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BAGTYÝARLYK HAKYKATY
Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň sebitlerine
iş saparlary — halkymyzyň bagtyýarlygynyň nyşany

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
7-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň
täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň
ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de
birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
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ejlisde Ministrler Kabineti
niň Başlygynyň orunbasary
Serdar Berdimuhamedow
göz egç ilik edý än ulg amlar ynd ak y
işler iň ýagd aý y, hus us an-da, Türk
menistanyň ykdysadyýet, maliýe we
bank toplumynyň 2022-nji ýyl üçin iş
meýilnamalaryny ylalaşmak boýunça
çäreler barada hasabat berdi.
Degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň işi ýurdumyz
da makroykdysady durnuklylygy üpjün
etmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek,
döwrebap tehnologiýalary ornaşdyr
magy dowam etmek, ýurdumyzyň, şol
sanda sebitleriň durmuş-ykdysady ösü
şini seljermek, maýa goýum syýasaty
ny kämilleşdirmek hem-de işjeňligi we
netijeliligi artdyrmak, maliýe-ykdysady,
býujet-salgyt, pul-karz syýasatlary ba
batda maslahatlary guramak bilen bag
lanyşykly wezipeleri üstünlikli durmuşa
geçirmäge gönükdirilendir.
Bank we ätiýaçlandyryş hyzmat
larynyň, maliýe bazarlarynyň döwre

baplaşdyrylmagyna, standartlaşdyryş
ulgamyny ösdürmäge, milli statistika
edaralarynyň işini kämilleşdirmäge,
döwlet eýeçiligindäki desgalary husu
sylaşdyrmaga, daşary ykdysady işleri
ösdürmäge, daşary ýurt maýa goýum
laryny çekmäge, hususy telekeçiligi
goldamaga we beýlekilere uly üns be
rilýär. Mundan başga-da, Türkmenista
nyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji
martyndaky Karary bilen tassyklanylan
Düzgünnama laýyklykda, Ýokary gö
zegçilik edarasynyň 2022-nji ýyl üçin
iş meýilnamasynyň taslamasy işlenip
düzüldi, şol taslama milli Liderimiziň
garamagyna hödürlenildi.
Döwlet Baştutanymyz has ab at y
diňläp, döwlet maks atn am alar yn yň
durmuşa geçirilişiniň barşyny gözeg
çilikde saklamagyň, döwrüň ýagdaýla
ryny, sanly ykdysadyýetiň kemala geti
rilişini, şeýle hem bu ulgamda hereket
edýän halkara ölçegleri göz öňünde
(Dowamy 2-nji sahypada)

Dünýä — hereket dünýäsi. Munda
öňe gitmek, hemişe hyjuwda-hereket
de bolmak möhüm. Täze sepgitlere,
täze belentliklere okgunlylyk zerur.
Öz menz iliň i seljerm ek üçin «Ýed i
ölçäp, bir kesmek» wajyp. Pelleha
naň a ýetm ek üçin bols a dyn uws yz
zähm et hökm an. Oýlan yş ykly me
ýilnama bolsa geçmeli ýoluňa tizlik
berýär. Öňdengörüjilik ukybyň dagy
bolaýs a, ýar an yň hem iş e üst ünlik
ler bolý ar. Bu kan un alaý yklyklar y
amal edip, halky biragza garatmagy
başarýan, ýetilen sepgitler bilen ýe
neki ösüşlere ruhlandyrýan Lider bi
len gazanylan ösüşler has-da datly.
Şeýle Lid ere halk ym yz «Ark ad ag»
diýýär. Milli Liderine bolan buýsanjy
ny, döwlet Baştutanymyzyň halkyny
ýaşadýan döwrüne bolan begenjini
«Ark ad agly zam an am yz» diý ip be
ýan edý är. Millet im iz iň horm atly
Prezidentimize bolan çäksiz ynamy
nyň aňyrsynda özleri hakynda edil
ýän çynlak aý alad an y duým aklar y
bar. Ýekeje mysal: milli Liderimiz täze
ýylyň ilkinji günlerinde ýurdumyzyň
Mary we Lebap welaýatlaryna iş sa
par yn y amala aşyr yp, döwlet im iz iň
ileri tutýan ykdysady ugurlary hem-de
halkymyzyň hal-ýagdaýy bilen öz ýe
rinde gyzyklandy. Bu saparlary eşiden,
gören raýatlarymyz özleriniň agaýana
ýaşaýşy, Watanymyzyň şanly ösüşle
ri hakyndaky aladany ýene bir gezek
içgin duýdular.
Döwlet Başt ut an ym yz yň 3-4-nji
ýanward a Mary welaýatyna, 4-5-nji
ýanwarda Lebap welaýatyna bolan iş
saparlarynyň hem-de olaryň netijeleri
ne bagyşlap geçiren maslahatlarynyň
her biri özbaşyna söhbet. Bagtyýarlyk
söhbedi. Sebäbi bular biri-biriniň üs
tüni ýetirip, halkymyz hem döwletimiz
hakynd a edilýän aladalaryň, ýerine
ýetirilýän işleriň güwänamasy bolup,
kalbymyzy joşdurýar.
Galyberse-de, iş saparlarynyň her
bir pursady uly mana eýe. 3-nji ýan
ward a Mar y welaý at yn a ugur alan
uçar ynd a ýurd um yzd a çap edilý än
metbugat neşirleriniň mazmuny bilen
tanyşmagy, howa gatnawlarynyň işini
kämilleşdirmek barada tabşyryklary
bermegi, sebitleri we tutuş ýurdumyzy
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde
örän möhüm orny eýeleýän nebitgaz
senagatynda alnyp barylýan işler bilen
ýakyndan tanyşmagy... Bularyň ählisi
hormatly Prezidentimiziň Watanymyzyň
abraý-mertebesini has-da beýgeltmek,
milli ykdysadyýetimizi has-da kuwwat
landyrmak üçin edýän aladalarynyň
juda çuňlugyndan habar berýär.
Milli Liderimiziň iş saparlarynyň bar
şynda iri gaz känlerine baryp, işleriň
barşyna hut ýerinde gözegçilik etmegi
ýöne ýere däl. Munuň özboluşly se
bäpleri bar.
Bilşimiz ýaly, milli Liderimiziň pa
rasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň
ýangyç-energetika toplumynyň innowa

sion ösüşine gönükdirilen toplumlaýyn
strategiýa yzygiderli durmuşa geçiril
ýär. Sebäbi Watanymyz uglewodorod
serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe.
Nebitgaz toplumynyň mümkinçiliklerini
doly peýdalanmak, ugurdaş düzümleri
öňdebaryjy tehnologiýalaryň, täzeçil
işläp taýýarlamalaryň esasynda döw
reb aplaşd yrm ak, gaz yp alý an we
gaýtadan işleýän senagatyň önümçilik
kuwwatlyklaryny artdyrmak, «mawy
ýangyjyň» eksport ugurlaryny ösdür
mek onuň esasyny düzýär. Dünýä ba
zarlaryna ugradylan her bir önüm bolsa
gyzyl pula öwrülip, döwletimiziň ykdy
sadyýetini berkidýär. Kuwwatly ykdysa
dyýet hem raýatlarymyzyň girdejileriniň
artmagyna, hal-ýagdaýynyň has-da
gowulaşmagyna täsirini ýetirýär.
Bilşimiz ýaly, türkmen topragynyň
ber ek ed i has aplan ylý an teb ig y ga
zyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde,
ondan alynýan önümler hojalyk we
gurluşyk harytlarynyň köp görnüşle
riniň önümçiliginde giňden ulanylýar.
Tebigy gazdan alynýan polietileniň,
polipropileniň dürli görnüşli önümleri
taýýarlamakda, haly we dökün önüm
çiliginde, şeýle hem ekologiýa taýdan
arassa awtoulag ýangyjynyň önümçi
liginde giňden ulanylýandygy türkmen
tebigy gazynyň örän gymmatly hem
senagat önümçiliginde ähmiýetli çig
mal bolup durýandygyny görkezýär.
Şonuň üçin-de bu pudagyň çig mal bin
ýadyny pugtalandyrmak, ýurdumyzyň
ähli sebitlerinde täze känleri senagat
taýdan özleşdirmek meseleleri üstün
likli çözülýär.
Bu strategik ulgamda giň möçberli
taslamalaryň başyny başlap, olary yzy
giderli amala aşyrmak arkaly, ýurdumyz
sebitara we halkara hyzmatdaşlygyň
işjeňleşd ir ilm eg in e, häz irk i döwr üň
ýagdaýyna we talaplaryna kybap gel
ýän energiýa howpsuzlygynyň bitewi,
ählumumy binýadynyň döredilmegine
özüniň mynasyp goşandyny goşýar.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumy
zyň günorta hem gündogar sebitlerine
bolan iş saparlarynyň ýatda galyjy, hasda täsirli pursatlary, şübhesiz, çopanlar
bilen duz-emek bolup, oba ilatynyň
ýagdaýy bilen gyzyklanmagy boldy.
Sebäbi ýurt Baştutanymyzyň çopanlar
bilen ýürekdeş gürrüň edip, hal-ahwal
soraşmagy, diňe bir çopanlaryň däl, eý
sem, oba ilatynyň gün-güzerany bilen
ýakyndan gyzyklanmagy raýatlarymyza
özleri barada edilýän atalyk aladalary
has çuň duýmaga ýardam etdi.
Horm atly Prez id ent im iz iň ýurd u
myzyň Mary we Lebap welaýatlaryna
bolan iş sap arlar y bir hak yk at y —
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30
ýylynyň içind e ösen ykd ysad yý etli,
kuwwatly döwlete öwrülendigini, halky
myzyň eşretli döwürde ýaşaýandygyny,
bir jümle bilen aýdanyňda, bagtyýarlyk
hakykatyny ýene bir gezek älem-jaha
na aýan etdi.
«RYSGAL»
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TÜRKMEN-HYTAÝ HYZMATDAŞLYGY
ÖSDÜRILÝÄR
6-njy ýanwarda hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Hytaý Halk
Respublikasynyň Türkmenistandaky
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi.

