Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— DÖWLETIMIZ GELJEKDE-DE TÜRKMEN
TELEKEÇILERINE HEMMETARAPLAÝYN GOLDAW BERER.

Hepdelik gazet		

2010-njy ýylyň 17-nji sentýabryndan bäri çykýar		

Möçberi 8 sahypa

2021-nji ýylyň 20-nji dekabry

Duşenbe

¹ 51 (589)

Gurbanguly
BERDIMUHAMEDOW

ÝAŞASYN
PARAHAT DURMUŞ!
Meniň sözüm — könäň sözi,
Meniň sözüm — täzelik däl:
Ýaraglaň sesi, sem boluň!
Mukaddes zatlaň hakyna,
Bütin dünýäniň hakyna,
Saklanalyň, adamlar!
Millionlarça ykbala
Gyýa garamak bolmaýar,
Ýowuz daramak bolmaýar!
Soňsuz asmanyň hakyna,
Beýik Zeminiň hakyna,
Saklanalyň, adamlar!

TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
17-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ul
gam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Garaşsyz, Bitarap döwletimi
ziň halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilme
gine gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň käbir meselelerine hem-de
resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

M

illi Liderimiz gün tertibine geçip,
ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Serdar
Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-prem
ýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp
barylýan işleriň ýagdaýy, Türkmenistan bilen
Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky söw
da-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak
hem-de maýa goýum işjeňligini berkitmek
boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasa
bat berdi.
Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda ýurdumyzyň
wek iliý et in iň Birleş en Arap Emirlikler in e
bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenista
nyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda
gol çekilen «Türkmen maýa goýum kompa
niýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini
döretmek hakyndaky Ylalaşygy iş ýüzünde

durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreler
amala aşyrylýar.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň
garamagyna Türkmenistanyň Döwlet daşary
ykdysady iş bankyna «Türkmen maýa go
ýum kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar
jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde çykyş
etmäge ygtyýar bermek baradaky Kararyň
taslamasy hödürlenildi. Täze düzümiň öz
üst ün e ýüklen en borçn am alar yn y ýer in e
ýet irm eg i üçin Türkm en ist an yň Merk ez i
banky tarapyndan degişli ygtyýarnamanyň
kanunçylykda bellenen tertipde berilmegi
teklip edilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
milli ykdysadyýetimizi düýpli özgertmek we
ýurdumyzyň ykdysady ösüşini üpjün etmek
(Dowamy 2-nji sahypada)

Dert-belalar ýol salmasyn,
Öz döredýän kynçylygmyz,
Goý, hiç haçan ýol almasyn!
Tutuş barlygyň hakyna,
Janly-jandaryň hakyna,
Saklanalyň, adamlar!
Tämiz tutup göwünleri,
Biz hemişe arzuw edýäs
Abadan, rahat günleri.
Arşda Taňrynyň hakyna,
Külli ynsanyň hakyna,
Saklanalyň, adamlar!
Ýalňyşlary düzedeliň,
Sylalyň birek-biregi!
Ýamanlykdan ýüz öwreliň,
Ynamdyr dünýäň diregi!
Halklar — bir jebis maşgala.
Ýaşasyn parahat durmuş!
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HORM ATLY PREZ ID ENT IM IZ IŇ «TÜRKMENISTAN —
BITARAPLYGYŇ MEKANY» ATLY KITAB YND AN
etdirilýär. Ekologiýa abadançylygyny, daşky
gurşawyň arassalygyny üpjün etmek, bagçy
lygy we gülçüligi ösdürmek, tebigata aýawly
garamak, onuň gözelligini, baýlyklaryny
geljekki nesiller üçin saklap galmak biziň
öňümizde durýan esasy meseleleriň biridir.
Türkmeniň kalby ýaly giň tebigat, ha
kykatdan-da, jadylaýjy, ruhuňy galkyndyryjy
güýje eýedir. Türkmen sährasynyň gözelli
gine taý ýokdur diýesim gelýär! Biz onuň
ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak
boýunça wezipeleri döwlet syýasatynyň ile
ri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykardyk.
Biz ekologiýa meselesine BMG tara
pyndan kabul edilen «2030-njy ýyla çenli
Gün tertibiniň» örän wajyp ugry, adamlaryň
abadan durmuşynyň esasy ýagdaýlarynyň
biri hökmünde aýratyn uly üns berýäris.
Munuň özi, ilkinji nobatda, ýer-suw serişde
leriniň oýlanyşykly ulanylmagyna, çölleşmä
garşy göreşmäge, tebigatyň täsin künjekle
rini gorap saklamaga, deňiz gurşawyny we
Hazar deňziniň biologik köpdürlüligini gora
maga, birnäçe beýleki möhüm wezipelere
degişlidir. Bular babatda ýurdumyzda amala
aşyrylýan işler örän düýplüdir, köptaraplydyr.
Myhmansöýerligiň we göwnaçykly
gyň gadymyýetden gözbaş alýan baý däp
leri biziň günlerimizde täze öwüşgine eýe
bolýar. Ýurdumyzyň hyzmatlar we söwda
ulgamynda bu däpler iň döwrebap inno
wasiýalary özünde birleşdirýär. Täze «Gül
zemin» söwda-dynç alyş merkezi barada
hem şuny aýtmak bolar.
Bu merkez amatly ýagdaýda söwda et
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Mähriban halkymyz milli özboluş
lylygy bilen tapawutlanýan däpleriň giň
dünýäsine eýedir. Her bir adamyň tebigaty
goramaga, baýlaşdyrmaga, täsinlikleri hem
gözellikleri aýawly saklamaga bolan hyjuwy
hem şol milli däplerden, milli häsiýetlerden
aýry zat däldir.
Gadymdan bäri zähmetsöýer halky
myz ajaýyp baglary döredipdir. Şol täsin
baglar bu topraga gadam basan jahankeş
delerde, myhmanlarda ýatdan çykmajak
täsirleri galdyrypdyr. Tebigatyň arassalygy
ugr und a tagall a edip, ata-bab al ar ymyz
özleriniň çagalaryna bag ösdürip ýetişdir
megi, saglyga oňyn täsir edýän seýilgähleri
döretmegi wesýet edipdir.
Pederlerimiziň asyrlaryň dowamyn
da nesilden-nesle geçirilip gelinýän asylly
däpleri biziň günlerimizde mynasyp dowam
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megi, döwrebap derejede dynç almagy,
maşgalanyň boş wagtyny netijeli geçir
megini — bularyň ählisini utgaşdyrmaga
mümkinçilik berýär.
Aşgab ad y ösd ürm eg iň kons eps i
ýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi
netijesinde paýtagtymyzyň keşbinde şäher
gurluşyk ulgamynda iň ýokary gazanylanlar,
inžener-tehniki pikirleriň belent sepgitleri,
milli binagärligiň iň gowy däpleri, täze milli
öwüşginler öz beýanyny tapýar. Paýtagty
myzyň ajaýyp desgalarynyň ençemesi Gin
nesiň rekordlar kitabyna girizildi, dünýäde
ak mermerli binalaryň iň köp jemlenen
şäheri hökmünde Aşgabadyň özi hem bu
kitapda mynasyp orun eýeledi.
Häli-şindi buýsanç bilen nygtaýşymyz ýa
ly, Aşgabat dünýäniň iň gözel, ýaşamak üçin
örän amatly şäheri hökmünde tanalýar we
bu ornuny barha berkidýär.
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň paý
tagty Aşgabat halkara hyzmatdaşlygyň ykrar
edilen merkezidir — munuň özi sebit we
dünýä derejesindäki hyzmatdaşlyga degiş
lidir. Şeýle uly borjy abraý bilen götermek,
öňe alyp gitmek gerek. Aşgabatda halkara
häsiýetli iri çäreleri geçirmek, daşary ýurtly
myhmanlary, syýahatçylary mynasyp kabul
etmek üçin ähli şertleri döretmek zerurlygy
hut şunuň bilen baglanyşyklydyr.
Ýurdumyzyň baş şäherini — dünýäde
parahatçylygyň hem gülläp ösüşiň merke
zi hasaplanylýan ak şäherimiz Aşgabady
ösd ürm ek mes el es in i birj ik-de ünsd en
düş ürm eýär is. Myd am a aýd yşym ýal y,
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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

