öňki bar bolan önümçilikleriň
giňeldilmegi müňlerçe iş orunlarynyň döredilmegine ýardam berýär. Obase
nagat pudagyna telekeçileriň giňden çekilmegi ýurdumyzyň içerki bazarynda
guş eti, ýumurtga, balyk, şöhlat, et we süýt, süýji-köke, çörek, miwe, üzüm,
gök-bakja we beýleki ýerli azyk önümleriniň bolçulygynyň döredilmegini, olaryň
bahalarynyň elýeterli derejede saklanylmagyny üpjün edýär.
Kiçi we orta telekeçiligiň wekillerini ýurdumyzyň alymlary bilen bilelikde mi
weli baglary, bezeg agaçlaryny, gülleri hem-de dermanlyk ösümlikleri ösdürip
ýetişdirmäge çekmek, daşary ýurtlardan getirilýän gülleriň, gök ösümlikleriň
tohumlarynyň we şitilleriniň ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine uýgunlaşdyry
lan görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek we ýerlemek bilen bagly işleri alyp barmak,
döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, maldarçylyk, guşçulyk we balykçylyk
bilen meşgullanýan telekeçilere ýer böleklerini bölüp bermek boýunça işler
üstünlikli dowam etdirilýär. Özbaşdak hojalygy ýöretmek üçin zerur bolan ýer
bölekleriniň telekeçilere peýdalanmak üçin uzak möhlete berilmeginiň netijesin
de obasenagat pudagynda hususyýetçiligiň gerimi giňeýär. Oba hojalyk puda
gyna telekeçileriň giňden çekilmegi netijesinde ýyladyşhanalaryň, maldarçylyk
we guşçulyk toplumlarynyň sanynyň artmagy ýurdumyzda täze iş orunlarynyň
döredilmegine, azyk bolçulygynyň pugtalandyrylmagyna, ak bazarlarymyzda
nyrhlaryň elýeterli derejede saklanmagyna zerur şertleri döredýär.
Ýurdumyzyň etraplarynda hususyýetçileriň gatnaşmagynda gurlup ulanyl
maga berilýän döwrebap ýyladyşhanalar halkyň oba hojalyk önümlerine bolan
ösen islegini kanagatlandyrmaga niýetlenendir. Dünýäniň ösen döwletlerinden
getirilen ýörite enjamlar ýyladyşhanalarda degişli howa ýagdaýyny, ýagtylygy,
çyglylygy, topragyň ýokumly serişdeler bilen baýlaşdyrylmagyny üpjün etmä
ge mümkinçilik berip, hasyl bolçulygyny üpjün edýär. Çünki bu ýyladyşhana
larda ýokary hasyllylygy, saklanyş möhletiniň uzaklygy bilen tapawutlanýan
pomidoryň birnäçe görnüşleri, hyýaryň dürli görnüşleri, ýertudananyň birnäçe
görnüşi, bolgar burçy, şeýle-de beýleki gök önümleriň dürli görnüşleri ösdürilip
ýetişdirilýär. Ýyladyşhanalaryň geriminiň giňemegi diňe bir ak bazarlarymy
zyň ýylyň dört paslynda-da ter gök önümlerden doly bolmagyny, halkymyzyň
saçaklarynyň berekedini artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzda
öndürilýän ter gök önümleri daşary ýurtlara-da eksport etmäge mümkinçilik
berýär. Daşary ýurtlaryň ençemesinde türkmen telekeçileriniň wekilhanalary
nyň, söwda öýleriniň açylmagy hususy işewürlerimiziň alyp barýan işleriniň
guwandyryjy netijeleridir.
Aýjeren TAGANDURDYÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Hususy telekeçiler tarapyndan gökbakja we miwe önümlerini gaýtadan
işlemek işleri uly depginde alnyp baryl
ýar. Şeýle önümçilikleriň biri hem Lebap
welaýatynyň Saýat etrabynyň çäginde
ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Aý
na gap» hususy kärhanasydyr.
Bu kärhana Russiýa Federasiýasynyň enjamla
ry bilen doly derejede enjamlaşdyrylyp, miwe we
gök önümleri gaýtadan işlemäge niýetlenendir.
Kärhanada gök we miwe önümlerinden mürepbe,
miwe suwlary, pomidor goýultmasy öndürilýär.
Buýurmalar esasynda taýýarlanylýan harytlara
isleg gün-günden artýar. 2021-nji ýylda hususy
kärhanada 65 müň sany 3 litrlik şertli banka gap
landy. Kärhanada häzirki wagtda 20-den gowrak
işgär zähmet çekýär.

Hususy kärhanada mundan başga-da, polipro
pilenden un haltalary hem öndürilýär. Kärhananyň
bu bölümi Hytaý Halk Respublikasynyň kämil
tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylyp, günde
1 tonna halta öndürmäge ukyplydyr.

«PEÝKER» HARYT NYŞANLY ISLEGLI ÖNÜMLER
Ýurdumyzda halkyň gündelik sarp
edýän azyk önümlerini öndürýän hu
susy kärhanalaryň sany barha artýar.
Olaryň biri hem Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Serdar Akmyradowa degişli
bolan Lebap welaýatynyň Türkmena
bat şäheriniň çäginde ýerleşýän süýdi
gaýtadan işleýän kärhanadyr.
Bu hususy kärhana 2018-nji ýyldan bäri süýdi
gaýtadan işlemek arkaly dürli görnüşli önümleri
öndürip gelýär. Adam saglygyna peýdaly hasap
lanýan doragyň, peýniriň, örme peýniriň, duzly
«Paýtagt» peýniriň, gaýmagyň dürli görnüşlerini
öndürýän hususy kärhanada onlarça işgär zähmet
çekýär. Kärhana Türkiýe Respublikasynyň, Hy

taý Halk Respublikasynyň kämil tehnologiýalary
bilen enjamlaşdyrylyp, aýda onlarça tonna süýdi
gaýtadan işleýär. Taýýar önümler welaýatyň we
Aşgabat şäheriniň söwda nokatlarynda täzeligi
bilen müşderilere hödürlenilýär.