tik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy
mynasybetli gutlag hatyny ilçä gowşurdy hem-de
Hytaýyň Liderine Pekinde geçiriljek XXIV Gyş
ky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna
gatnaşmaga iberen çakylygy üçin minnetdarlyk
bildirdi.
Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň köp ýyl
illi Liderimiz we dostlukly ýurduň doly laryň dowamynda ykdysadyýetiň esasy pudak
ygtyýarly wekili birek-biregi Türk larynda, şol sanda energetika, ulag we kom
menistan bilen Hytaýyň arasyndaky munikasiýa, dokma hem-de himiýa senagaty
diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ýaly möhüm ugurlarda üstünlikli hyzmatdaşlyk
edýändigi nygtaldy. Nebitgaz pudagy däp bolan
30 ýyllygy bilen gutladylar.
Diplomat duşuşmaga wagt tapandygy we ykdysady gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň bi
ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikde döwletara hyzmat ridir. Onda birnäçe bilelikdäki wajyp taslamalar
daşlygyň käbir ugurlaryny ara alyp maslahat durmuşa geçirildi. Bu gün türkmen tebigy gazy
laşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk ugradylýan Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi
bildirip, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň döwlet netijeli hereket edýär.
Şol bir wagtyň özünde hormatly Prezidentimiz
Baştutanymyza mähirli salamyny, Türkmenistan
bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşykla Gurbanguly Berdimuhamedow hyzmatdaşlygyň
ryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli mümkinçilikleriniň köpdügine ünsi çekip, şunda
gutlag hatyny gowşurdy. Dostlukly ýurduň Baştu özara bähbitli täze ugurlary bilelikde işläp taý
tany hatynda ähli türkmen halkyna parahatçylyk, ýarlamagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen
durnuklylyk we abadançylyk baradaky arzuw baglylykda, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hy
laryny beýan etdi. Şeýle hem milli Liderimize taý komitetine, şeýle hem onuň kiçi komitetlerine
Pekinde geçiriljek XXIV Gyşky Olimpiýa oýun möhüm ornuň degişlidigi nygtaldy.
Biz köptaraply türkmen-hytaý gatnaşyklaryny
laryna gatnaşmaga resmi diplomatik çakylyk
iki döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm
haty gowşuryldy.
Çakylyk hatynda, hususan-da: «Hytaý tarapy ugurlaryny hem-de halklaryň köpasyrlyk dostluk
2022-nji ýylyň 4 — 20-nji fewraly aralygynda Pe gatnaşyklaryny nazara alyp, uzak möhletleýin
kinde Gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirer. Hytaý we birek-birege hormat goýmak esasynda mun
bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyz dan beýläk-de giňeltmäge gyzyklanma bildirýä
matdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejesini ris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de
we iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň arasyn Hytaýyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we
daky gatnaşyklaryň dostlukly häsiýete eýedigini Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçene özara bäh
nazara almak bilen, hytaý tarapy Türkmenis bitli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de
tanyň hormatly Prezidenti jenap Gurbanguly giňeltmäge we ösdürmäge gönükdirilen jogap
Mälikg ulyý ew iç Berdimuhamedowy Gyşk y kärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. Şeýle hem
Olimpiýa oýunlarynyň Pekinde geçiriljek açy h o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
lyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrýar» diýlip Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasy
nyň Başlygy Si Szinpine we HHR-iň Döwlet
bellenilýär.
Hormatly Prezidentimiz dostlukly döwletiň Geňeşiniň Premýeri Li Kesýana berk jan sag
Baştutanyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy we lyk, üstünlikler, Hytaýyň dostlukly halkyna bolsa
Türkmenistan bilen HHR-iň arasynda diploma parahatçylyk, gülläp ösüş, rowaçlyk arzuw etdi.
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BEÝIK SÖÝGÜDEN DÖRÄN ESER
Her bir şanly senäni, toý-baýramlary sowgatly garşylamak
halkymyz üçin indi däbe öwrüldi. Gahryman Arkadagymyz Täze
ýylyň garşylanýan pursatlarynda täze ajaýyp eserini — «Jan Wa
tanym Türkmenistan!» atly goşgusyny ildeşlerimize sowgat etdi.
Beýik söýgüden dörän bu eser halkymyzyň Arkadagy, hormatly
Prezidentimiziň ýürek buýsanjy bolup, köňüllere ylham berdi.
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älim bolşy ýaly, milli Liderimiziň özünde ähli durmuş gymmat
lyklaryny jemleýän gymmatly kitaplaryny, ykballara şan berýän,
halkymyzy agzybirlige, parahatlyga çagyrýan, terbiýeçiligiň beýik
nusgasyny ündeýän owadan şygyrlaryny ildeşlerimiz uly höwes bilen okaýar.
Çünki hormatly Prezidentimiziň eserlerini okanyňda, onuň beýik şahsyýet
leriň şöhratly taryhyna, akyldarlaryň ylmy eserlerine, şeýle-de onuň kitaba
bolan hormatynyň has uludygyna düşünmek bolýar. Bu eserleri okan her bir
okyjynyň kalbyny Watana, ata-enä, milletine, perzende, dost-ýara, maşgala
bolan söýgi gaplap alýar. Şeýle-de taryhyna buýsanç, geljegine umyt duý
gularyny ýokarlandyrýar.
Gahryman Arkadagymyzyň täze goşgusynda hem ýurdumyzyň ýeten belent
derejesi, rowaçlyklara beslenýän menzilleri, ýüreklere ebedilik ornan mukaddes
likleri, türkmeni türkmen edýän kämil häsiýetleri çeperçilik bilen wasp edilýär.
Goşgynyň her setiri many-mazmuna, pelsepewi pikirlere baý bolup, halkymyzy,
aýratyn-da, ýaş nesilleri watançylygyň beýik ruhunda terbiýelemekde bahasyna
ýetip bolmajak uly gollanmadyr.
Öňe, öňe, diňe öňe! — biziň beýik şygarymyz,
Parahatçylyk ýolunda rüstemdir gül Diýarymyz,
Ynanyşmak şuglasydyr ol biziň ýürek nurumyz,
Sowulmazdyr bahar-ýazyň, jan Watanym Türkmenistan!
Şygryň şu bendinden hem görnüşi ýaly, milli Liderimiziň daşyna mäkäm je
bisleşen halkymyz, «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» diýen
mukaddes şygar bilen parahatçylygy, agzybirligi, ynanyşmagy baýdak edinip,
ýagty ertirlere tarap ynamly öňe barýar. Olaryň her biriniň gursagynda nurana
geljege tarap synmaz ynam, egsilmez hyjuw bar.
Bu goşgynyň manysynyň ýaşlarymyza giňden düşündirilmegi aýratyn äh
miýetlidir. Çünki goşgynyň süňňünden eriş-argaç bolup geçýän mukaddes
watançylyk duýgusy halkymyzyň geljekki ykbalyna erk-ygtyýar etmeli ösüp
gelýän ýaş nesillerimizde mähriban Watanymyza bolan çuňňur söýgini kemala
getirmäge, ýaşlary hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli we
parasatly syýasatynyň daşyna has pugta jebisleşdirmäge, şeýlelikde, olary
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna laýyk şahsyýetler edip
ýetişdirmäge giň mümkinçilikleri döreder.
Goý, hormatly Prezidentimiziň çuňňur zehininden, döwet galamyndan dörän
ajaýyp eserleriniň höwri köp bolsun! Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, be
lent başy aman bolsun!
«RYSGAL»