maksady bilen, giň möçberli döwlet maýa goýum
maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň halkara
maýa goýum bazarlarynda ýurdumyzyň bähbidini
goraýan Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň alyp
barýan işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýan
dygyny belledi. Bu bank degişli ugurda dürli maliýe
guramalary bilen hyzmatdaşlyk boýunça oňyn tejribe
toplady.
Döwlet Baştutanymyz «Türkmen maýa goýum
kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň
öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, milli
we sebit ähmiýetli täze taslamalary durmuşa geçir
mek üçin daşary ýurtlaryň iri işewür düzümleriniň
hem-de abraýly halkara maliýe edaralarynyň maýa
serişdelerini çekmegiň wajypdygyny belledi.
Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip hem-de
ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, ma
ýa goýum serişdeleriniň möçberlerini artdyrmak we
netijeli özleşdirilişini üpjün etmek bilen baglanyşykly
meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tab
şyrdy. Şunuň bilen birlikde, maýa serişdelerini mak
sadalaýyk ulanmak, daşary ýurt maýalaryny çekmek
we olaryň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady
bilen, degişli kadalaşdyryş binýadyny kämilleşdirmek
babatda anyk görkezmeler berildi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary Serdar Berdimuhamedow 2022-nji ýylda uç
dantutma ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýazuwyny
geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, geljek
ýylda geçiriljek bu çäräniň baş maksadynyň ilatyň
demografiýa düzümi we ýurdumyzyň raýatlarynyň
durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumat
lary almakdan ybaratdygyny aýtdy. Bu maglumatlar
döwletimiziň mundan beýläk-de ösüşi we rowaçlygy
üçin ygtybarly binýady döretmäge mümkinçilik be
rer. Ýazuwlar geçirilende ozalky ýyllaryň tejribesini,
şeýle hem halkara tejribäni peýdalanmak zerurdyr
diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de wise-

premýere bu çäräniň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklarynda Täze ýyl
baýramy mynasybetli ozal berlen tabşyryklary ýerine
ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasa
bat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar hem-de Dokma senagaty
ministrlikleri, ýurdumyzyň önüm öndürijileri Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde, häzirki
döwrüň talabyna laýyklykda degişli işleri ýerine ýe
tirýärler. Ilata edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek we
döwrebaplaşdyrmak bilen baglylykda, yzygiderli işler
alnyp barylýar.
Soňra hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň yk
dysadyýet we maliýe toplumyna gözegçilik edýän
wise-premýer S.Berdimuhamedowa ýüzlenip, ýakyn
wagtda welaýatlarda bolup, Oba milli maksatnama
synyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döw
letlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak
baradaky Döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi
bilen ýerinde tanyşmagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz bazarlara we dükanlara
baryp, Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda harytlaryň
nyrhlaryny görmegi, oba ýerlerinde çözülmeli nähili
soraglaryň bardygy bilen tanyşmagy tabşyryp, bar
bolan meseleleri çözmegiň ýollary barada teklipleri
taýýarlap, Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde
hasabat bermegi tabşyrdy.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da bir
näçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça
degişli çözgütler hem-de ykdysadyýetimiziň pudak
larynyň ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen resmina
malar kabul edildi.
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san
ly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatna
şanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny
hem-de berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrun
da alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
«RYSGAL»