KÄMIL TEHNOLOGIÝALY KÄRHANA
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýurdu
myzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, hal
kyň gündelik sarp edýän önümlerini öndürip,
ak bazarlarymyzda haryt bolçulygyny döret
mek boýunça önjeýli zähmet çekýärler.
Döwlet tarapyndan hususyýetçilere berilýän
kömek-goldawlardan ruhlanyp zähmet çekýän
«Maksatly türkmen» hojalyk jemgyýetiniň agzybir
işgärleri hem «Tut» haryt nyş anly alkogolsyz
gazlandyrylan içgileriň önümçiligini alyp bar
ýarlar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
Änew şäherinde ýerleşýän kärhanada 30-dan
gowrak işgär zähmet çekýär. Il içinde «Janyň
tut ýaly sag bolsun!» diýlişi ýaly, önümçilikde
suwlaryň goşundylarynyň saglyga peýdalylygyna
aýratyn üns berilýär. Kärhana alyp barýan işinde
«Sagdyn durmuş üçin» diýen şygardan ugur al
ýar. Bu ýerde öndürilýän alkogolsyz içgileriň her
birinde dermanlyk ösümliklerdir miweleriň tagamy
bar. «Gurt» içgisine güneşli ülkämiziň baýlygy
bolan buýan köküniň hem-de witaminleriň go
şulýandygy aýratyn bellenmäge mynasyp. «Belle»
ženş en, «Gant» zenjebil, «Multishak e» gyzyl
miweler, «Tut», «Ary» zirk-limon tagamly suwlary
degişlilikde 0,25 we 0,4 litrlik gaplara gaplanýar.
Bulardan başga-da, «Tut» arassa agyz suwunyň
gazlandyrylan we gazlandyrylmadyk görnüşleri
1,5 litrlige çenli uly we kiçi gaplarda öndürilýär.

Kärhananyň önümçilik üçin peýdalanýan önüm
ler in iň agl ab as y ýerl i önüml er has apl an ylý ar.
«PET» gaplary ýerli önüm öndürijilerden satyn
alynýar. Ilki bilen, olar çişirilip, taýýar görnüşe
getirilýär, soňra ýörite enjamda suwa goşundylar
garylýar we gaplanýar. Alkogolsyz içgileriň
goşundylary Germ an iý an yň «Döhler» kompa
niýasynyň ýokary hilli önümleridir. Kärhananyň ag
zybir topary geljekde önümçiligi has-da giňeltmegi,
önümleriň täze görnüşlerini köpeltmegi we olary
daşarky bazara eksport etmegi meýilleşdirýärler.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
GEÇGINLI
HARYTLAR

HIL WE KEPILLIK
«Türkmen penjire» hojalyk
jemgyýetiniň önümçilik kärha
nasy Aşgabat şäheriniň «Täze
zaman» ýaşaýyş toplumynyň
Täze zaman köçesiniň 171-nji
jaýynda ýerleşýär. 2018-nji ýylyň
sentýabrynda işe girizilen kär
hanada Awstriýa Respublikasy
nyň döwrebap tehnologiýalary
ornaşdyryldy.

Ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
önümleri öndürmek, milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge goşant goşmak
ugrunda yhlasly we tutanýerli zähmet çekýän türkmen telekeçileri gu
wandyryjy netijeleri gazanýarlar. Şeýle hususy önümçilikleriň biri-de «Al
tyn guw» hususy kärhanasydyr.
Kärhana 2018-nji ýylda gurluşykda ulanylýan tehnikalaryň (ekskawator) kowşlarynyň
(susguç) önümçiligini ýola goýdy. Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň çäginde ýer
leşýän kärhanada önüm öndürmek üçin ýerli çig maldan peýdalanylýar.
30—40 töweregi işçi-hünärmen zähmet çekýän kärhanada, esasan, müşderileriň is
legine görä, sargytlar esasynda önüm öndürilýär. Kärhana dünýäniň ösen ýurtlarynyň
öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edildi. Bu ýerde
işler gowşamaýan depginlerde alnyp barylýar. Döwrebap kärhanada öndürilýän önümleriň
hyrydarlary yzygiderli artýar. Barha uly isleglere eýe bolýan önümler kärhanada işleriň
göwnejaý ýola goýlandygyna şaýatlyk edýär.
Bulardan başga-da, «Altyn guw» hususy kärhanasy ýeňil we ýük göteriji awtoulagla
ryň ätiýaçlyk şaýlarynyň, süzgüçleriniň, Hytaý Halk Respublikasynyň «Sany» kompani
ýasynyň tehnikalarynyň söwdasyny hem alyp barýar. Kärhananyň işgärleri tehnikalara
ätiýaçlyk şaýlaryny dakmak, gurnamak, bejermek hyzmatlaryny hem ýerine ýetirýärler.
Olar «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda oba hojalygynda ulanylýan tehnikalaryň
tirkegleriniň önümçiligini ýola goýmagy maksat edinýärler. Geljekde bolsa önümçiligiň
gerimini has-da giňeltmegi, dünýä bazarynda mynasyp orun tapmagy meýilleşdirýärler.