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

tutup, orta möhletli geljek üçin pudaklary
ösdürmegiň meýilnamalaryna düzedişleri
girizmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçili
gindäki desgalary hususylaşdyrmak işini
çaltlandyrmagyň wajypdygyny belläp, bu
işleri alyp barmagyň ýurdumyzy ykdysa
dy taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge
hem-de telekeçiligi depginli ýokarlandyr
maga ýardam bermäge gönükdirilendigini
nygtady. Döwlet Baştutanymyz bularyň äh
lisiniň türkmenistanlylaryň hal-ýagdaýynyň
ýokarlandyrylmagyna oňyn täsir etjekdigini
aýdyp, wise-premýere anyk görkezmeler
berdi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Ýokary
gözegçilik edarasynyň 2022-nji ýyl üçin iş
meýilnamasyna ünsi çekip, bu ugurda öňde
goýlan maksatlara ýetmek üçin anyk çäreleri
durmuşa geçirmegiň möhümdigini belläp,
wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzda daşa
ry ýurtlardan getirilýän polat armaturanyň
ornuny tutýan kompozit gurluşyk armatu
rasynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe döwlet Baştutanymyzyň tabşyrykla
ryndan ugur alyp, ýurdumyzyň telekeçilerini
goldamak, daşary ýurtlardan getirilýän ha
rytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda
öndürmek boýunça toplumyň ministrlikleri
tarapyndan degişli işler alnyp barylýar.
Aýna owuntyklaryndan gurluşykda ula
nylýan kompozit armaturasyny öndürmek
boýunça Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzasy «Algap» hususy kärhanasy
bilen bilelikde döredilen «Senagattehnologi

ýalary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetin
de önümiň nusgalyk tapgyry öndürilip, oňa
degişli döwlet edaralaryndan hil, laýyklyk we
howpsuzlyk güwänamalary alyndy.
Geljekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan
polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçeg
däki kompozit armaturasynyň önümçiligini
has-da giňeltmek meýilleşdirilýär. Mundan
başga-da, bu pudaklar tarapyndan bazalt
çig malyndan kompozit armaturasyny ön
dürmek boýunça hem guramaçylyk işleri
alnyp barylýar. Döwrebap tehnologiýalary
ulanmak arkaly kwars çägesinden aýna
süýümini öndürmek we ondan polat arma
turasynyň ýylda 15 müň tonnasynyň ýerini
tutýan, dürli ölçegdäki kompozit gurluşyk
armaturasyny öndürmek meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornu
ny tutýan önümler bilen doly üpjün etmäge
ukyply kuwwatly önümçilik binýadyny döret
megiň wajypdygyna ünsi çekdi.
Milli Liderimiz ýerli çig maldan kompozit
gurluşyk armaturasynyň nusgalary bilen
tanşyp, ekologiýa taýdan arassalygy, ykdy
sady taýdan elýeterliligi bilen tapawutlanyp,
bu önümçiligiň ýola goýulmagynyň daşary
ýurtlardan getirilýän polat armaturasynyň
möçberini azaltmaga hem-de täze iş orun
laryny döretmäge mümkinçilik berjekdigini
belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýerli çig maldan
täze önümiň synag hökmünde çykarylan
dygy baradaky habary kanagatlanma bilen
kabul edip, ugurdaş edaralar bilen bilelikde
kompozit armaturasynyň berkligini synap
görmegi hem-de ýokary hiliniň tassyklanan
ýagdaýynda, onuň giň önümçiligini ýola
goýmagy çaltlandyrmagy tabşyrdy. Şunuň
bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplu

mynda hem-de gurluşyk önümçiliginde bu işi
utgaşdyrmak, onuň ylmy esaslandyrmasyny
taýýarlamak barada degişli ýolbaşçylara
anyk tabşyryklar berildi.
Milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndüri
lişini artdyrmak syýasaty bilen baglylykda,
ýurdumyzyň senagatynyň kuwwatyny yzy
giderli pugtalandyrmagyň hem-de daşary
ýurtlaryň harytlary bilen bäsdeşlige ukyply
ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň önümçi
liginiň artdyrylmagynyň ähmiýetini nygtap,
wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary,
şol sanda bu işe döwlete dahylsyz ulgamyň
wekillerini işjeň çekmek boýunça görkez
meleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary Ç.Gylyjow Türkmenistanyň we Özbe
gistan Respublikasynyň arasynda serhetýa
ka söwdany ýola goýmak boýunça geçirilýän
işler barada hasabat berdi. Wise-premýer
milli Liderimiziň tabşyryklaryna laýyklykda,
goňşy döwletler, hususan-da, Özbegistan
bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňelt
mek boýunça çäreleriň görülýändigini aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň
Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna
resmi saparynyň dowamynda 2021-nji ýy
lyň 5-nji oktýabrynda gol çekilen serhetýaka
Söwda merkezi, özara söwda we maýa go
ýumlar baradaky Ylalaşygy durmuşa geçir
mek maksady bilen, ýurdumyzyň Söwda we
daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi
garamagyndaky düzümler bilen bilelikde bu
ugurda degişli işleri alyp barýar.
Şol sanda serhetýaka söwda zolagynyň,
ugurdaş desgalaryň meýdanyny we ýer
leşjek ýeriniň çäklerini kesgitlemek, olary
ýerleşdirmegiň çyzgylaryny işläp taýýarla
mak, halkara hem-de sebit lomaý söwda
sy, harytlaryň geçişi, gözegçiligi baradaky

düzgünler hakyndaky Tertibiň taslamalaryny
milli kanunçylygymyza laýyklykda işläp düz
mek hem-de beýlekiler göz öňünde tutulýar.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
bu gün Türkmenistan bilen Özbegistan Res
publikasynyň dost-doganlyk we hoşniýetli
goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan köp
taraply gatnaşyklarynyň täze üstünliklere
beslenendigini belledi.
Milli Liderimiz ýokary derejedäki duşu
şyklaryň hem-de gepleşikleriň dowamynda
gazanylan ylalaşyklaryň, geljegi uly meýil
namalaryň iki ýurduň arasyndaky syýasy,
söwda-ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy
täze sepgitlere çykarmaga gönükdirilendigi
ni nygtady.
Hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň
hatarynda özara söwdanyň görnüşlerini
giňeltmek hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen
ösdürmek wezipeleri durýar. Umuman, bu
ulgamda hyzmatdaşlyk ähli babatda yzygi
derli ösdürilýär diýip, döwlet Baştutanymyz
belledi.
Şun uň bilen baglylykd a, bu bab atd a
Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni
hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmenözbek toparynyň çäklerindäki gatnaşyklara
hem-de iki döwletiň işewür toparlarynyň
wek iller in iň duş uş yklar yn a uly ähm iý et
berilýär.
Hormatly Prezidentimiz Özbegistan bi
len hyzmatdaşlyga onuň geljegi we häzirki
mümkinçiliklerdir iki doganlyk halkyň ara
syndaky taryhy gatnaşyklar nazara alnyp,
möhüm ähmiýet berilýändigini nygtap, iki
döwletiň arasynda serhetýaka söwdasyny
ýola goýmak baradaky teklibi makullady
hem-de wise-premýere bellenen meýilna
malaryň ýerine ýetirilişini gözegçilikde sak
lamagy tabşyrdy.
«RYSGAL»
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ÝÜREK SÖZI

HALKYŇ
ARKADAGLY ZAMANASY —
BAGTYÝARLYGYŇ AÝDYŇ ÝOLY

«RYSGAL» PAÝDARLAR
TÄJIRÇILIK BANKY —
GELJEGIŇ KEPILI

Türkmen halky sözüň gudratyna ýürekden ynanýan halk. Hut şo
ňa görä-de, indi birnäçe ýyl bäri her täze ýyla döwrebap at dakmak
halkymyzyň göwün isleginden çykýan asylly däbe öwrüldi. Bu däp
halkymyzda mähriban Watanymyza, bagtyýarlyk döwrümize buý
sanjy, joşgunly we halal zähmete yhlasy artdyrýar.
«Döwlet gurjak bols aň türkm en i
çagyr» diýdiren milletimiz indi 30 ýyl
bär i gar aşs yz, erk in, par ah at dur
muşda bagtyýar ömür sürýär. Öz milli
Lideriniň töweregine has-da mäkäm
jebisleşen halkymyz her ýyly belent
zähmet üstünliklerine besläp, ösüşiň
täze belentliklerine tarap ynamly öňe
barýar. Muny arka atan «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynda gazanylan üstünlik
lere, ýetilen sepgitlere nazar salanyňda
hem aýdyň göz ýetirmek bolýar. Şeýle
hem bu ýylda hormatly Prezidentimiziň
Ýer ýüzünde parahatçylygy we yna
nyşmagy berkarar etmek ugrunda öňe
süren başlangyçlary esasynda dünýä
jemg yý etç ilig in e ýurd um yz yň alyp
barýan parahatçylyk söýüjilikli içeri
we daşary syýasatyny öwrenmäge,
hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna
daýanyp, mukaddes Garaşsyzlygymy
zyň 30 ýylynyň içinde gazanan üstün
likleri, halkymyzyň şöhratly taryhy, milli
mirasy, däp-dessurlary bilen giňden
tanyşmaga mümkinçilik berdi.
2021-nji ýyl hususy ulgamda hem
üstünlikli ýyllaryň biri boldy. Ýurdumy
zyň ykdysady kuwwatyny berkitmek
de uly goşant goşýan telekeçilerimiz
tarapyndan importyň ornuny tutýan,
halkymyzyň isleglerini kanagatlandyr
ýan önümleri öndürmekde, azyk ga
raşsyzlygyny berkitmekde, bahalaryň