paýtagtymyzyň keşbinde ýurdumyzyň dur
muş-ykdysady derejesi, intellektual kuw
waty, halkymyzyň baý taryhy we medeni
däp-dessurlary beýanyny tapýar.
Diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem,
ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hem binala
ryň gurulmagyna yzygiderli üns berýäris.
Täze ýaşaýyş jaý toplumlary, täze şäher
dir şäherçeler, täze obalar, beýleki köp sanly
döwrebap desgalar, kärhanalar... — bular
döwrümiziň nähili öňe gidýändigini, şonuň
bilen birlikde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş
şertleriniň nähili özgerýändigini görkezýär.
Türkmenistanlylar bu gün iň rahat, iň
amatly, ähli zerurlyklar elýeterli edilen
ýaşaýşa geçdiler. Munuň özi taryhy döwrü
miziň beren peşgeşidir, bagtydyr, eşretidir.
Munuň özi gadymyýetde adamzada beýik
ýaşaýyş medeniýetini — taryhy siwilizasiýa
lary beren türkmen halkynyň bu gün täze,
iň ösen ýaşaýyş medeniýetine geçýändigini
aýdyň görkezýär.
Bular, hakykatdan-da, taryhy döwrü
miziň aýratyn taryhy gurluşyklarydyr, beýik
desgalarydyr. Ata-babalarymyzdan gelýän
iň kämil, päkize ýol-ýörelgäni kalbymyzdan
hem aňymyzd an hiç aýyrm an, gaýtam,
gorap hem ösdürip, ýaşaýşyň bozulmaz
kanunyna öwrüşimiz ýaly, bütin ýurdumy
zy hem bütin durmuşymyzy, dünýä bilen
gatnaşyklarymyza çenli gurşap alan taryhy
özgertmelerimiz biziň dury paýhasymyzyň,
geljegi ýitilik bilen görýän aňyýetimiziň,
päkize umyt-arzuwlarymyzyň eçilýän ha
syllarydyr.
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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
BILEN EÝRAN YSLAM
RESPUBLIKASYNYŇ
PREZIDENTINIŇ TELEFON ARKALY
SÖHBETDEŞLIGI
13-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam
Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi
niň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Dostlukly ýurd uň Prez id ent i horm atly Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedowy Halkara Bitaraplyk güni, Türk
menistanyň Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 26
ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady we milli Liderimize hem-de
tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Eýranyň
Lideri EYR-nyň ýurdumyzyň hem-de döwlet Baştutanymyzyň
dünýä giňişligindäki abraýynyň belende galmagyny şertlendiren
parahatçylyk söýüjilikli syýasaty ýöredýän Türkmenistan bilen
gatnaşyklaryň berkidilmegine we ösdürilmegine ygrarlydygyny
tassyklady.
Milli Liderimiz gutlaglar hem-de hoşniýetli sözler üçin min
netdarlyk bildirip, ikitaraplaýyn netijeli gatnaşyklary ilerletmekde
ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny, hyzmatdaşlygyň sazla
şykly we okgunly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi.
Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde deňhukuklylyk, birekbirege hormat goýmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine
esaslanýan döwletara syýasy-diplomatik, ykdysady we medeni
gatnaşyklaryň işjeňleşdirilýändigi bellenildi.
Söhbetdeşligiň çäklerinde iki dostlukly döwletiň Baştutanlary
halkara syýasatyň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp mesele
leri boýunça pikir alyşdylar. Söhbetdeşler häzirki zamanyň has
derwaýys ugurlary, aýratyn-da, parahatçylygy we durnukly ösüşi
üpjün etmekde tagallalary utgaşdyrmak bilen baglanyşykly me
selelerde garaýyşlaryň gabat gelýändigini belläp, bu ugurda ýola
goýulýan işjeň gatnaşyklaryň ählumumy maksatlara hem-de
milli bähbitlere laýyk gelýändigini nygtadylar. Iki ýurduň abraýly
halkara guramalar, ilkinji nobatda bolsa, BMG bilen ýola goýul
ýan netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine ygrarlydygy bellenildi.
Döwlet Baştutanlary telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda
türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de üstünlikli
ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-birege we iki ýurduň halk
laryna hoşniýetli arzuwlaryny aýtdylar.
«RYSGAL»
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TÄZ E ÝYL
SOWG ATL YKLAR YMYZ
SIZ IŇ ÜÇIN,
EZIZ WATANDAŞLAR!
Ýene-de sanlyja günlerden ýurdumyzda Täze ýyl baýramy uly dabara
bilen bellenilip geçiler. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary ildeşlerimiziň baýramçylyk şatlygyny paýlaşmak,
olary has-da begendirmek maksady bilen, öz önümlerinden taýýarlan
Täze ýyl sowgatlyklaryny hödürleýärler.
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Atajan
Jumanyýazowyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynda ýerleşýän konditer önümçiligine ýö
riteleşen kärhanasynda «Ak gar» haryt nyşany
bilen konditer önümleri öndürilýär. 2011-nji
ýylda önümçilige başlan kärhanada Türkiýe
Respublikasynyň tehnologiýalary ornaşdyry
lypdyr. Günde 10—12 tonna konditer önüm
lerini öndürmäge ukyply bolan kärhanada 75
işgär zähmet çekýär. Bu ýerde 150, 450, 750,
900 gramlyk gaplarda gaplanan gantlar, mi
we, şokolad, kofe, süýt tagamly karameller,
kristal şekerler, piramida şekilli karamel, şekilli
gantlar, «Hasyl» süýjüleri, «Nowruz» huruşly,
ýumşak süýji, «Kindiwan» karamelleri, çaga
lar üçin «Datly» süýjüleri, «Şafran» nabatlary
öndürilýär.
Kärhananyň konditer önümlerini öndürmek
de ulanylýan önümleri bölüminde bolsa, 25, 80
gramlyk gaplarda gaplanan kakaonyň, wanilli
şekeriň, gabartma tozunyň, şeker tozunyň,
iýmit sodasynyň, limon turşusynyň önümçiligi
alnyp barylýar. Kärhanada indi birnäçe ýyldan
bäri alyjylaryň söýgüli harytlarynyň birine öwrü
len «Ak gar» haryt nyşanly konditer önümlerini
daşary ýurtlara eksporta ugratmak boýunça
hem degişli işler alnyp barylýar.
Şu günler kärhanada Täze ýyl sowgatlaryny
taýýarlamak işleri güýçli depginde alnyp baryl
ýar. Olar «Täze ýylyňyz gutly bolsun!», «Täze
ýylyňyz bilen!» diýen arzuwly ýazgyly gaplara
gaplanylýar. Sowgatlarda ýerli konditer önüm
lerini öndürýän kärhanalaryň önümleri bolan
«Ak gar», «Ýunus», «Bars», «Duýgy», «Mis
gär», «Doganlar ýyldyzy», «Mekan», «Täze
Aý», «Burkut» haryt nyşanly süýji-kökeleriň,
şokoladlardyr keksleriň dürli görnüşleri bar.
***
Täze ýyl baýramçylygyna sowgatly barýan
hususy önümçilikleriň hatarynda «Altyn ýu
nus» hususy kärhanasy hem bar. Ahal welaýa
tynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän
kärhanada maňyz, köke we wafli önümleriniň
dürli görnüşleri öndürilýär. Ýewropanyň iň
kämil enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kär
hanada 300-e golaý işgär zähmet çekýär. Bu
kärhanada konditer önümleriniň aýda 300 —
350 müň tonnasy öndürilýär.
10 ýyla golaý wagt bäri uly meşhurlyga
eýe bolan «Altyn ýunus» hususy kärhanasy
nyň ýokary hilli önümleri «Ýunus», «Melek»
haryt nyşanlary bilen elýeterli bahalardan
içerki bazarlarda alyjylara hödürlenilýär. Bu
önümler Gazagystan Respublikasyna, Gyrgyz
Respublikasyna, Täjigistan Respublikasyna,
Azerbaýjan Respublikasyna, Russiýa Fede
rasiýasyna eksport edilýär. Golaýda Hytaý
Halk Respublikasyna «Ýunus», «Melek» haryt
nyşany bilen köke, wafli konditer önümleriniň
eksporty ýola goýuldy.