2014-nji ýylda esaslandyrylan ho
jalyk jemgyýeti gapylar we penjireler
üçin niýetlenen PWH (poliwinilhlorid)
profilleriň önümçiligini alyp barýar.
Kärh an an yň ýyll yk kuww atl yl yg y
3 müň tonna barabardyr. Önümçilik,
esasan, buýurmalar esasynda alnyp
barylýar. Bu ýerde 30-a golaý işgär
iki çalşykda zähmet çekýär.
«TMPEN» haryt nyşany bilen ön
dürilýän profil önümleri ýokary hilliligi, sowugy, yssyny geçirmeýändigi bilen tapawutlan
ýar. Önümleriň şeýle aýratynlyklary olary uzak wagtlap ulanmaga mümkinçilik döredýär.
Olaryň 3 we 4 kameraly, ýüzi laminirlenen (mebel) görnüşleri bar. Profilleriň uzynlygy
6 metre, ini 6 santimetre deňdir.
Esasy ýörelgesi amatly baha, ýokary hil bolan kärhanada öndürilýän önümlere içerki
bazarda uly isleg bildirilýär. Gapylar we penjireler üçin niýetlenen profilleri ýurdumyzyň
welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň gurluşyk harytlary dükanlaryndan sa
tyn almak bolýar.
Ýakyn geljekde galyňlygy 2 santimetre, uzynlygy 6 metre, ini 10 santimetre deň bolan
gapy panellerini (lambri) öndürmek meýilleşdirilýär. Kärhananyň agzybir işgärleri önümle
riniň görnüşlerini artdyrmagy hem-de olary eksport etmegi göz öňünde tutýarlar.

GAPLAMAGA YGTYBARLY

DEMIR-BETON PLITALARY
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy, telekeçi Döwran Abdyrasulow
2017-nji ýyldan bäri «Ýedi dogan»
haryt nyşany bilen kagyz gapla
ryň dürli görnüşleriniň önümçiligini
alyp barýar. Onuň Ahal welaýaty
nyň Ak bugdaý etrabynyň Änew
şäherinde ýerleşýän kärhanasyn
da ýigrimä golaý işgär zähmet
çekýär.

Bu ýerde işler awtomatlaşdyrylan
ulgam esasynda ýola goýlup, Germa
niýa Federatiw Respublikasynyň «Gar
temann & Hollmann» kompaniýasynyň
tehnologiýasy esasynda enjamlaşdy
rylan kärhananyň kuwwatlylygy aýda
2 milliona golaý kagyz gabyny, 8 million
töweregi kagyz torbasyny çykarmaga
barabardyr. Önümleriň esasy görnüşle
riniň hatarynda bir, iki we üç gatly açyk haltalar bar. Häzirki wagtda ürgün önümleri, gurluşyk
harytlarydyr oba hojalyk dökünlerini gaplamak üçin gapakly ýapyk haltalara, şeýle-de aşa
berkligi bilen tapawutlanýan kraft-haltalara isleg has-da artýar. Kagyz haltalaryň iň kiçisiniň
ini 35 santimetr, uzynlygy 47 santimetre deňdir. Iň ulularynyňky bolsa 50x98 santimetrdir.
Bu ýerde müşderiniň talaplaryna laýyklykda, gatlak arasy ýa-da içi polietilen içlikli
mikrokrepirlenen kagyz önümleri, çyg geçirmeýän gatlakly laminirlenen haltalar hem ön
dürilýär. Kagyz önümleri ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Geljekde dä
nelerden başlap, gurluşyk önümlerine çenli dürli harytlary gaplamakda giňden ulanmaga
amatly bolan kagyz gaplaryň täze görnüşlerini öndürmek hem-de önümleri eksport etmek
göz öňünde tutulýar.

Daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümleri
özümizde öndürmegiň we beýleki
ýurtlara eksport etmäge niýetle
nen önümleriň möçberini artdyr
magyň maksatnamalaryny amala
aşyrmagyň çäklerinde, ýurdumyz
da ýerli çig mallary peýdalanýan,
häzirki döwrüň tehnikalary hemde tehnologiýalary bilen enjam
laşdyrylan gurluşyk materiallary
senagatynyň kärhanalary guruldy
hem-de gurulýar.
Gurl uş yk ser işd el er in iň önümç il ig in i
alyp barýan kärhanalaryň biri hem «Jem
şidiň jamy» hususy kärhanasydyr. Lebap
welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýer
leşýän kärhanada demir-beton plitalarynyň
dürli görnüşleri öndürilýär. 2019-njy ýylda
önümçilige başlan kärhana Türkiýe Res
publikasynyň döwrebap enjamlary bilen
enjamlaşdyryldy. Kärhananyň iň häzirki
zaman tehnologiýalary bilen üpjün edilme
gi bu ýerde ýylda 5 müň sany demir-beton
plitasyny öndürmäge mümkinçilik berýär.
Kärh an ad a önd ür ilý än dem ir-bet on
plitalaryň dürli görnüşleri bolup, olaryň
arasynda agyr demir-betondan daşky diwar plitalary, ýeňil demir-betondan içki diwar we
bitewi örtgi plitalary bar. Bu önümleriň hyrydarlary yzygiderli artýar. Döwrebap kärhanada
20-ä golaý işçi-hünärmen zähmet çekýär.