elýeterliligini gazanmakda, eksporta
gön ükd ir ilen har ytlar yň mukd ar yn y
köpeltmekde, ýurdumyzyň binagär
lik keşbini has-da gözelleşdirmekde,
ýaş aý yş-durm uş maks atly bin alar y
gurmakda netijeli işler alnyp baryldy.
Gahryman Arkadagymyzyň çäksiz
aladalary, pähim-paýhasly döwlet sy
ýasaty netijesinde ýurdumyzyň durmu
şynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylan
düýpli özg ertm eler milli Lid erim iziň
üstünlikli durmuşa geçirýän «Döwlet
adam üçind ir!» diý en yns anp erw er
syýasatyndan gözbaş aldy.
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň we
jemg yý et im iz iň durm uş ynd a bolup
geçýän guwandyryjy taryhy wakalar,
syýasatda, ykdysadyýetde, medenidurmuş ugurlarynda gazanylýan üs
tünlikler Arkadag Prezidentimiziň ady
bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hut
şonuň üçin hem Gahryman Arkadagy
myzyň parasatly baştutanlygynda eziz
Diýarymyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda
gazanan üstünliklerini we durmuşa
geçirilýän giň gerimli özgertmelerini,
ýurd um yz yň döwletlilik biný ad yn yň
berkemegine, ykdysady kuwwatynyň
has-da artmagyna, halkymyzyň ýa
şaý yş-durm uş der ejes in iň mund an
beýläk-de ýokarlandyrylmagyna gö
nükdirilen beýik işleriň ähmiýetini göz
öňünde tutup, Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Mejlisi 2022-nji ýyly «Halkyň

Arkadagly zamanasy» diýip atlandyr
mak hakynda Karary kabul etdi. Munuň
özi halkymyzyň mähriban Arkadagyna
bolan egsilmez hormatynyň we söý
güsiniň, belent we synmaz ynamynyň
dabaralanmasydyr.
Nes ip bols a, 2022-nji — «Hal
kyň Ark ad agly zam an as y» ýylynd a
hormatly Prezidentimiziň pähim-para
sada ýugrulan ynsanperwer syýasaty
netijesinde halk bähbitli, döwlet ähmi
ýetli uly işleriň bitiriljekdigi ikuçsuzdyr.
Täze ýyl heňňamlara şan berjek, raýat
larymyzyň göwün guşuny ganatlandyr
jak, olary arzuw-umytlara ruhlandyrjak,
ýyllaryň sahypasyna altyn harplar bilen
ýazyljak döwletli-döwranly ýyl bolar.
Türkmenistan ýokary depginler bi
len ösýän ykdysadyýeti bolan abraýly
döwletdir. Türkmen hususyýetçilerimi
ziň täze ýylymyzda hem ýurdumyzyň
ykdysady kuwwatyny berkitmekde, ab
raýyna abraý, şanyna şan goşmakda
asylly zähmetlerini gaýgyrmajaklaryna
berk ynanýarys.
Diýarymyzyň abadançylygy, halky
myzyň bagtyýarlygy ugrunda uly işleri
durmuşa geçirýän milli Liderimiziň be
lent başy aman, tutumly işleri rowaç
bolsun!
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.

SENAGAT

MILLI YKDYSADYÝETIMIZIŇ
SENAGAT PUDAGY ÖSDÜRILÝÄR
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda kiçi we or
ta telekeçiligi goldamak babatda durmuşa geçirýän
işleriniň çäklerinde, Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalary dünýä baza
rynda uly islegli, ekologiýa taýdan arassa, ýokary
hilli senagat önümleriniň önümçiligini alyp barýar
lar. Olar milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugry bolan
senagat pudagynyň ösmegine öz mynasyp goşant
laryny goşýarlar. Bu ugurda türkmen telekeçileriniň
işjeň gatnaşmaklarynda importyň ornuny tutýan,
şonuň ýaly-da eksporta niýetlenen ýokary tehnolo
giýaly önümçilikler ýola goýulýar.
Garaşsyzlyk ýyllary içinde ykdysadyýetimizi diwersi
fikasiýalaşdyrmak we erkin bazar ykdysadyýetini ornaş
dyrmak babatda ägirt uly işler alnyp barylýar. Gahryman
Arkadagymyzyň döredip berýän mümkinçilikleri esasynda,
ýurdumyzyň ýerasty we ýerüsti tebigy baýlyklary diňe işlen
medik çig mal görnüşinde eksport edilmän, olary rejeli we
doly peýdalanmak maksady bilen, ýurdumyzyň çäginde dürli
ugurlar boýunça senagat we himiýa kärhanalary, zawodlar
toplumlary we önümçilikleri döredilýär. Şunlukda, ýurdumyz
da ýerli çig mal esasynda ýokary hilli senagat önümleriniň
müňlerçe görnüşleri öndürilýär.
Diýarymyzyň söwda nokatlarynyň tekjelerini bezeýän,
gündelik sarp edilýän ýokary hilli hojalyk we dokma haryt
larynyň, gurluşyk we himiýa önümleriniň, elektrik enjam
larynyň dürli görnüşleri raýatlarymyza elýeter bahalardan
ýetirilýär. Telekeçilerimiziň bu harytlary dünýäniň onlarça
ýurtlaryna eksport etmegi, şeýle hem ýerli senagat haryt
larynyň hiliniň ýokary bolmagyny, olaryň bäsdeşlige ukyply
lygyny we halkara ülňülerine gabat gelýändigini görkezýär.
Önümçilikde ulanylýan çig maly, sarp edilýän suwy,
energiýany, tebigy baýlyklary, enjam serişdelerini rejeli
peýdalanmak, daşky gurşawa berilýän zyýany azaltmakda
täze tehnologik çözgütleriň we açyşlaryň wajyp bolup dur
ýandygyny nazara almak bilen, telekeçilerimiz olary ýerli
önümçiliklerde yzygiderli ornaşdyrmak ugrunda hem işleri
alyp barýarlar.

YKDYSADYÝET

Türkmen işewürleri ähli pudaklarda işjeňlik görkezýärler.
Innowasiýalara, tehnologiýalardyr täzeçillige aýratyn uly
üns berilýän häzirki döwrümizde hususy telekeçiler ýurdu
myzda elektron senagatyny ösdürmäge öz goşantlaryny
goşup, kompýuter tehnikalarynyň, terminallaryň hem-de
beýleki ýokary tehnologiýaly önümleriň önümçiligini ýola
goýýarlar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önüm
leri öndürmek diňe importyň umumy mukdaryny azaltmaga
däl-de, eýsem, harytlaryň bahasyny arzanlatmaga hem
mümkinçilik berýär.
Türkmenistanyň ykdysady taýdan kuwwatly, işjeň sena
gat döwletine öwrülmeginde bolsa, türkmen telekeçileri hem
öz goşantlaryny goşmagy baş maksatlary hasaplaýarlar.
«Telekeçiler ýurdumyzyň altyn gaznasydyr» diýýän milli
Liderimiziň yzygiderli goldawy, hususy işewürligi ösdürmek
üçin döwlet tarapyndan döredilýän amatly şertler türkmen
telekeçilerine geljege ynamly garamaga, Watanymyzyň
ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagynyň, türkmen halkynyň
abadançylygyny ýokarlandyrmagyň bähbidine yhlasly zäh
met çekmäge mümkinçilik berýär.
Ilaman DURDYÝEW,
TSTB-niň senagat we himiýa
önümçiligi bölüminiň müdiri.