«Altyn ýunus» hususy kärhanasy Täze ýyl
baýramçylygy mynasybetli içi çaga oýnawaç
ly «Aýazbaba» şokoladlary, «Eggi», «Melek»
süýtli şokoladlary, «Bruno», «Cocosan», «Hoz
zi» şokoladlary hem öndürýär.
***
«Misgär» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasy Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindä
ki senagat zolagynda ýerleşýär. Bu kärhana
2000-nji ýyldan bäri konditer önümçiligi bilen
meşgullanýar. Häzirki döwürde kärhanada
süýji, köke, wafli ýaly konditer önümleriniň
35-e golaý görnüşi öndürilýär. Olaryň ara
synda şokolad örtükli süýji, wanilli, şokolad
örtülen petir kökeler, kreker, «Tawus» köke,
bally köke, şeker köke bar. Önümler dürli
agramlykdaky owadan bezegli gaplara ýer
leşd ir ilip, paýt agt ym yz yň we ýurd um yz yň
welaýatlarynyň söwda nokatlarynda müşde
rilere ýetirilýär.
Türkiýe Respublikasynyň iň döwrebap en
jamlary ornaşdyrylan kärhananyň ýyllyk kuw
waty 1500 tonna barabardyr. Bu ýerde 30-dan
gowrak işgär zähmet çekýär.
Içerki bazarda hojalyk jemgyýetiniň ýokumly
we ekologiýa taýdan arassa «Misgär» haryt
nyşanly, pyrtykally we beýleki dürli tagamly
süýji-köke önümlerine isleg barha artýar. Hi
liniň ýokarylygy we nyrhlaryň elýeterliligi bu
önümleriň esasy aýratynlyklarydyr.
***
«Talhan» haryt nyşanly önümler 2017-nji
ýyldan bäri ajaýyp tagamlary bilen halkymyza
hyzmat edip gelýär. Çörek we çörek önümle
riniň 20-den gowragy, konditer önümleriniň
bolsa 100-den gowragy gysga wagtyň içinde
ýurdumyzyň ähli ýaşdaky ýaşaýjylarynyň iň
söýgüli, iň arzyly tagamlaryna öwrüldi. Paýtag
tymyzda halkymyzyň medeniýetli dynç almagy
üçin niýetlenen «Bagtyýarlyk» söwda-dynç
alyş merkezinde, «Gül zemin» söwda-dynç
alyş merkezinde we şu ýylyň içinde açylan
«Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde «Tal
hanyň» kafeleri halka hyzmat edýär.
Geljek, 2022-nji ýyly mynasyp garşylamak
maksady bilen kärhananyň işgärleri önümleriň
giň görnüşini satuwa çykarýarlar. 20—25-nji
dekabrda bolsa «Bagtyýarlyk» söwda-dynç
alyş merkezinde ýerleşýän «Talhan» kafesinde
täze önümleriň tagamyny barlap görmek, olary
halka hödürlemek ýaly baýramçylyk çärelerini
geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle-de kär
hana täze ýylda önümleriň görnüşlerini has-da
artdyrmagy meýilleşdirýär.
«Talhan» süýji tagamlary siziň Täze ýyl sa
çagyňyzy bezesin, mähriban ildeşler!
«RYSGAL»
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SÜÝT ÖNÜMÇ ILIGIN IŇ
GERIMI GIŇEÝÄR
Süýt we süýt önümlerine bolan islegleriň barha artýan
dygysebäpli, ýurdumyzda onuň önümçiligi bilen meş
gullanýan hususy işewürleriň sany hem köpelýär. Türk
men telekeçileri süýdi gaýtadan işleýän kärhanalary ýola
goýmak bilen, azyk önümlerini öndürmekde guwandyryjy
«Peýnirçi» hususy kärhanasy özüniň öndürýän süýt önümleri bilen ilatymyzyň
arasynda giňden tanalýar. 1998-nji ýylda döredilen kärhanada «Ýaýla» haryt
nyşany bilen süýt önümleriniň birnäçe görnüşleri öndürilýär. Kärhananyň Daşo
guz welaýatynyň Görogly etrabynyň çäginde we Gubadag etrabynda ýerleşýän
önümçilik bölümlerinde «Prezident» mesge ýagy, dorag, gaýmak öndürilýär. Ola
ryň arasynda peýniriň 4 görnüşi — «Ýaýla», «Altyn» peýnirleri, «Aşgabat» pasta
görnüşli, «Toý» ereme peýnirleri iň islegli azyk önümleridir. Germaniýa Federatiw
Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň tehnologiýalary ornaşdyrylan önüm
çilik bölümleriniň hersi 1 gije-gündizde 5 tonna süýdi gaýtadan işlemäge ukyply.
Kärhanada işçi-hünärmenleriň onlarçasy zähmet çekýär.
***
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Alym Joraýew Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Awçy geňeşliginiň çäginde
ýerleşýän döwrebap maldarçylyk fermasynda iri şahly mallaryň ýüzlerçesini ide
dip, ýokary hilli süýt we süýt önümlerini öndürýär. Süýt önümlerini gaýtadan işleýän
kärhanada Eýran Yslam Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Fransiýa
Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň döwrebap enjamlary ornaşdyrylandyr.
«Her gün» haryt nyşany bilen alyjylara hödürlenýän süýt önümleriniň hatarynda
peýnirleriň dürli görnüşleri bar. Kärhanada öndürilýän ereme peýnirler 100, 320
gramlyk gutulara gaplanylýar. Şeýle hem bu ýerde peýnirleriň «Amyderýa» peýniri,
«Abiwerd», «Altyn peýnir» ýaly görnüşleri öndürilip, olaryň 200, 245, 450 gramy,
4 we 8 kilogramy ýörite gaplara ýerleşdirilýär. Süýt önümleriniň ekologiýa taýdan
arassalygy, tebigylygy olara bolan islegiň ýokarlanmagyna getirýär.
***
«Şawat» haryt nyşanly süýt we süýt önümlerine bolan isleg barha artýar. Daşo
guz welaýatynyň merkezi şäherinde ýerleşýän «Şawat» açyk görnüşli paýdarlar
jemgyýetiniň önümleri welaýatyň hem-de ýurdumyzyň beýleki sebitlerindäki söwda
nokatlarynyň tekjelerini bezeýär. 2014-nji ýylda önümçiligini ýola goýan kärhanada
häzirki wagtda 40 işgär zähmet çekýär. Daşoguzly telekeçileriň mesge ýagy, gatyk,
uýadylan gaýmak, peýnir, aýran, dorag, süzme, ýogurt ýaly ynsan saglygy üçin
peýdaly süýt we süýt önümleri ýokary hili hem-de elýeterli bahasy bilen alyjylaryň
söýgüli harytlaryna öwrüldi. Türkiýe Respublikasynyň döwrebap enjamlary bilen
üpjün edilen kärhanada 1 gije-gündiziň dowamynda 15 tonna süýdi gaýtadan iş
lemäge mümkinçilik bar. Bu ýerde peýniriň 3 görnüşi öndürilip, olar 45% we 30%
ýaglylykda ereme peýnir, 300 gramlyk gaplara ýerleşdirilen duzly peýnirlerdir.
Kärhana ýakyn geljekde peýniriň ýene iki görnüşini öndürmegi meýilleşdirýär.
***
«Ak çeşme» haryt nyşanly süýdi gaýtadan işleýän kärhana ýokary hilli süýt
önümleri bilen meşhurdyr. Indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri halkymyza hyzmat ed
ýän kärhananyň önümçilik toplumy Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň «Täze
durmuş» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýär. Kuwwatlylygy günde 1600 — 1800
litr süýdi gaýtadan işlemäge ukyply bolan kärhanada RussiýaFederasiýasynyň,
Hytaý Halk Respublikasynyň döwrebap enjamlary ornaşdyrylan. Telekeçi Ber
dimuhammet Çaryýewiň ýolbaşçylyk edýän kärhanasynda aýran, gatyk, dorag,
süzme, uýadylan gaýmak, ýogurt ýaly süýt önümleriniň dürli görnüşleri, şol san
da «Aşgabat» ereme peýniri, «Merw» peýniri öndürilýär. Şeýle hem kärhanada
«Ak çeşme» mesge ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy. Bu ýerde taýýar bolan süýt
önümleri «Lälezar zaman» hususy kärhanasynda taýýarlanýan plastik gaplara
gaplanylýar we ýurdumyzyň söwda nokatlarynda alyjylara hödürlenýär.

netijeleri gazanýarlar. Hususy önümçiliklerde öndürilýän
süýt önümleriniň dürli görnüşleri, şol sanda peýnirler özü
niň ýokumlylygy, ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.
Bu önümler Täze ýyl baýramynda hem baýramçylyk
saçaklarynyň bezegine öwrüler.