TÄZE ÖNÜMÇILIK

ÄLEMG OŞ AR ÖWÜŞG INL I BOÝAGLAR
Ýurdumyzda halkymyzyň eşretli durmuşy, göwnejaý dynç almagy
üçin gurulýan binalaryň esasy gözellik birligini dürli reňkdäki we gör
nüşdäki boýaglar düzýär. Ilatyň dürli boýaglara bolan islegini kana
gatlandyrmakda türkmen telekeçileriniň hem mynasyp paýy bardyr.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Ýeňiş
Sylapowa degişli bolan Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň çä
ginde ýerleşýän «Älemgoşar öwüşgini» hususy kärhanasynda «Ýaprak
boýag» haryt nyşanly boýaglar öndürilýär.
Bu hususy kärhana indi iki ýyla golaý
wagt bäri içki we daşky diwar boýaglary
nyň önümçiligini alyp barýar. Işine ussat
hünärmenler tarapyndan boýaglaryň
hili we görnüşleri barha ýokarlanýar.
Hususy kärhananyň öndürýän ýokary
hilli boýaglary ýurdumyzda gurlup ula
nylmaga berilýän döwrebap ýaşaýyş
jaýlarynyň, medeni-durmuş maksatly
binalaryň bezeginde giňden ulanylýar.
Kärhanada Hytaý Halk Respublikasy
nyň iň kämil enjamlary ornaşdyrylyp, iş

ler ösen ýurtlaryň tejribesine görä alnyp
barylýar. Onlarça hänärmen zähmet
çekýän bu hususy kärhananyň öndür
ýän boýaglary 3, 5, 9, 18 kilograma çenli
agyrlykdaky plastik gaplara gaplanýar.
Boýag öndürmek üçin gerekli bolan
çig malyň, ýagny tebigy baýlaşdyrylan
hekiň öz ýurdumyzda öndürilmegi we
önümiň 20 göterimini suwuň tutma
gy, şeýle-de boýaglary gaplamakda
peýdalanylýan plastik gaplaryň hem
Türkmenistanda öndürilmegi önüme

bolan islegi artdyrýar. Kärhanada her
aýda 50—60 tonnadan gowrak suw
ly boýaglar öndürilip, paýtagtymyzyň
we welaýatlaryň söwda nokatlaryna
ugradylýar. Gurluşyk kärhanalarynyň
buýurmalary esasynda hem işleýän bu
hususy kärhanada daşky diwar boýag
laryna howa ýagdaýyny nazara almak
bilen çyga çydamly serişdeler goşulýar.
«Plastik içki diwar boýagy», «Ekoplastik
içki diwar boýagy», «Taban potolok we
içki diwar boýagy», «Stiren akril daşky
diwar boýagy», «Silikonly daşky diwar
boýagy», «Silikonly içki diwar boýagy»,
«Tekstura daşky diwar boýagy», «Beton
kontak» ýaly görnüşlerde öndürilýän bo
ýaglar içerki bazarda aýratyn geçginliligi
bilen tapawutlanýar.
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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OBA HOJALYGY

MEKGEJÖWEN

Mekgejöwen birýyllyk
otjumak ösümlik bolup, ol
azyklyk, ot-iýmlik maksatlar
üçin ösdürilip ýetişdirilýär.
Şeýle-de mekgejöwen şor
laşan ýerleri özleşdirmekde,
ýerleriň ikilenji şorlaşma
synyň öňüni almakda örän
ähmiýetli ekin hasaplanýar.
M e kg ej öw en i ň d än es i nd e
9—12%-e çenli belok, 4—8% ýag,
65—70% krahmal we beýleki madda
lar saklanýar. Dänesinden un, ýarma,
patrak, spirt, krahmal, glýukoza, ýag
alynýar, dürli süýji-kökeleri taýýarla
makda ulanylýar. Mundan başga-da,
mekgejöweniň baldagyndan, ýaprak
laryndan linoleum, kagyz, izolýasion
enjamlar alynýar.
Mekgejöweniň mallar üçin ot-iým
lik ähmiýeti ýokary bolup, onuň 1 kg
dänesiniň ot-iým birligi 1,34-e, 100 kg
silosynyň ot-iým birligi bolsa 21—28-e
deňdir. Şonuň üçin mekgejöwen otiýmlik maksatlary üçin ösdürilip ýetiş
dirilende, onuň süýtli-tümmül, tümmül
döwürlerinde gök synalaryndan silos
edý ärl er. Şeýl e-de mekg ej öw en iň
dänesiniň ot-iýmlik hili has ýokary bo
lup, oba hojalyk mallary, guşlary üçin
ýaramly iým bolup durýar.
Mekg ej öw en hat arl aý yn usuld a
ekilende, onuň ekilen ýeriniň topragy
ýumşak, haşal otlardan arassa bolýar,
organiki maddalara baý kök ulgamy
bolsa toprakda galýar. Şonuň üçin
mekg ej öw en ekin dol an yş yg ynd a
we çalşygynda beýleki ekinler üçin
ýaramly ekinöňi bolup durýar. Ylmy
maglumatlara görä, mekgejöwen gek
tardan 50—100 sentnere çenli däne,
800—1000 sentnere çenli gök ot-iým
lik hasyly almaga mümkinçilik berýär.
Mekg ej öw en iň ösüş döwr ünd e
ösüş suwlaryna talapkärdigine gara
mazdan, ol belli bir derejede gurak
çylyga, yssa durnukly ekindir. Şonuň
üçin suw ýetmezçilik edýän sebitlerde
hem ösüş döwründe berilýän suw
laryň sanyny azaltmak bilen mek
gejöweni ösdürip ýetişdirip, ondan
kadaly däne we gök massa hasyly
alyp bolýar. Şeýle-de hatarara bejer
gileriň öz wagtynda dogry geçirilme
gi, ekin meýdanlarynyň gyralarynda
gorag tokaý zolaklaryň döredilmegi,
suwaryşyň netijeli usuly bolan ýagyş
ýagdyryp suwarmak usulynyň ulanyl
magy suwy tygşytly peýdalanmaga
we gowy hasyl almaga şert döredýär.
Mekgejöweniň gür ýaprakly bol
mag y onuň ot-iýml ik ähm iý et in i
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ÝURDUMYZYŇ TEBIGY BAÝLYKLARY:

ýokarlandyrýar. Mekgejöweniň gök
massa çykymlylygy 55—60%, däne
çykymlylygy bolsa 40—45% bolýar.
Mekgejöwen ýagtylyga, ýylylyga
talapkär ekin. Gurakçylyga belli bir
der ej ed e durn ukl y bol up, beýl ek i
dänelilere seredende, suwy az sarp
edýär. Onuň suwy köp talap edýän
döwri sübselemeden 10 gün öň we
sübs el än ind en 20 gün soň a çenl i
dowam edýär.
Mekgejöweni ösdürip ýetişdirmek
üçin iýmit maddalara baý bolan top
raklar amatly, emma belli bir derejede
iýmit maddalary ýetmezçilik edýän
topraklarda hem bu ekini ösdürip ýe
tişdirip, gowy ideg edilende, ýokary
hasyl almaga mümkinçilik berýär.
Mekgejöweniň tohumlarynyň kada
ly gögerip çykmagy üçin 10—12oC de
reje ýylylyk amatly. Şonuň üçin mek
gejöwen howa şertlerine baglylykda,
aprel aýynda we maý aýynyň başynda
ekilýär. Ýurdumyzda mekgejöwenden
50—60 s/ga däne hasylyny, 500—600
s/ga gök ot-iýmlik hasylyny almak
üçin 160—200 kg/ga azot, 120—150
kg/ga fosfor, 60—70 kg/ga kaliý be
rilýär.
Güýzki toprak bejergisinde esasy
sürümiň aşagyna 20 t/ga çenli ders,
fosforyň 75—80%-i, kaliniň ähli muk
dary berlip, güýzki sürüm geçirilýär.
Ýazda toprak bejergileri talabala
ýyk geçirileninden soň, ekiş geçirilýär.
Mekgejöwen hatarlaýyn we tutuşla
ýyn usulda ekilýär. Dänelik mekgejö
wen üçin 20—25 kg/ga, gök ot-iýmlik
üçin 50—60 kg/ga tohum harçlanýar.
Ekiş bilen 10 kg/ga azot, 10—20
kg/ga fosfor berilýär.
Mekgejöweniň tohumlary gögerip,
2-3 ýaprak emele gelende, topragy
dyrmyklamak işi geçirilýär. Eger to
humlar gögermänkä ýagyş ýagyp,
topragyň üstünde gapak emele ge
len bolsa, onda dyrmyklamak bilen
gapagy döwüp, topragy ýumşatmaly
bolýar. Wagtly-wagtynda ösüş suw
lary tutulýar. Dänelik mekgejöwene
ösüş döwründe 4 gezek, ot-iýmlik
üçin ekilende bolsa 5—7 gezek ösüş
suwlary berilýär. Ösüş döwründe iki
gezek goşmaça iýmitlendirilip, birinji
gezek 4-5 ýaprak, ikinji gezek 8—10
ýaprak emele getirende, 175 kg/ga
mukdarda ammiak selitrasy berilýär.
Gök ot-iýmlik üçin ösdürilip ýetiş
dirilen mekgejöweni süýtli-tümmül
döwründe silos ýygnaýjy kombaýnlar
bilen ýygnap alýarlar. Bu kombaýn
mekgejöweniň synalaryny ownadyp
garyşdyrýar. Şeýle-de golçuryny aý
ryp, dänesini almak üçin ýörite kom
baýnlar ulanylýar. Dänelik mekgejö
weni bolsa däneleri doly bişeninden
soň kombaýnlar bilen ýygnap alýarlar.
Şeýle-de ot-iýmlik we dänelik üçin
ekilen mekgejöweniň hasyly ýetişe
ninden soň, el güýji bilen hem orup
ýygnalyp alynýar.
«RYSGAL»

KÜKÜRT

Diýarymyzda duş gelýän dag-himiýa çig mal
larynyň biri-de tebigy kükürtdir. Biziň ýurdumyz
tebigy gazdan we nebit önümlerinden alynýan
kükürdiň önümçiligi boýunça dünýäde öňdäki
orunlaryň birini eýeleýär.
Tebigy (öz-özünden emele gelen) kükürdiň
Türkmenistanda 3 ýatagy bar.
Tebigy kükürdiň «Gowurdak» ýatagy. Bu
kän Türkmenabat şäherinden 250 km uzaklyk
da, Magdanly şäheriniň golaýynda ýerleşýär.
Düzüm ind e kükürt saklaýan magdan ýeriň
ýüzünden başlap, onuň 700 metr çuňluklaryna
çenli duş gelýär. Önümli gatlaklaryň galyňlygy
1 metrden 126 metre çenli baryp ýetýär.
Bu kükürtli ýatak 1929-njy ýylda tapyldy we
1934-nji ýyldan başlap işe girizildi. Magdany
gazyp almak 1934—1964-nji ýyllar aralygyn
da şahta usuly bilen, 1964-nji ýyldan başlap,
açyk karýerlerden (ýeriň ýüzleýräk gatlakla
ryndaky magdanlaryň köwlüp çykarylýan ýeri),
1971-nji ýyldan başlap, tä 1990-njy ýyla çenli
bolsa kükürdi ýeriň aşagynda gyzdyryp eredip
almak usuly bilen amala aşyryldy. Kärhana doly
güýjünde işlän döwürlerinde harytlyk kükürdiň
önümçiligi ýylda 478 000 tonna ýetirildi. 1997-nji
ýyldan başlap, dünýä bazarynda gazdan alyn
ýan arzan kükürdiň köpelmegi bilen baglylykda
tebigy kükürdiň önümçiligi ýatyryldy.
Teb ig y kük ürd iň «Gar ag um» ýat ag y
Garagum sährasynyň merkezinde, Aşgabat
şäherinden 250 km uzaklykda ýerleşýär. Bu
ýatakda kükürdiň önümçiligi 1930—1961-nji
ýyllarda alnyp baryldy. Kükürt 2 sany kiçiräk
zawodlarda kükürt magdanyny eretmek usuly
bilen öndürildi. 1961-nji ýylda bu ýatagyň gor
larynyň azalmagy we tebigy kükürdiň «Gowur
dak» ýatagynyň işe girizilmegi sebäpli bu ýerde
kükürdiň çykarylyşy bes edildi.
Tebigy kükürdiň «Köýtendag» ýatagy. Bu
ýatak tebigy kükürdiň «Gowurdak» ýatagyndan
40 km uzaklykda ýerleşýär. Bu ýerdäki kükürtli
magdanlaryň galyňlygy 3—71 metrdir. Magda
nyň düzüminde 19—21,6% kükürt bar.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan tebigy ga
zyň tassyklanan gorlary boýunça dünýäde
4-nji orny eýeleýär. Tebigy gazyň düzüminde
bolsa dürli mukdarlarda kükürdiň birleşmeleri,
esasan-da, kükürt wodorod gazy duş gelýär.
Tebigy gazy polatdan ýasalýan gaz geçirijileriň
kömegi bilen sarp edijilere daşamak üçin ony
kükürt wodorod gazyndan we suwuň bugla
ryndan arassalanylýar. Ýörite gaz arassalaýjy
zawodlarda tebigy gazy kükürt wodoroddan