Berkarar döwletimi
ziň bagtyýarlyk döwründe
milli Liderimiziň parasatly
baştutanlygynda ýurdumyz
da ýaýbaňlandyrylýan
özgertmeleriň barşynda milli
ykdysadyýetimizi düýpli
ösdürmek, kiçi we orta telekeçiligi hemmetarap
laýyn goldamak boýunça dünýä nusgalyk
işler alnyp barylýar.
Ýurdumyzyň ykdysady taýdan gülläp ösmegini üpjün
etmek maksady bilen, giň möçberli işleriň barşynda
bank ulgamyny işjeňleşdirmek, raýatlar üçin bank hyz
matlarynyň mümkinçilikleriniň gerimini giňeltmek döwlet
syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.
Ýurdumyzda kiçi we orta işewürligiň maliýe taýdan
goldanylmagynda ýokary üstünlikler bilen hyzmat ed
ýän «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky müşderilerine
ýokary hilli, döwrebap hyzmatlary ýerine ýetirmegi
özüniň esasy ösüş ugry hökmünde saýlap aldy. Geçen
ýyllarda gazanylan ýokary netijeler bankyň alyp barýan
işleriniň güwänamasy boldy.
Bankyň hyzmatlarynyň ýokary derejede guralmagy,
Internet banking, QR-code tölegleri, E-commerce ýaly
döwrebap sanly tehnologiýalar arkaly bank hyzmatla
rynyň ýerine ýetirilmegi, täze görnüşli bank karzlaryň
girizilmegi, köp sanly täze müşderileri çekmäge müm
kinçilik berdi we munuň netijesinde aktiw amallarynyň
möçberiniň artmagyna getirdi.
Ýurdumyzda alnyp barylýan sanly ykdysadyýete
geçmek boýunça saldamly işlere «Rysgal» paýdarlar
täjirçilik banky hem öz goşandyny goşýar. Bu maksat
bilen menzilara edilýän bank hyzmatlarynyň gerimi
barha giňeýär. Hususan-da, 2021-nji ýylda Internet
bank hyzmatynyň üsti bilen daşary ýurt walýutasyn
da tölegleri geçirmek işlerini amala aşyrmak hem-de
müşderileriň öz işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryny
geçirmek mümkinçilikleri döredildi. Bankyň internet sa
hypasynda şahsy taraplar üçin şahsy otaglary döretmek
arkaly karz almak üçin ýüztutmalary onlaýn görnüşinde
bermek mümkinçiligi ýola goýuldy.
Bank hyzm atlar yn y amala aşyrm akd a bank ta
rapyndan 2021-nji ýylda talyp karzy, maşgala kar
zy, kiçi karzlar we owerdraft karzlarynyň berilmegi
ýola goý uld y. Hus us y ulg am yň edar alar yn a we
telekeçilerine berilýän işewürlik karzlarynyň göte
rimi 8—10 göterimden 7 göterime çenli peseldildi.
Ýaşaýyş jaýlarynyň paýly gurluşygyna gatnaşmagy
maliý eleşd irm ek üçin ber ilý än karzlar yň göt er im i
6 göterime çenli peseldilip, möhleti 10 ýyldan 15 ýyla
çenli uzaldyldy.
Netijede bank tarapyndan berlen karzlaryň möçberi
2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 43,1 göterim artdy.
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň halkara mali
ýe guramalary bilen aragatnaşygy ýola goýmagy, milli
Liderimiziň ýurdumyza daşary ýurt maýa goýumlaryny
çekmek baradaky tabşyryklaryna eýerip, häzirki wagt
da bank tarapyndan Ýewropanyň Täzeleýiş we Ösüş
banky, Yslam Ösüş banky, Aziýanyň Ösüş banky ýaly iri
halkara maliýe guramalary we banklar bilen ysnyşykly
hyzmatdaşlyklary ýola goýmakda uly işler alnyp baryl
ýar. Kiçi we orta telekeçiligi goldamak hem-de söwdany
maliýeleşdirmek maksady bilen, karz ugruny açmak
we beýleki ugurlar boýunça işleri üstünlikli durmuşa
geçirmek dowam etdirilýär.
Aýratyn bellemeli zatlaryň biri hem Ýewropanyň
Täzeleniş we Ösüş bankynyň 2021-nji ýylyň 30-njy iýu
nynda geçirilen nobatdaky ýyllyk ýygnagynda «Rysgal»
paýdarlar täjirçilik bankynyň «Türkmenistanda iň işjeň
emitent bank» diýlip atlandyrylmagy bankyň taryhynda
uly wakalaryň biri boldy.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen
2022-nji ýylda hem «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky
tarapyndan hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak, ýurdu
myzda sanly ykdysadyýete geçmek boýunça alnyp ba
rylýan işlere goşandyny goşmak, ýurdumyzyň hususy
böleginiň taslamalaryny maliýeleşdirmek hem-de bu
maksat bilen abraýly halkara guramalary we banklary
bilen hyzmatdaşlygy giňden ýola goýup, daşary ýurt
maýa goýumlaryny çekmek boýunça işler ýokary dep
ginbilen dowam etdiriler.
Azat GYLYÇHANOW,
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň
meýilnama-ykdysady iş bölüminiň
esasy hünärmeni.
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
ARASSAÇYLYGYŇ AÇARY
Hormatly Prezidentimiziň importyň ornuny tutýan ýerli önümçiligi ösdür
mek barada berýän tabşyryklaryndan ugur alýan türkmen telekeçileri arassa
çylyk maksatly önümleri öndürmekde hem ýokary netijeleri gazanýarlar.
2017-nji ýyld a esasland yr ylan
«Ak harm an» hojalyk jemg yý e
ti ýurd um yzd a ösd ür ilip ýet işd ir il
ýän pagtadan taýýarlanylýan gulak
arassalaýjy pamyk taýajyklarynyň
we ýüzüňi tämizlemekde ulanylýan
arassaçylyk-gözellik pamyk ýassy
jaklarynyň önümçiligini alyp barýar.
Hojalyk jemg yý et i gysg a wagt yň
içinde öndürýän şahsy arassaçylyk
önümleri bilen müşderileriň ynamyny gazanmagy başardy.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň senagat zolagynda ýerleşýän hojalyk jemgyýetiniň
önümçilik kärhanasy döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyryldy. Şeýle kämil enjamlar
arkaly gaplama we plastmassa taýajyklaryny öndürmek işleri hem alnyp barylýar. Kär
hanada işçi-hünärmenleriň 30-dan gowragynyň yhlasly zähmeti netijesinde arassaçy
lyk-gözellik pamyk ýassyjaklarynyň 500 müň gaby öndürilýär. Bu önümler «Cotfab»
haryt nyşany bilen paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda
ýerlenilýär.

ÖNÜMÇILIK
ARTDYRYLÝAR
«Batly gadam» hususy kärhana
sy 2010-njy ýylda Balkan welaýaty
nyň Balkanabat şäherinde telekeçi
Aýmämmet Amanmämmedow tara
pyndan esaslandyryldy. Ýewropa
döwletlerinden satyn alnan pagta
süýüminden ýüplük egirýän we bo
ýagly ýüplükden jorap örýän tehno
logiýalaryň toplumy hususy kärha
nada doly derejede gurnaldy.
Dokmaçylyk bilen meşgullanýan bu
hususy kärhana daşary ýurtlardan geti
rilýän harytlaryň ornuny tutjak önümleri
öndürmegi we içerki sarp edijilerden ar
tan möçberini daşarky bazara eksport
mümkinçiligini artdyrmagy maksat edin
ýär. Şu maksatdan ugur alyp, öndürilýän
önümler dünýäniň onlarça ýurtlaryna
yzygiderli eksport edilýär.
Kärhananyň ýüplük önümçiligi bölü
minde Ýewropanyň belli kompaniýalary
nyň enjamlary ornaşdyrylyp, bir ýylyň
dowamynda 5 müň tonnadan gowrak nah ýüplük öndürilýär.
Jorap önümçiligi bölüminde Italiýa Respublikasynyň «Lonati», «Complet», «Tecnopea»
kompaniýalaryndan satyn alnan enjamlarda geçen ýylyň dowamynda 18 million jübüt
jorap öndürildi. Önümiň içerki bazardan artan möçberi daşary ýurtlara eksport edildi.
Türkmen pagtasyndan öndürilýän joraplara içerki we daşarky bazarda isleg gün-gün
den artýar. Pagtadan öndürilýän ýokary hilli ýüplükler, jorap önümleri dünýä ülňülerine
doly laýyk gelýär.

ÝYLY GYŞ EŞIKLERI

KAGYZ GALYNDYLARY GAÝTADAN IŞLENILÝÄR

2015-nji ýylda Daşoguz welaýaty
nyň merkezi bolan Daşoguz şäherinde
Türkmenistanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Yhtyýar Rozmetow tarapyndan başy
başlanan tikinçilik işi häzirki wagtda
barha gerimini giňeldýär. 300-e golaý
işgär zähmet çekýän tikinçilik bölümin
de ezber elli tikinçiler tarapyndan ça
galar, ýetginjekler we uly ýaşlylar üçin
sport egin-eşikleri, sport köýnekleri, ýyly
gyş eşikleri we mekdep okuwçylary üçin
okuw torbalary tikilýär.

«Toprak» hojalyk jemgyýeti
kagyz galyndylaryny gaýta
dan işläp, karton önümçili
gini alyp barýar. Hytaý Halk
Respublikasynyň enjamlary
ornaşdyrylan kärhanada her
aýda 250 — 300 tonna golaý
kagyz galyndylary gaýtadan
işlenilýär.

Bu ýerde tikin ugurlary boýunça birnäçe bö
lümler hereket edýär. Her bölümiň öz biçimçileri,
tikinçileri bar. Tikinçilik bölüminde geçen ýylyň do
wamynda sport egin-eşikleriniň we köýnekleriniň,
ýyly gyş eşikleriniň, mekdep okuwçylary üçin okuw
torbalarynyň hersiniň müňden gowragy taýýarlanyp, diňe
bir welaýatyň çägine däl, eýsem, ýurdumyzyň beýleki
künjeklerine hem ugradyldy.
Hususy telekeçi tarapyndan şäheriň ýanaşyk etrap
larynda tikinçilik bölümleriniň açylmagy täze iş orun
larynyň döremegine, önümleriň görnüşiniň artmagyna
ýardam edýär.
Gyş paslynyň dowam edýän günlerinde tikinçilik
bölüminde tikilýän ýyly gyş eşiklerine isleg has-da artýar.