Mary welaýatynyň Mary etrabynda ýerleşýän «Rowaçly çeşme» hususy kär
hanasynda telekeçi Jumageldi Nuryýewiň ýolbaşçylygynda 2019-njy ýyldan bäri
ýogurt önümleriniň 6 görnüşi öndürilýär. Galyberse-de, önümçilikde ýogurt bilen
bir hatarda gaýmak, gatyk, aýran, dorag, çekize ýaly süýt önümleri aýratyn orun
eýeleýär.
«Rowaçly çeşme» hususy kärhanasynyň «Jiji» haryt nyşany bilen öndürýän ýogurt
önümleri ýurdumyzda uly isleglere mynasyp boldy. Kärhana ýogurdyň banan, şetda
ly, ýertudana, ülje ýaly miwe tagamly görnüşlerini öndürýär. Önümçilikde esasy çig
mal bolan sygyr süýdi şahsy hojalyklardan şertnama esasynda satyn alynýar. Satyn
alnan süýdüň hil derejesi, ilki bilen, ýörite barlaghanada gözden geçirilýär. Soňra
önümçilige goýberilýär. Täze, ýaglylygy ýokary bolan süýtden öndürilýän önümler
ýokary hilli, tagamly hem ýokumly bolýar. Olar ýörite barlaghanalarda hünärmenler
tarapyndan barlanylyp, ýokary baha berildi. Täze tehnologiýalar esasynda taýýar
lanan «Jiji» ýogurt önümleri körpeler tarapyndan gyzgyn garşy alyndy.
«RYSGAL»
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
EKSPORT UGURLY ÖNÜMLERIŇ GÖRNÜŞLERI
ARTDYRYLÝAR

POLIPROPILENDEN ÖNDÜRILEN
GATLAKLY ÝELIMLER

2011-nji ýylda döredilen «Türkmen zamany» hususy kärhanasy polipro
pilen haltalaryň önümçiligini, raýat we senagat maksatly binalaryň gur
luşyklaryny, ýük-ulag hyzmatlaryny, himiýa süýümleriniň we dürli himiýa
önümleriniň önümçiligini alyp barýar. Polipropilen haltalaryň önümçiligi
boýunça kärhananyň ýyllyk kuwwaty 3000 tonna barabardyr.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan,
Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Akgoňur geňeşliginiň çäginde ýerleşýän
«Berk önüm» hususy kärhanasynyň polipropilenden öndürilen gatlakly ýelimleri
hem içerki bazarlarymyzda uly islege eýe bolýan harytlaryň biridir. Bu önümleri
öndürmek üçin gerek bolan çig mal Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän za
wodlar toplumyndan alynýar. Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlarynyň ornaş
dyrylmagy kärhanada aýda 41 müň 600 sany polipropilenden öndürilen gatlakly
ýelimleri öndürmäge mümkinçilik berýär.

«Türkm en zam an y» hus us y
kärhanasynda öndürilýän önümler
müşderiler tarapyndan uly islege
eýe bolýar. Bu kärhana döredilen ilki
günlerinden başlap, daşary ýurtlaryň
birnäçesiniň iri kompaniýalarydyr
önüm öndürijileri bilen hyzmatdaş
lygy ýola goýmagy başardy. Şonuň
netijesinde geçen ýyllarda daşary
ýurtly işewürler bilen ýygjam hyz
matd aşlyk saklan «Türkm en za
many» hususy kärhanasyna dünýä
baz ar ynd a-da öz önümler i bilen
giňd en tan alm ag yn a iterg i berd i.
Kärhana öndürýän önümlerini Tür
kiýe Respublikasyna, Ukraina Respublikasyna, Gazagystan Respublikasyna, Moldowa
Respublikasyna, Rumyniýa Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna eksport edýär.
Aýratyn-da, kärhanada öndürilen polipropilen haltalar içerki we halkara bazarlarda
uly islege eýedir. «Türkmen zamany» hususy kärhanasynda oturdylan iň häzirki zaman
tehnologiýalary ýokary hilli, dürli ölçegdäki senagat maksatly haltalary müşderilere el
ýeterli etmäge mümkinçilik berýär. Polipropilen haltalar dürli ölçeglerde bolup, olaryň
ini 30 santimetrden 2 metre çenlidir. Uzynlygy müşderileriň islegine görä, buýurmalar
esasynda ýerine ýetirilýär. Şeýle hem bu ýerde polipropilenden haltalyk mata, sapak
hem öndürilýär. Häzirki wagtda kärhanada 70-e golaý işçi-hünärmen zähmet çekýär.

2014-nji ýylyň dekabrynda önümçiligini
ýola goýan kärhanada häzirki wagtda iş
çi-hünärmenleriň onlarçasy zähmet çekýär.
Olar kämil tehnologiýaly enjamlarda önüm
leri tehnologik talaplara doly laýyk dereje
de, dürli ölçeglerde öndürip, halkymyza el
ýeterli bahalardan hödürleýärler. «BANT»
haryt nyşany bilen öndürilýän polipropi
lenden öndürilen gatlakly ýelimleriniň iň
kiçisiniň ölçegi ini 12 millimetre, uzynlygy
10 metre deňdir. Gatlakly ýelimler ini 18,
45, 48, 500 millimetre çenli, uzynlygy 15,
30, 60, 120, 300, 400 metr ölçeglerde ön
dürilip, olaryň görnüşleri barha artdyrylýar.
«Berk önüm» hususy kärhanasynyň
önümleri goňşy döwletleriň birnäçesine
eksport edilýär. Kärhana geljekde polipro
pilenden süýüm öndürmegi, önümçiligiň
ger im in i giň elt meg i, içerk i we daş ark y
bazarda hyzmatdaşlarynyň sanyny köpelt
megi göz öňünde tutýar.

«RÖWŞEN» AÝAKGAPLARY DAŞARKY BAZARDA

MILLI NAGYŞLY HALYLAR

Ýurdumyzda meşhur aýakgap öndüriji kärhanalaryň biri-de «Röwşen»
hususy kärhanasydyr. Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän
kärhananyň «Röwşen» brendli aýakgaplary ýokary hili, rahatlygy we
nepis biçüwi bilen tapawutlanýar. «Röwşen» brendi astynda iş, okuw,
sport, gündelik, umuman, durmuşyň ähli ugurlary boýunça aýakgapla
ryň onlarça görnüşleri öndürilýär. 2003-nji ýylda esaslandyrylan hususy
kärhananyň häzirki wagtda paýtagtymyzda, ýurdumyzyň welaýatlarynda
30-a golaý dükanlary bardyr.

Watanymyzda köpugurly önümçiligi bilen adygan «Muhammet Balkan»
hojalyk jemgyýeti 2017-nji ýylda sintetiki halylaryň önümçiligini ýola goý
dy. «Nowruz haly» haryt nyşany bilen öndürilýän bu sintetiki halylaryň
ýaşaýyş jaýlary, iş otaglary, myhmanhanalar we beýleki dürli maksatly
binalar üçin niýetlenen dürli görnüşleri bar.