arass al am ag yň net ij es ind e ond an alyný an
harytlyk kükürt öndürilýär.
Ýurdumyzda öndürilýän tebigy gazyň mukda
ryny hasaba almak bilen gazdan alynýan kükür
diň ýyllyk mukdary million tonnadan-da geçýär.
Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurdumyz tebigy
gazdan alynýan kükürdiň mukdary boýunça
dünýäde öňdäki orunlaryň hataryna çykdy.
Ýer ýüzünde dürli çig mallardan öndürilýän
kükürdiň mukdary 2016-njy ýylda 70 million
tonn ad an geçd i. Bell i bolş y ýal y, düný äd e
öndürilýän kükürdiň esasy bölegi kükürt kislo
tasyny öndürmekde peýdalanylýar. Bu önüm
bolsa başga ýüzlerçe önümleri öndürmek üçin
ulanylýar.
Biziň ýurdumyzda 2016-njy ýylda Türkme
nabadyň himiýa zawodynda ýyllyk kuwwaty
500 000 tonna barabar bolan täze kükürt kis
lotasyny öndürýän önümçilik sehi işe girizildi.
Kislotanyň aglaba bölegi bu kärhanada fosfor
dökünlerini öndürmekde ulanylýar.
Bu önüm biziň ýurdumyzda suw arassala
mak üçin iri himiýa kärhanalary, elektrostansi
ýalar, deri öndürýän kärhanalar, akkumulýator
öndürýän kärhanalar («Kökçi», «Kuwwatly nur»
hojalyk jemgyýetleri, «Hindiwar», «ÜÇEM» hu
susy kärhanalary) tarapyndan giňden ulanylýar.
Şeýle hem «Sahy doganlar» hususy kärhanasy
oba hojalygynda giňden peýdalanylýan pes
tisidi, ýagny mis kuporosyny öndürmek üçin
ulanýar. Geljekde bu kislotany kaliý sulfaty
dökünini öndürmekde kän mukdarda ulanmak
meýilleşdirilýär.
Türkmenistanda gazdan alynýan kükürdiň
esasynda kükürtli bentonit dökünini öndürme
giň tehnologiýasy we tejribe desgasy «Tama
Agro» hojalyk jemgyýeti tarapyndan işlenip
düzüldi. Bu kärhanada kükürdiň esasynda oba
hojalyk ekinlerini dürli kesellerden we zyýan
keşlerden goramak üçin giňden ulanylýan pre
parat (serişde) — kalsiniň polifosfaty öndürilýär.
Kükürdi ulanmagyň täze ugurlary hökmünde
şu aşakdakylary görkezmek bolar:
— kükürt-betony öndürmek;
— kükürtli asfalt öndürmek.
Bu önümlerde kükürt sementiň we bitumyň
ýerini doly ýa-da bölekleýin çalşyp bilýär.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň senagat we
himiýa önümçiligi bölüminiň
baş hünärmeni.
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BIZ SIZIŇ HYZMATYŇYZDA

SANLY ULGAM
Ykdysady ösüşiň iň
esasy nokady bolan
söwda, bazar gatnaşyk
lary häzirki zaman dün
ýäsinde tehnologiýanyň
täze gazananlarynyň
we sanly ulgamyň üsti
bilen ösen derejä ýetdi.
2018-nji ýylyň noýabr
aýynda kabul edi
len «Türkmenistanda
2019—2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ös
dürmegiň Konsepsiýa
sy» ykdysadyýeti san
lylaşdyrmagy maksat
edinýär.

ONLAÝN SÖWDA
PLATFORMASY

Häzirki wagtda ýurdumyzda san
ly ulg am yň üst i bil en har ytl ar y we
hyzmatlary halka hödürleýän onlaýn
platf orm al ar yň san y barh a artý ar.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gaza
nanlaryny, telekeçileriň ýeten belent
sepgitlerini öz içine alýan we olar ba
rada giňişleýin maglumatlary özünde
jemleýän www.trade.com.tm söwda
platformasy hem 2021-nji ýylyň sent
ýabr aýynda işe başlady.
Türkmenistanda dürli iş ugurla
ryndaky kärhanalaryň, hojalyk jem
gyýetleriň, hususy telekeçileriň we
senagatçylaryň öndürýän önümlerini
hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny
halk köpçüligine hödürleýän bu saýt
ähli welaýatlardaky kärhanalar ba
radaky maglumatlary aňsatlyk bilen
tapmaga, olar bilen aragatnaşygy ýola

goýmaga ýardam edýär. Platformada
maglumatlaryň türkmen, iňlis, rus, türk
dillerinde ýerleşdirilmegi ulanyjylaryň
gözleglerini has-da aňsatlaşdyrýar.
Bu platforma agzalaryna şahsy
otagyna girip, islendik wagtda kär
hana degişli maglumatlary, suratlary
islendik wagtda täzeläp durmaga,
bildirişleri, täzelikleri bilen ulanyjylary
yzygiderli habarly etmäge mümkinçilik
berýär. Platformadan peýdalanyjy
lar saýtda ýerleşdirilen kärhananyň
salgysy, telefon belgileri, şeýle-de
e-mail poçtalary arkaly kärhanalaryň
wek ill er i bil en hab arl aş yp bil erl er.
www.trade.com.tm söwda platfor
masynyň mobil goşundysyny Google
Play we App Store arkaly telefona,
planşete ýa-da kompýutere ýüklemek
mümkin.