«Toprak» hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gasynlanan kar
ton we gaplama önümlerini öndürýän, Ak bugdaý etrabynyň Owadandepe şäherçesinde
kagyz galyndylaryny gaýtadan işleýän kärhanalaryny we Mary welaýatynyň Mary şähe
rindäki kagyz ýygnama merkezini öz içine alýar. Olarda ýokary tehnologiýalar esasynda
dürli şekilli karton gutular, gaplama önümleri öndürilýär. Ekologiýa taýdan arassalygy,
ulanmaga oňaýlylygy bu önümleriň müşderileriniň artmagyna getirýär. «Toprak» hojalyk
jemgyýetiniň öndürýän önümleri «NowaEco» haryt nyşany bilen sarp edijilere ýetirilýär.
Kärhanada öndürilýän önümler içerki bazary doly üpjün etmek bilen, goňşy döwletlere
eksport hem edilýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň haryt öndürijilerini höweslendirmek, önümçilik
kärhanalarynyň çig mal bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmak, şeýle hem söwda dolany
şygyny düzgünleşdirmek maksady bilen gol çeken Karary esasynda Türkmenistanyň
çäginden daşary alnyp gidilende kagyz galyndylarynyň hem-de taýýar çap edilýän
önümleriň degişli möçberde gümrük paçlary bellenildi. Şeýle çäreler önümçiligiň çig
mal üpjünçiligini gowulandyryp, önümiň özüne düşýän gymmatyny ep-esli peseldýär.
Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň ýakyndan berýän goldaw-hemaýatlarynyň türkmen
telekeçileriniň önümçilikleriniň giňemegine, olaryň öndürýän önümleriniň eksport müm
kinçilikleriniň artmagyna ýardam edýändiginiň aýdyň mysalydyr.

GALYNDYLAR GAÝTADAN IŞLENILÝÄR

HARYTLARYŇYZ ÜÇIN TORBALAR

Hormatly Prezidentimiziň özleri baradaky bimöçber üns-aladalaryndan
ruhlanyp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň hususy ulgamynda işleýän telekeçiler
maksatly menzilleri nazarlaýarlar. Olaryň köpugurly önümçilikleriniň gerimi
barha giňeýär. Şeýle işewür ildeşlerimiziň biri-de, Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Hudaýberdi Nazarowdyr.

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy Döwran Abdyrasulow tarapyndan
esaslandyrylan kärhanada «Ýedi dogan» haryt nyşanly kraft
kagyzlaryň gaplama önümçiligi alnyp barylýar. Ahal welaýa
tynyň Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýän
kärhanada Russiýa Federasiýasyndan çig mal görnüşinde
getirilýän kagyzlardan ýokary hilliligi bilen tapawutlanýan
kraft haltalar, dürli görnüşli we ölçegli kraft torbalar, 7 gör
nüşli iýmit önümlerini we dürli sowgatlyklary gaplamak üçin
islege görä kesilip berilýän kagyzlar öndürilýär. Germaniýa
Federatiw Respublikasynyň öňdebaryjy tehnologiýalary bi
len awtomatlaşdyrylan kärhana doly güýjünde işledilende, sagatda 13 müň kagyz torba
çykarmaga ukyply bolup, 1 aýyň dowamynda 2 milliondan gowrak önüm öndürilýär. Kärha
nada önümçilik maksady bilen üç sany çig mal — kagyz, ýelim, reňk peýdalanylýar. Olaryň
adam saglygyna zyýansyzlygy barada kärhana halkara ISO güwänamasy hem gowşuryldy.
«Ýedi dogan» haryt nyşanly kraft kagyzlary berkligi, ekologiýa taýdan arassalygy, te
bigata we adam saglygyna zyýansyzlygy bilen aýratyn tapawutlanýar. Kagyz torbalaryň
iň kiçisi 3 kilograma çenli, iň ulusy bolsa 12 kilograma çenli agyrlykda ýük götermäge
niýetlenendir.
Üstümizdäki ýylyň dowamynda «Ýedi dogan» haryt nyşanly kraft kagyzlaryny gapla
ýan kärhana öz önümlerini daşary ýurtlara eksport etmegi meýilleşdirýär.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda onuň ýolbaşçy
lyk edýän dokma we pagta galyndylaryny gaýtadan işleýän
kärhanasynda onlarça işgär zähmet çekýär. 2016-njy ýyl
dan bäri hereket edýän kärhanada dünýäniň öňdebaryjy
kompaniýalarynyň önümi bolan döwrebap enjamlar ornaş
dyrylypdyr. Kärhanada mebel önümçiligi, ýorgan-düşekler
üçin pamyk öndürilýär.
Bu ýerde dokma we pagta galyndylaryndan başga-da,
plastik galyndylar hem gaýtadan işlenilýär. Amatly baha,
ýokary hil kärhananyň esasy ýörelgesi bolup durýar. Şeýle
bolansoň, kärhanada öndürilýän önümlere isleg ýokary.
Önümler diňe bir içerki bazara ýerlenilmän, eýsem, dünýä
niň birnäçe döwletlerine eksport edilýär.
Kärhananyň hünärmenleri geljekde dokma we pagta
galyndylaryny gaýtadan işleýän bölümini has-da giňelt
megi, öz önümleriniň görnüşlerini artdyrmagy maksat edinýändiklerini buýsanç bilen
gürrüň berýärler hem-de munuň üçin ähli zerur şertleri döredip berýän Gahryman
Arkadagymyza alkyş aýdýarlar.

Sahypany taýýarlan Sona HALYKOWA,
«Rysgal».
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
PÄKIZELIGIŇ NYŞANY
«Türkmeniň rysgaly» hususy kärhanasy tarapyndan bäsdeşlige
ukyply bolan çygly süpürgiçler, egin-eşik ýuwujy we tämizleýji serişde
ler, suwuk we gaty sabynlar, şampunlar, päkiler, gap-gaç ýuwujy se
rişdeler öndürilýär. Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda ýerleşýän
kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň kämil tehnikadyr tehnologiýalary
bilen üpjün edildi. 2016-njy ýylda önümçiligini ýola goýan kärhanada
häzirki wagtda 40-a golaý işgär zähmet çekýär.

KÖPUGURLY
ÖNÜMÇILIK
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy bolan «Derýaplastik» hojalyk
jemgyýeti öndürýän önümleriniň
görnüşlerini barha artdyrýar. Ilkinji
önümçiligini agyz suw we lagym
suw turbalaryny, olaryň birikdiri
jilerini öndürmekden başlan kär
hana gurluşyk ulgamynda zerur
bolan, daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önüm
leriň köpsanly görnüşini, sanfa
ýans önümlerini, dürli diametrdäki
kabelleri we şlangalary çykarýar.
Kärhana tarapyndan plastik önüm
leriň 2000-e golaý görnüşi öndüril
ýär. Önümçilik üçin gerekli çig mal
Gyýanlydaky polimer zawodyndan
alynýar.

Önümç ilig in iň ger i
min i barh a giň eldý än
kärhanada 80, 100, 125,
150 gramlyk gaplara ýer
leşdirilen, bägül, limon,
hyýar ysly sabynlar, ça
ga arlyklary, diş arassa
laýjy pastalar öndürilýär.
«Ak bulut» haryt nyşanly
bu hojalyk harytlary özü
niň ýokary hilliligi bilen
tapawutlanýar. Bu ýerde
her ýylda çygly süpürgiç
leriň 1500 tonna gola
ýyny, çaga arlyklarynyň
1000 tonnasyny, egin-eşik ýuwujy serişdeleriň 7000 tonnadan gowragyny, gaty sabyn
laryň 2500 tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bar. Kärhananyň barlaghana bölüminde
gündelik öndürilýän önümleriň hiline berk gözegçilik edilýär. Önümçilikde ýerli we daşary
ýurt çig malyndan peýdalanylýar.
Işleri göwnejaý ýola goýlan kärhanada öndürilýän, dünýä ülňülerine laýyk gelýän
önümler ýurdumyzyň içerki sarp edijilerini doly üpjün etmek bilen, daşary ýurtlaryň
birnäçesine eksport edilýär. Bu ugurda Gyrgyz Respublikasyna eksport ýola goýuldy.
Geljekde kärhana eksportyň möçberini köpeltmegi, hyzmatdaşlarynyň sanyny artdyr
magy göz öňünde tutýar.

Hojalyk jemgyýetiniň düzüminde dört
sany önümçilik kärhanalary hereket ed
ýär. Olaryň ikisinde ätiýaçlyk şaýlary we
fitingler, asma potoloklar, elektrik geçirijiler
ýaly önümler öndürilýär. 2017-nji ýylda Türkmenistanda «Derýakeramika» haryt nyşanly
sanfaýans we keramika önümlerini öndürýän ilkinji kärhana hem açyldy. 2021-nji ýylda,
ýagny mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy mynasybetli «Ýylyderýa» haryt
nyşanly elektrik suw ýyladyjylaryň (boýleriň) önümçiligi hem ýola goýuldy.
Öndürilýän önümler içerki bazary üpjün etmek bilen bir hatarda, dünýäniň onlarça
ýurduna eksport edilýär.