«Röwş en» aýakg aplar y we gön
önümler i türkm en telek eç iler i tar a
pynd an önd ür ilý än örän rah at we
owadan, dünýä ülňülerine laýyk gel
ýän aýakgaplaryň biridir. Kärhanada
möwsüme we pasla görä niýetlenen
aýakg aplar yň günd e 500 jüb üt in i
önd ürm äg e mümk inç ilik bar. Pasla
niýetlenen aýakgaplaryň içinde ýuka
deriden tikilen iş we sport aýakgap
laryny, üsti açyk hem-de ýarymçepek
görnüşli aýakgaplary, ädikleri mysal
getirmek bolar.
«Röwş en» brend in iň höd ürleý än
görn üşler in iň ger im in iň giň em eg i
döwr eb ap tehn olog iý alar yň we çig
mallaryň, özboluşly dizaýn ölçegleri
niň hem-de inženerçilik çözgütleriniň
ulanylyşy bilen berk baglanyşyklydyr.
Erkek adamlar, zenanlar we çagalar
üçin niýetlenilen, dürli ölçegli aýakgap
laryň müşderileriniň sany gün-günden artýar. Kärhananyň önümleri Russiýa Federa
siýasyna eksport edilýär. Ýüzlerçe işgär zähmet çekýän kärhana geljekde eksportyň
möçberini artdyrmagy meýilleşdirýär.

FILAMENT LAMPALAR SATUWDA
«Türkmenistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň
sentýabr aýynda «Abat şekil» ho
jalyk jemgyýetiniň Aşgabat şäheri
niň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde
ýerleşýän önümçilik kärhanasynda
«GÖRK» haryt nyşanly filament lam
palary öndürilip başlandy.
Hyt aý Halk Resp ublik as yn yň tehn ik ad yr
tehnologiýalary bilen üpjün edilen kärhananyň
her aýda 300 — 400 müň lampa öndürmäge
mümkinçiligi bar. Önümçilikde esasy çig mal
hökmünde ýagtylyk diodlary bolan filament
sapaklary ulanylýar. Häzirki wagtda bu ýerde
filam ent lamp alar yň 12 görn üş i önd ür ilý är.
Kärhanada ýigrimiden gowrak işçi-hünärmen
zähmet çekýär.
Ýeri gelende bellesek, «GÖRK» haryt ny

Türkm en ist an yň Se
nagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň
Ahal welaýatynyň Ak bug
daý etrabynyň çägindäki
senagat zolagynda ýer
leşýän kärhanada sintetiki
halylaryň dürli ölçegdäki,
galyňlykd ak y, reňkd äk i
görnüşleri öndürilýär. Tür
kiý e Resp ublik as yn yň
döwrebap tehnologiýala
ry ornaşdyrylan kärhana
sint et ik i halylar yň aýd a
18—20 müň ined örd ül
metrini öndürmäge ukyp
ly. 32 işgär zähmet çekýän kärhanada dürli biçüwdäki halylar gerekli ugurlar boýunça
buýurmalar esasynda ýerine ýetirilýär. Taýýar önümler Aşgabat şäheriniň Garry Guly
ýew köçesiniň ugrunda ýerleşýän «Nowruz haly» söwda nokadynda halka ýetirilýär.
«Nowruz haly» haryt nyşanly halylar reňk sazlaşygy, täsin nagyşlary, göze gelüwliligi
bilen müşderileriň ünsüni özüne çekýär. Şeýle bolansoň, halylara diňe bir içerki bazarda
däl, eýsem, halkara bazarda hem isleg uly. Hojalyk jemgyýetiniň sintetiki halylary Gaza
gystan Respublikasyna ugradyldy. Häzirki wagtda daşary ýurtlara eksportyň möçberini
artdyrmak boýunça dowamly işler alnyp barylýar.
Kärhananyň agzybir işgärleri sintetiki halylaryň täze görnüşlerini öndürmek, iş dep
ginlerini has-da artdyrmak bilen ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygyna uly zähmet
üstünlikleri bilen barýarlar.

Importyň ornuny tutýan önümlerimiz

şanly filament lampalary elektrik energiýasyny
adaty lampalardan 10 esse az sarp edýär, ýag
tylygy 360 gradus ýaýradýar. Önümiň çüýşesi
adaty diod lampalaryňkydan dury bolup, çen
denaşa, başgaça aýdylanda, 50 gradusdan
ýokary gyzmaýar. Şeýle hem bu önüm taý
ýarlananda adam saglygyna zyýanly metallar,
goşundylar ulanylmaýar. Ol simapsyz bolup,
ulanylan wagtynda daş-töweregine hiç hili zä
herleýji maddalary bölüp çykarmaýar. Ulanyş
möhletiniň uzakdygy hem önümiň esasy ar
tykmaçlyklarynyň biridir. Kepillik möhletiniň bir
ýyldygyna garamazdan, filament lampalar 20
— 30 müň sagatlap ýagtylyk berýär. Bu ugurda
kärhanada yşygyň hilini, reňk berijiligini, sarp
edijilik kuwwatyny barlaýan ýörite hil-barlag
merkezi hereket edýär.
Kärhana geljekde filament lampalaryň gör
nüşini 100-e çenli ýetirmegi, hyzmatdaşlarynyň
sanyny artdyrmagy, dünýä bazarynda mynasyp
orun tapmagy maksat edinýär.

Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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Onlaýn söwda

ny aňşyrmak, mümkinçilikleri görmek we
olardan ýaýdanman peýdalanmak endik
lerine eýe bolýar.

BAÝRAMÇYLYK SAÇAGYNA

KANAGATLANMAZLYK,
GOÝ, SIZIŇ PEÝDAŇYZA IŞLESIN

Täze ýyl baýramçylygyna täze önümleri bilen
sowgatly barýan türkmen telekeçileriniň hata
rynda «Bagdan» iýmit önümleri kärhanasynyň
ýolbaşçysy Azat Durdyýew hem bar.
«Bagdan» lukumlaryň onlarça görnüşini, gury iýmişleriň 40-dan gow
rak görnüşini ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ýerleşýän dükanlaryň üsti
bilen alyjylara ýetirýär. «Bagdan» haryt nyşanly guradylan miwedir maňyzlary beýleki
dükanlarda hem satyn almak mümkin.
«Bagdanyň» Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän konditer, mekgejöwen
çipsilerini we maňyzlary öndürýän kärhanasy 2017-nji ýyldan bäri işleýär. Bu ýerde mek
gejöwen çipsileridir taýajyklary, gowrulan, şekerli, künjüli arahisler we beýleki önümler
dürli ölçegdäki gaplara gaplanylýar.
«Bagdan» haryt nyşanly önümler toý saçaklarynyň bezegidir. Onuň pisseli, kokosly,
dürli miweli, gök önümli, ir-iýmişli, ga
wunly, gülli, künjüli we garyşyk görnüşli
süýjülikleri alyjylaryň islegli önümleridir.
« B a g d a n » k ä r h
 a n a s y n y ň
www.bagdan.biz internet saýtyndan
onuň önümleri bilen tanşyp, göwün islän
harydyňy sargyt etmek mümkin. Onuň
dükanlaryna baryp görseňiz, ýurdumy
zyň hem-de dünýäniň dürli döwletleriniň
lezzetli tagamlarynyň «Bagdanda» hem
jemlenendigine göz ýetirersiňiz.