«AKYLLY» ŞÄHER ÇÖZGÜTLERI
Sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň dur
muşymyza giňden ornaşmagy biziň işimizi
has-da aňsatlaşdyrdy. Ýurdumyzyň ykdysa
dyýetine sanly tehnologiýalary ornaşdyrma
ga Türkmenistanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzalary hem önjeýli
goşant goşýarlar. «Milli ulgam» hojalyk jem
gyýeti 2020-nji ýyldan bäri sanly ulgamyň
mümkinçiliklerini öz içine alýan «akylly»
şäher çözgüdini alyp barýar. Bu ýerde 30-a
golaý IT hünärmenler zähmet çekýär. «Milli
ulgam» özüniň alyp barýan işleriniň çäginde
«Smart», ýagny «akylly» ulgamlary gurna
mak üçin telekom infrastruktura çözgütlerini
hödürleýär. Bu hödürlenýän hyzmatlar ar
kaly täze ulgamlary gurnamak we bar bolan
ulgamlary täzelemek, uýgunlaşdyrmak we
kämilleşdirmek mümkin.
«Akylly» enjamlar özüniň takyklygy bi
len tapawutlanýar. «Milli ulgam» dünýäniň
innowasion çözgütleri, işine ussat emeli aň
hünärmenleri we ýokary hilli enjamlary bilen
adamyň ýüz keşbini tanaýan howpsuzlyk
ulgamyna täzelikleri girizmegiň üstünde
işleýär.
«Milli ulgamyň» taslamalarynyň ýene
biri «akylly» öý taslamasy bolup, ol yşyk
landyryş we ýyladyş enjamlaryna hem-de
ulgamlaryna uzakdan gözegçilik etmek,
dolandyrmak üçin internete birikdirilen en
jamlary hödürleýär.
«Akylly» şäherler üçin kiberhowpsuzly
gyň üpjün edilmeginiň iň esasy wezipeleriniň
biri bolup durýandygyny göz öňünde tutup,
«Galkan» atly milli we ýerli kiberhowpsuzlyk
ulgamyny ulanyşa hödürledi. «Galkan» ki
berhowpsuzlyk ulgamy «akylly» şäherlerde

ZENAN ELINIŇ HÜNÄRI

ÇAGA EGIN-EŞIKLERI

Türkmen halkynyň kämil derejä ösüp ýeten
halk senetçiliginiň biri-de, zergärçilik sun
gatydyr. Zergärçilik birnäçe müňýyllyklaryň
dowamynda ösüp, inçe sungat derejesine
çenli kämilleşipdir. Halkymyzyň milli buýsan
jy bolan zergärçilik sungaty çeperçilik taýdan
nepisligi, dürli-dürli görnüşliligi bilen tapa
wutlanýar. Kalplara mähir çaýýan şaý-sepler
gelin-gyzlaryň eý görýän bezegleriniň biridir.
Şol ajaýyplyklary döredýän ussatlaryň arasyn
da zenanlaryň bolmagy has buýsandyryjydyr.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, Mary welaýatynyň We
kilbazar etrabynyň Mülkamaşa obasynyň ýa
şaýjysy Maral Ataýewa hem kesbinden kemal
tapan zergär zenan hasaplanylýar.

— Türkmen gelin-gyzlaryny şaý-sepsiz göz
öňüne getirip bolmaýar. Türkmeniň zergärçilik
sungatynyň özboluşly milli aýratynlygy bar. Olaryň
ýasalyşynda, nagyşlarynda halkymyzyň geçmiş
taryhy, paýhasy, milli aýratynlygy, ruhy dünýäsi we
döredijilik ukyby öz beýanyny tapýar. Biziň halky