HYRYDARLY HARYT

GAPLAMAGA AMATLY

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, teleke
çi Şanazar Ýarjanowyň paýtagtymyzyň Berkararlyk etrabynyň çäginde ýer
leşýän önümçilik kärhanasynda polipropilenden gaplama baglary (lentalary)
öndürilýär. Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary ornaşdyrylan kärhanada
ini 8 — 16 millimetr, galyňlygy 0,5 — 1,2 millimetr aralygyndaky dürli reňkli
baglar öndürilýär. Olar tegege saralan görnüşinde bolup, her tegekde 2 müň
metre çenli bag bardyr.

2015-nji ýylda esaslandyrylan
«Dowamly bina» hojalyk jemgyýeti
polipropilen we polietilen haltalaryň
önümçiligini alyp barýar. Hojalyk jem
gyýetiniň önümçilik kärhanasy Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
çäginde ýerleşýär.

2019-njy ýylda önümçilige başlan kär
hanada önümiň hiliniň ýokary bolmagy
üçin önümçiligiň her tapgyryna gözegçilik
edilýär. Taýýar önümler barlaghanada ýö
rite enjamlarda synagdan geçirilip, olaryň
galyňlygy, berkligi, çydamlylygy barlanýar.
Bu kärhananyň önümçilik kuwwatlylygy
sagatda 200 kilograma, aýda 144 tonna,
ýylda 1728 tonna barabar.
Baglar ýükleri elde we awtomatik usulda berki
dip daňmakda ulanylýar. Olar görnüşine görä, 500
kilograma çenli agyrlykdaky ýükleri götermäge,
saklamaga ukyply. Şeýle bolansoň, bu önüme isleg
barha artýar. Içerki bazarda gaplama baglaryny ýy
ladyşhana şertlerinde ösdürilip ýetişdirilen oba hojalyk
önümlerini gaplamak maksadynda alýarlar. Şeýle hem
bu önümler Russiýa Federasiýasyna eksport edilýär.
Olara Belarus Respublikasynyň, Türkiýe Respublika
synyň işewürleri hem gyzyklanma bildirýärler.
Telekeçi Şanazar Ýarjanowyň gaplama baglarynyň
has uly agramlary götermäge ukyply bolan täze gör
nüşleriniň önümçiligini ýola goýmak, eksportyň möç
berini artdyrmak maksady bar.

Polipropilen haltalaryň ini 50 santimet
re, uzynlygy 90 santimetre deňdir. Po
lietilen haltalaryň ini 45 santimetr bolup,
uzynlygy 1 metre çenlidir. Haltalar oba
hojalygynda we senagatda önümleri gaplamakda ulanylýar.
Bulardan başga-da, kärhanada ini 2-2,5 metr bolan rulon
görnüşindäki haltalyk matalaryň önümçiligi hem ýola go
ýuldy. Uly isleg bildirilýän bu önümleri öndürmekde peýda
lanylýan çig mal ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň Gyýanly
şäherçesinde ýerleşýän polimer önümleri kärhanasyndan,
şeýle-de Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawod
lar toplumyndan getirilýär.
Kärhana doly güýjünde işledilende, onuň kuwwatlylygy
ýylda 1000 tonna önüm öndürmäge barabardyr. Hindistan
Respublikasynyň kämil enjamlarydyr önümçilik tehnologiýalary kärhanada ýokary hilli
önümleri öndürmeklige mümkinçilik berýär. Bu ýerde işçi-hünärmenleriň ýigrimä gola
ýy zähmet çekip, olar buýurmalar esasynda hem önüm öndürýärler. Kärhana geljekde
uly göwrümli haltalary, şeker gaplamakda ulanylýan polietilen torbalary öndürmegi göz
öňünde tutýar.
Ekologiýa taýdan arassa, hili boýunça dünýä ülňülerine laýyk gelýän harytlara diňe bir
içerki bazarda däl, eýsem, daşarky bazarda hem isleg barha artýar. «Dowamly bina» ho
jalyk jemgyýeti önümlerini Gazagystan Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna eksport
edýär. Bu önümlere Belarus Respublikasynyň işewürleri hem gyzyklanma bildirýärler.

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA ÖNÜMLER

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda 2020-nji
ýylda «Türkmen senet» hojalyk jemgyýeti
dokalmadyk materialyň (spanbond) önüm
çiligini ýola goýdy. Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän kär
hana ýylda bu önümiň 2,5 müň tonnasyny
öndürýär. Önümçilik çig maly hökmünde
Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumynda, şeýle-de Gyýanly
polimer zawodynda öndürilýän polipropi

len ýaly süýüm emele getirýän polimerler
ulanylýar.
Önümler ekologiýa taýdan arassa bo
lup, daşky gurşawa hiç hili zyýanly täsirini
ýetirmeýär. Olar lukmançylyk eşiklerini we
esbaplaryny, ýorgan-düşek taýýarlamakda,
gurluşyk materiallaryny, ýantorbalary, örtük
leri, arassaçylyk serişdelerini öndürmekde
ulanylýar. Şeýle hem spanbond materiallary
oba hojalygynda ýyladyşhanalarda, sena
gatda mebel harytlarynyň önümçiliginde
peýdalanylýar.
— Häz irk i wagtd a kärh an am yzd a
100-den gowrak işgär zähmet çekýär. Ola
ryň yhlasly zähmeti netijesinde öndürilýän
önümler içerki bazarlarymyzy doly üpjün
etmek bilen, halkara bazara hem çykaryl
ýar. Önümlerimizi Russiýa Federasiýasy
na, Gazagystan Respublikasyna, Gyrgyz
Respublikasyna, Ukraina Respublikasyna,
Türkiýe Respublikasyna, Azerbaýjan Res

publikasyna, Ermenistan Respublikasyna
eksport edýäris.
Kärhanamyz iki sany önümçilik bölümin
den ybarat bolup, onuň birinjisinde ini 2,5 san
timetrden 1,6 metre çenli bolan dokalmadyk
mata öndürilýär. Ikinjisinde bolsa spanbond
materialyndan torbalaryň dürli görnüşleri taý
ýarlanylýar. Önümçiligimiziň gerimini giňelt
mek, eksport ugurly harytlarymyzyň möçberini
artdyrmak maksady bilen, «Halkyň Arkadagly
zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylyň
fewral aýynda kärhananyň üçünji bölümini
hem açyp, onda dokalmadyk matanyň ini 3,2
metre çenli bolan görnüşiniň önümçiligini ýola
goýmagy meýilleşdirýäris. Munuň üçin şertler
dir mümkinçilikleriň ählisi bar. Türkmen tele
keçilerine döredip berýän şertleri, ýakyndan
berýän ýardamy üçin hormatly Prezidentimize
alkyş aýdýarys — diýip, «Türkmen senet»
hojalyk jemgyýetiniň söwda bölüminiň hünär
meni Kerim Garlyýew gürrüň berdi.

Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA,
«Rysgal».
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SANLY ULGAM

SIZIŇ HYZMATYŇYZDA
goozle.com.tm saýty paýtag
tymyzda hereket edýän inter
net dükanlaryndaky harytlaryň
bahasyny deňeşdirmek maksa
dy bilen döredildi. Bu saýtdan
peýdalanmak arkaly müşderi
ähli internet dükanlaryna girip
görmezden olaryň bahalary bi
len tanşyp, gysga wagtyň içinde
özi üçin amatly bahany saýlap,
gerekli harydyny sargyt
edip biler.

Saýtyň «Elektronika», «Çagalar üçin»,
«Hojalyk har ytlar», «Hojalyk him iý a
önümleri», «Iýmit önümleri», «Gözellik
we sport», «Kompýuterler we torlar» ýaly
birnäçe bölümleri bar. Bu saýty dolan
dyryjylar ýurdumyzyň internet dükanlary
bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýärler we işini
yzygiderli döwrebaplaşdyrýarlar.
Siz goozle.com.tm saýtynyň hödürle
ýän mümkinçiliklerinden peýdalanmak
arkaly öz wagtyňyzy 25 göterime çenli
tygşytlap bilersiňiz.