«TÄZE GÜNÜŇ» MIWE SUWLARY
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ag
zasy bolan, Mary şäheriniň Gökje ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän
«Täze gün» hususy kärhanasy zähmet ýoluna 2018-nji ýylda ga
dam basdy. Şeýle-de bolsa häzirki wagtda kärhananyň hünärmen
leri dürli miwe suwlaryny öndürmekde öňegidişlikleri gazanýarlar.

K

ärhanada döwrebap, kämil
enjamlara ussatlyk bilen erk
edýän hünärmenleriň 30-dan
gowragy zähmet çekýär. Şeýle-de
bu ýerde her ýylda 8 million litr miwe
suwuny öndürmek göz öňünde tutul
ýar. Häzirki wagtda bolsa «Täze gün»
haryt nyşanly miwe suwlarynyň
7 görnüşi öndürilýär. Kärhananyň esa
sy maksady ýurdumyzyň ilatyny we
içerki bazarlary erik, alma, ülje, şetdaly
ýaly miweleriň hem-de pyrtykal, banan
ýaly subtropiki ösümlikleriň datly suw
lary bilen üpjün etmeklige gönükdiri
lendir. Ýurdumyzyň welaýatlaryndaky
bazarlarynda «Täze gün» kärhanasy
nyň önümlerine isleg ýokary. Bu bolsa
önümleriň diňe bir welaýatyň çäginde
däl, eýsem, ýurdumyzyň dürli künjek
lerinde hem uly islege eýe boljakdy

gyndan habar berýär. Depginli ösüşler
bilen öňe barýan kärhana önümlerini
daşarky bazarlara ugratmagy maksat
edinýär.

2021-nji ýylyň 20-nji dekabry, duşenbe

(Başlangyjy gazetiň geçen sanlarynda)

DÜÝPDEN BAŞLAMAN
HEM BOLAR
Belki, kimdir biriniň: «Iş tapmak üçin
beýle hysyrdylar nämä gerek?» diýip so
ramagy hem mümkin.
Jogap şeýle: «Gowy iş — yhlas edeni
ňe degýär. Ýokarda agzalan zenan tara
pyndan ogly üçin taýýarlanan meýilnama
ilkinji gezekde onuň isleýän işini almagyna
kömek etdi, üstesine, ýigidiň özüniň diýen
iş hakyny-da belläpdirler».
Galyberse-de, örän möhüm zatlaryň
biri –ýaş ýigitden iň aşaky basgançakdan
başlamagy talap etmändirler. Ol ýaş ýol
başçy hökmünde başlapdyr, şoňa laýyk
lykda-da hak bellenipdir.
«Beýle başagaýlyklar nämä gerek?»
Birinjiden, ýaş ýigidiň meýilleşdiren
düşünjesi hem-de gerekli wezipä ýazan
arzasy, iň bolmanda, onuň on ýyl ömrü
ni aýapdyr; başgaça bolanlygynda, oňa
iň aşakdaky basgançakdan başlamagy
teklip ederdiler.
Noldan başlamagyň zerurlygy hakyn
daky pikir kimdir birine, belki, sagdyn pikir
bolup hem görner, ýöne gep bu ýerde pes
den başlaýanlaryň aglabasynyň başynyň
juda aşak egilgi bolup, bagtly tötänligiň
olary asla görüp hem bilmeýänligindedir,
şonuň üçin hem olar, köplenç halatda, tu
tuş ömrüniň dowamynda pesde galýarlar.
Şeýle-de aşakdan seredeniňde görünýän
görnüşiň o diýen bir amatly we ruhlandyry
jy zat däldigini hem ýatda saklamak gerek.
Onuň şöhratparazlygy öldürmek meýli
bolýar. Biz muny «akyma düşmek» diýip
atlandyrýarys: biz gündelik hysyrdylara
öwrenişýäris-de, kysmatymyza kaýyl bol
ýarys, bu endik şeýle bir güýçlenýär welin,
soň biz hiç bir zada ýykgyn etmeýäris.
Iň aşaky basgançakdan däl-de, birnäçe
basgançak ýokardan başlanyňa degýän
sebäpleriň ýene biri hem şundadyr. Şeýle
ýagdaýda adam töwerege göz aýlamak,
nädende illeriň işiniň oňuna bolýanlygy

Den Helpin meniň göz öňünde tutýan
zadymyň ajaýyp nusgasy. Kollejde okaýan
wagtynda ol meşhur «Notr Dam» futbol
toparynyň menejeri (iş dolandyryjysy) bo
lupdyr; şol wagt toparyň tälimçisi merhum
Nýut Rokn eken.
Helpin kolleji örän oňaýsyz wagtda,
ýagny çökgünligiň netijesinde iş tapmagyň
juda kyn bolan döwründe tamamlapdyr.
Ilki ol özüni bank işinde synap görüpdir,
soňra kinobiznesde, ahyry öz ýanyndan
geljegi bar hasaplan işine ýapyşypdyr:
komission esaslarda eşidiş enjamlaryny
satmaga girişipdir. Şeýle işe her kim hem
baş goşup biler, Helpin hem muny bilýän
eken, ýöne iş onuň öňünde käbir müm
kinçilikleri açypdyr.
Ol göwnünden turmaýan iş bilen iki
ýyllap meşgullanypdyr, özüniň kanagat
lanmazlygyndan peýdalanmadyk bolsa,
ähtimal, ol hiç haçan hem ýokary göteril
mezdi. Ilki bilen ol kompaniýanyň söwda
boýunça menejeriniň kömekçisi wezipesi
ni almagy maksat edinipdir, şol wezipäni
hem alypdyr. Ýokarlygyna ädilen bu ädim
ony şeýle bir belende göteripdir welin, ol
köpçülikden saýlanyp, has gowy müm
kinçilikleri görmegi başarypdyr. Şeýle-de
ol özüni hem mümkinçiligiň görüp biljek
ýerine çykypdyr.
Ol eşid iş enjamlar yn y jud a ökd elik
bilen satyp başlapdyr. Onsoň Hepliniň
işleýän kompaniýasynyň işewür bäsdeşi
bolan «Diktograf Prodakts Kompaniniň»
direktorlar geňeşiniň başlygy A.M.Endrýus
«Diktograf Kompaniniň» müşderilerini ök
delik bilen almagy başarýan kişi hakynda
käbir zatlary bilmek isläpdir. Ol Helpini ýa
nyna çagyrypdyr. Duşuşyk tamamlanan
dan soňra Helpin akustika enjamlarynyň
ählisiniň satuwyna jogapkär bolan söwda
menejeri wezipesine bellenilipdir. Ýaş ýi
gidiň häsiýetini synap görmek üçin jenap
Endrýus üç aýlap Florida gidipdir. Ýüzmegi
öwrense-de, gark bolsa-da, özünden gör
sün diýen pikir bilen, Helpini öz ygtyýaryna
goýupdyr. Helpin gark bolmandyr! Nýut
Roknyň «Tutuş dünýä ýeňijini söýýär,
onuň ýeňlen kişi üçin wagty ýok» diýen
şygary ony şeýle bir ruhlandyrypdyr, ol
bar yhlasyny, güýjüni işe sarp edipdir we
kompaniýanyň wise-prezidenti wezipesi
ne bellenilipdir. Köp kişi şeýle işe on ýyl
lap yhlas siňdirip ýetse-de, buýsanardy.
Helpin bularyň baryny alty aýda başardy.
Men öz filosofiýamyň iň bir möhüm ýag
daýlarynyň birini nygtamak isleýärin: do
landyrmak isleýän şertlerimizi dolandyryp
bilýänligimize ýa-da dolandyryp bilmeýän
ligimize baglylykda, biz belent derejelere
göterilýäris ýa-da düýpde galýarys.
(Dowamy bar)

Terjime eden
Orazmyrat MYRADOW.