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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myzda «Senet näçe gadymy bolsa, şonça-da ha
kykydyr, näçe hakyky bolsa, şonçarak hem müdi
midir» diýen pähime öwrülen çuň manyly jümleler
bar. Meniňem ata-babalarymyzdan miras galan bu
ajaýyp senedi saýlap almagyma gelin bolup düşen
gaýyn öýüm sebäp boldy. Sebäbi gaýyn enemiň
maňa dakan şaý-seplerini öz eli bilen ýasamagy,
maşgala bolup düşen öýümiň ählisiniň bu kär bilen
meşgullanmagy meniň höwesimi artdyrdy. Ilkibaş
da ýeňilräk görnüşlerini öwrenmekde maňa gaýyn
enem, ýoldaşym uly ýardamçy boldular. Gaýyn
enemiň: «Gelin, indi bu käri sen dowam etmelisiň!»
diýip aýdan sözleri henizem gulagymda ýaňlanyp
dur.
Indi on ýyldan gowrak wagt bäri bu arzyly senet
bilen meşgullanyp gelýärin. Toý-baýramçylyklarda
gelin-gyzlarymyzy täze önümlerimiz bilen begen
dirip gelýäris. Buýurmalar görnüşinde hem müşde
rilerimiziň isleg bildirýän şaý-seplerini ýasap ber
ýäris. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem
gelin-gyzlarymyz üçin şaý-sepleriň, gülýakalaryň,
gulakhalkalaryň, tumarlaryň, çapraz-çaňňalaryň aý
ratynlykda we toplum görnüşinde täze nusgalaryny
ýasadyk. Biziň önümlerimiz zenanlarymyz üçin ýat
dan çykmajak sowgat bolar diýip umyt edýärin — di
ýip, telekeçi, zergär zenan Maral Ataýewa buýsanç
bilen gürrüň berdi.
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ähli raýatlar, döwlet edaralary, howpsuzly
gy üpjün edýän gulluklar üçin örän wajyp
resminamalary sanly ulgam arkaly özünde
saklaýandygyny göz öňünde tutup, has berk
we ygtybarly gorag hyzmatyny hödürleýär.
Elektr ik energ iý as y, teb ig y gaz, suw
hem-de birnäçe durmuş zerurlyklary üçin
ýerine ýetirilýän tölegler bilen bir hatarda,
internet we aragatnaşyk hyzmatlary, PÝGG
we ýerli dolandyryş edaralary, hassahana
we dermanhanalar üçin ýerine ýetirilmeli
tölegleriň ählisini bir töleg ulgamy — «Ta
kyk» töleg ulgamy «Milli ulgamyň» esasy
taslamalarynyň biri hasaplanylýar.
Şeýle-de «Milli ulgam» «Laçyn» haryt
nyşanly ýol hereketini dolandyryş ulga
myny hödürleýär. «Laçyn» ýol hereketini
dolandyrmak ulgamlary şäher köçelerinde
howpsuzlygy we ulag akymyny tiz wagtda
gowulandyrmak üçin şäheriň düzümindäki
ähli köçe we çatryklaryň maglumatlaryny
işläp bilýän ulgamdyr. «Laçyn» ýol hereke
tini dolandyryş ulgamlarynyň ählisi «Milli»
operatiw ulgamlary arkaly işleýär.

Ýurd um yzd a kiç i we
ort a tel ek eç il ig i gold a
mak, hus us y işew ürl ig i
höweslendirmek boýunça
durmuşa geçirilýän işler
türkmen telekeçileri üçin
giň mümkinçilikleri açýar.
Şundan ruhlanyp, Türk
menistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşme
sin iň agz as y, tel ek eç i
Zöhre Bekmuradowanyň
Aşg ab at şäh er in iň çä
ginde ýerleşýän tikinçilik
öýünde hem çaga egineşikleriniň dürli görnüşleri
taýýarlanylýar.
Häzirki wagtda tikin
çil ik öýünd e çep er ell i
tikinçi gyz-gelinleriň on
larçasy zähmet çekýär.
Bu ýerde Ýaponiýanyň iň
öňdebaryjy kompaniýa
larynyň dünýä ülňülerine
laýyk gelýän enjamlary
nyň ornaşdyrylmagy ti
kinçileriň ýokary netijeleri
gazanmagynda ygtybarly
binýat bolup hyzmat edýär.
Tikinçilik öýünde taýýarlanýan önümleriň arasynda ýaşlar we
ulular üçin niýetlenen görnüşler, sport egin-eşikleri, şeýle-de
dürli edara-kärhanalarda zähmet çekýän hünärmenler üçin ýö
rite eşikler bar. Bu ýerde tikilýän köp görnüşli çaga egin-eşikleri
müşderileriň arasynda iň geçginli harytlaryň arasynda tanalýar.
Körpejeler üçin her pasla görä niýetlenen egin-eşikleriň giň
toplumy bolup, olaryň içinde köýnejikler, ýumşak oýnawaçlar,
ýassyjaklar, düşekçeler döwrebaplygy, bezeg aýratynlyklary,
göze gelüwliligi bilen özüne çekýär. Egin-eşikler alyjylaryň isle
gine görä ölçeglerde, buýurmalar esasynda tikilýär. Önümleriň
hiliniň ýokary bolmagyna, ekologiýa taýdan arassa bolmagyna
uly üns berilýär. Telekeçiniň geljekde önümçiligiň gerimini has-da
giňeltmek maksady bar.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109036.

«RYSGAL»
Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.

8

Rysgal

2022-nji ýylyň 21-nji marty, duşenbe

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Halkara Nowruz
baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Bu baýram ynsan durmuşyny nurlandyrýar, onuň ruhuny
galkyndyrýar. Gadymyýetden gözbaş alýan Nowruz
baýramy köpasyrlyk däpleri, baý many-mazmuny özünde
jemläp, dost-doganlyk ýörelgelerini dabaralandyrýar.
Halkara Nowruz güni belent ruhy-ahlak gymmatlyklaryny —
özara hormat goýmagy, ynanyşmagy, hoşniýetliligi we özara
düşünişmegi, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrýar.
Nowruz baýramynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl
medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi onuň döwletleriň
arasynda parahatçylykly gatnaşyklary pugtalandyrýan,
halklaryň taryhy-medeni däplerini wagyz edýän
baýramçylyk hökmünde halkara derejede ykrar edilmegidir.
Nowruz täze güni, täze durmuşy alamatlandyrýar.
Tebigatyň joş urýan çagynda dabaraly bellenýän bu baýram
bagtyýar halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň nyşanydyr.
Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň manymazmuny barha baýlaşýar. Halkymyz, şol sanda türkmen
telekeçileri bu baýramy mynasyp sowgatlar bilen garşylady.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi bahar gözelliklerine, bagtyýarlyk joşgunyna beslenip,
göwünlere galkynyş paýlaýan nurana baýram — Milli bahar
baýramy bilen ýene bir ýola tüýs ýürekden gutlaýarys!
Janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, tutumly işleriňiziň rowaç
bolmagyny arzuw edýäris!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary.