JANA MELHEM ARY BALY
Ary balynyň müň bir derdiň dermanydy
gyny bilmeýän ýok bolsa gerek. Bu derde
derman nygmaty toplap, halka ýetirmek
üçin ömrüniň köp bölegini bagyş eden tej
ribeli balçylar ýurdumyzda az däl. Bu ugur
da Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň alyp barýan işleri hem
guwandyryjydyr. Şeýle telekeçileriň birine-de Islam
Ýakubow diýýärler. Ol Daşoguz welaýatynyň
S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ýaşaýjysy.

T

elekeçi 1993-nji ýyldan bäri balarylary saklap, bal
çylyk bilen meşgullanyp gelýär. Ol Daşoguz wela
ýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Diýar
geňeşliginiň çäginde ýerleşýän hususy kärhana ýolbaşçylyk
edýär. Bu ýerde telekeçiniň 1000-den gowrak balaryly gu
tulary bar. Saýlap alan hünärine uly höwes bilen ýapyşýan
telekeçi häzirki döwürde ary balynyň 10 görnüşini öndürýär.
«Genç» haryt nyşanly ary ballary ýurdumyzyň ähli sebitinde
bar bolan bazarlardyr söwda merkezlerinde satylyp, ilatyň
islegli harytlarynyň birine öwrüldi.
Her ýylda 25 tonnadan gowrak ýokary hilli ary balyny
alýan telekeçi bal önümlerini 350 gramlyk plastik hem-de
580 gramlyk çüýşe gaplara gaplap, halka ýetirýär. Kärha

nada 10 adam zähmet çekip, olar ary balyny göze gelüwli
gaplara gaplamak işlerini alyp barýarlar. Häzirki wagtda te
lekeçiniň balaryly gutulary welaýatyň Boldumsaz, Gubadag,
Köneürgenç hem-de S.A.Nyýazow adyndaky etraplarynda
saklanýar.
Tutanýerli telekeçi geljekde alyp barýan işiniň gerimini
giňeltmek üçin irginsiz zähmet çekýär. Ol ary balynyň gör
nüşlerini artdyryp, önümleri daşary ýurtlara eksport etmegi
maksat edinýär. Bosagada Täze, 2022-nji ýyl. Ýetip gelýän
baýramçylyk mynasybetli telekeçi Islam Ýakubowyň ön
dürýän ary ballary elýeter bahadan halka ýetirilýär. Jana
melhem, ýokumly ary ballary Täze ýyl desterhanlarynyň
datly nygmatlarynyň biri bolar.
«RYSGAL»
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HORMATLY RAÝATLAR!
«Türkmen-türk» paýdarlar täjirçilik banky:
● kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, şol sanda hususy telekeçileri goldamak, ýurduň ykdysady taýdan
kuwwatlanmagyny gazanmak, ilatyň durmuş üpjünçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň
işewür telekeçilerine paýly gurluşyk hem-de önümçilik bank karzlary;
● raýatlara melleginde (kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylygy we
maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk
serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksadyna,
ýyllyk 10 göterim bilen, üç ýyl möhlete, 30 000 manada çenli berilýän kiçi göwrümli karzlary;
● durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak
maksadyna, ýyllyk 1 göterim bilen, 3 ýyl ýeňillikli möhlete, umumy möçberi 6 müň manada çenli
berilýän «Ýaş çatynjalar» karzy;
● gündelik durmuş we hojalyk harytlaryny satyn almak maksadyna, ýyllyk 15 göterim bilen, üç ýyl
möhlete, umumy möçberi 50 müň manada çenli bolan sarp ediş karzy ýaly bank karzlarynyň giň
mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrýar.
Bank ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, raýatlarymyza amatly mümkinçilikleri
döretmek maksady bilen, «Altyn asyr», «Goýum bank karty», «Maşgala» bank kartlary, sanly ulgamda
«Internet-bank», «Mobil-bank» we elektron söwda hyzmatlary arkaly ýerine ýetirilýän nagt däl
hasaplaşyklaryň amatlyklaryndan hem peýdalanmaga çagyrýar.
«Altyn asyr» bank kartyňyza «Internet-bank» hyzmatyny birikdirip,  ýurdumyzyň çäginde şu aşakdaky
hyzmatlaryň töleglerini internet arkaly amala aşyryp bilersiňiz:
● bank hasaplarynyň galyndylaryny we hereketlerini görmek;
● ipoteka we beýleki bank karzlaryny hem-de olaryň göterimleriniň töleglerini;
● «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk we şäher telefon ulgamlarynyň;
● IP-TV (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini tölemek;
● bank kart amallarynyň göçürmesini almak.
Giňişleýin maglumat almak üçin bankyň resmi internet sahypasy:– turkmenturkbank.com.tm
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
Aşgabat şäheri — (+993 12) 93-83-51, 93-24-78, 93-68-11/02, 42-27-93/94, 43-94-97/98;
Türkmenabat şäheri — (800 422) 9-61-68, 9-54-99;
Daşoguz şäheri — (800 322) 2-42-51;
Mary şäheri — (800 522) 6-73-37, 6-74-73, 6-77-73;
Kerki şäheri — (800 444) 2-53-91/92.
«TÜRKMEN-TÜRK» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY SIZIŇ HYZMATYŇYZDA!

S/b 101201004434

S/b 202131000197

HOJALYK JEMGYÝETI

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň «Ýalkym» ýaşaýyş toplumy,
Türkmenistan köçesi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.
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«TÜRKMENBIZNESKONSALTING»
HUSUSY KÄRHANASY
gysga wagtda aşakdaky
hyzmatlary amala aşyrýar:
kärhanalary bellige almak,
gaýtadan bellige almak;
● kärhanalaryň ýapylmagy bilen
bagly resminama işleri;
● täjirçilik meýilnamalaryny
taýýarlamak;
● tehniki ykdysady
esaslandyrmasyny taýýarlamak;
● maýa goýum taslamalary
taýýarlamak.
●

Salgymyz: Aşgabat şäheri,
D.Azady köçesiniň 51-nji jaýy.
Telefon belgilerimiz:
(+993 65) 65-99-29,
(+993 65) 55-91-18.
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