TAÝÝAR ÖNÜMLER
Halkymyzyň isleg bildirýän harytlaryny
öndürmek bilen meşgullanýan hususy
telekeçiler taýýar tagamlaryň önümçiligi
ni barha giňeldýärler. Olaryň hatarynda
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy
Annaberdi Agajanowa degiş
li bolan «Bakjam» hus us y
kärh an as y 2009-njy ýyld a
esasland yr ylan gün ünd en
bäri «Bakjam» haryt nyşan
ly bör ekler iň, buzg aým ag yň,
gaplanan gök önümleriň we miwe
şerbetleriň önümçiligini güýçli depginde
alyp barýar. Russiýa Federasiýasynyň,
Italiýa Respublikasynyň, Hytaý Halk Res
publikasynyň kämil tehnologiýalary bilen
üpjün edilen kärhanada 50-den gowrak
hünärmen zähmet çekýär.
Pom id or, hyý ar, köm elek, ajy burç
ýaly gök önümleriň aýratyn we garyşyk
gaplanan görnüşleri, olardan taýýarla
nylýan işdäaçarlar, pomidor goýultmasy,
erik, garaly, ülje ýaly miweleriň aýratyn
we garyşyk miwe şerbetleri halkymyzyň
arasynda islegli harytlardyr. Gök önümleri

we miweleri gaplamak üçin ula
nylýan aýna gaplary türkmen
telekeçileri tarapyndan öndüril
ýär. Olar 480, 720, 1000 gramlyk
bankalara gaplanýar.
Kärhananyň geçen ýylyň dowa
myndaky görkezijilerine ser salsak, bö
rekleriň 300 tonnadan gowragy öndürilip,
ýurdumyzyň ak bazarlaryna we söwda
nokatlaryna ýetirildi. Buzgaýmagyň 150
tonnasy, gök önümleriň we miweleriň gap
lanan görnüşleriniň bolsa 200 tonnadan
gowragy öndürildi. Esasy belläp geçmeli
zadymyz, hususy kärhanada öndürilýän
geçginli harytlary taýýarlamak üçin gerek
bolan önümler türkmen topragynda önýär
we ýerli telekeçilerden satyn alynýar.

TELEKEÇILIK

DATLY NYGMATLAR
Süýjülik, şokolad önümleri göwnü
ňi göterip, ýatkeşligi gowulandyrýar.
Biri-birinden lezzetli süýjülik önüm
leriniň arasynda adam saglygyna
peýdaly görnüşlerine uly ähmiýet
berilýär. Telekeçi Meret Meredow ta
rapyndan ynsan saglygyna peýdaly
bolan şeýle nygmatlar öndürilýär.
Telekeçi önümçiligine 2017-nji ýylda Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda başlady.
Onuň önümçilik kärhanasy Türkiýe Respubli
kasyndan getirilen enjamlar bilen üpjün edilip,
bu ýerde öz ugurlaryndan ussatlyk bilen baş
çykarýan hünärmenleriň 70-si zähmet çekýär.
Kärhanada “Datmeni”, “Seýrek aý”, “Derek”
ýaly haryt nyşanlary bilen şerbetler, mürepbe
ler hem-de köke, marmelad, zefir ýaly konditer
önümleri öndürilýär.
Kärhanada “Datmeni” haryt nyşanly alma
we garaly, alma we nar, alma we ülje, beýi,
gara smorodina, garaly, itburun we beýi, li
mon we itburun, nar, şetdaly, ülje, üzüm, zirk
ýaly miwe şerbetleriniň 15 sany görnüşleri,
şeýle-de mürepbeleriň 11 sany görnüşi ön
dürilýär. Mürepbeler beýi, böwürslen, erik,
gara smorodina, garaly, gawun, injir, limon,
pyrtykal, ülje, ýertudana ýaly miwe önümle
rinden taýýarlanylýar. Miwe suwlary 0,25 we
0,5 litr, mürepbeler 0,5 litr ölçegdäki çüýşe
gaplarda gaplanylýar. Taýýar edilen harytlar
welaýatlarymyzyň dürli künjegindäki söwda
nokatlaryna ugradylýar.
Öndürýän önümleri bilen ýerli bazarlary
myzda giň meşhurlyga eýe bolan kärhana
ýylda 600 tonna süýji-köke, mürepbe önümle
rini, 100 dekalitr miwe suwlaryny öndürmäge
ukyply. 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri miwe
suwlar yn yň we mür epb eler iň önümç ilig in i
alyp barýan kärhanada geçen ýylyň özünde
2 müňden gowrak dekalitre barabar şerbetler,
22 tonna mürepbe öndürildi. Öndürilen şeýle

«RYSGAL»

LIMON ÝYLADYŞHANASY
Jemgyýetimizde sagdyn dur
muş ýörelgelerinden ugur al
nyp, sagd yn iým itlenm äg e
aýratyn üns berilýär. Şoňa
gör ä, aşh an alar ym yzd a
gök-miwe önümleriniň dürli
görnüşleri gündelik ulany
lyp, olaryň arasynda limona
aýratyn orun degişlidir. Sitrus
ösümligi bolan limon ýerli ho
wa şertlerimize laýyklykda, ýörite
ýyladyşhanalarda ösdürilip ýetişdiril
ýär. Şolaryň biri hem Mary welaýatynyň
Ýolöten etrabynyň çäginde ýerleşýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzasy Serdar Re
ýimowa degişli bolan ýyladyşhana 1400
inedördül metr meýdanda ýerleşip, häzirki
wagtda bu ýerdäki 120 düýbe golaý limon
agaçlaryna göwnejaý ideg edilýär. Ýyla
dyşhanada alnyp barylýan işler barada
telekeçi şeýle gürrüň berdi:

— Düýpleri ýumşadylan, oňat
dökünlenen agaçlarymyz hä
zir gülläp başlady. Wagtlywagtynda suwaryş işlerini
geç ir ip durý ar ys. Çünk i
berilýän suw limonyň ýa
şaýşyna uly täsir edýär.
Şonuň üçin ol suwy köp
mukd ard a talap ets e-de,
gereginden artykmaç ýa-da
az suwarmak bolmaýar.
Ýyladyşhanada zerur bolan aram
ýylylygy we çyglylygy saklaýarys. Bilşi
miz ýaly, limon miwesi güýz hem-de gyş
aýlarynda has köp peýdalanylýar. Şe
ker ýa-da ary baly bilen garylan limonly
gyzgynjak çaýy içmek hem lezzetli, hem
peýdaly.
Biz — telekeçilere yzygiderli goldaw
berýän, işlemäge giň mümkinçilikleri dö
redýän hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak, döwletli işleri rowaç bolsun!

MUNY BILMEK GYZYKLY
ü Düzümindäki C witamin
adamyň immunitetini ýokar
landyrýar. Şonuň üçin hemi
şe limonly suwy peýdalan
mak maslahat berilýär. Bu
içginiň dürli ýokançlyklardyr
bokurdak agyrylarynda hem
peýdasy uludyr.
ü Limon şiresi bagryň işini
güýçlendirse, ajöze içilen li
monly suw bedeni arassala
ýar, ondan toksinleri we zy
ýanly maddalary çykarýar.
Ýöne bu babatda hökmany
ýagdaýda maşgala lukmany
bilen maslahatlaşmalydyr.
ü Limon garylan suw gan

bas yş yn y kad alaşd yrý ar,
gany arassalaýar. Onda ka
liý mineraly köp bolup, ýü
rek-damar kesellerine garşy
gör eşm ekd e peýdalydyr.
Şeýle hem bu içg i ýür ek
bulanmany, baş aýlanmany
aradan aýyrýar.
ü Limonly suwuň derini
arass alam akd a hem tä
siri uly bolup, düwürtikle
ri, ýan yklary hem-de de
rin iň suwjarý an ýerler in i
bejermekde ulanylýar. Li
monly suw yzygiderli içilse,
ol der in iň garr am ag yn yň
öňüni alýar.

ü Kosm et ologlar ýüz e
günaşadan 7-8 gezek çal
nan limon şiresiniň ýakaly
hem-de menekleri soldur
ýandygyny belleýärler. Ýöne
bu ýapgyny edeniňden soň,
1 sag at çem es i daş ar yk
çykmaly däldir.

(Başlangyjy gazetiň geçen
sanlarynda)

HYÝALYŇ IKI GÖRNÜŞI
Hyýala (hyýaly göz öňüne
getirişe) bolan ukyplylyk iki
hili görnüşde hereket edýär.
Biri «sintez arkaly hyýal» hök
münde, beýlekisi — «dörediji
likli hyýal» hökmünde bellidir.
Sint ez ark aly hyý al. Bu
ukybyň kömegi bilen, köne
ideýalary, ýörelgeleri (kon
sepsiýalary) we meýilnama
lary täze sazlaşyk (kombina
siýa) görnüşinde gaýtadan
gurn ap bolar. Bu ukyp hiç
zady döretmeýär. Ol diňe tej
ribe, bilim we synçylyk arkaly
alnan materialy özgerdýär.
Bu usuly geniýlerden beýle
ki oýlap tapyjylar ulanýarlar,
geniýler bolsa, sintez arkaly
mes elän i çözm ek baş art
masa, döredijilikli hyýaly işe
girizýärler.
Döredijilikli hyýal. Onuň
kömegi arkaly, adamyň çäkli
aňy Soňs uz Paýh as bilen
göni birikmäni ýola goýýar.
Hut onuň kömegi bilen, adam
«ylham» hem-de «yşaratla
ry» alýar. Hut şu ukyp arkaly,
adama ähli düýpli ýa-da täze
ideýalar habar berilýär. Şu
ukybyň kömegi bilen, adam

süýji lezzetli önümler halkymyzyň baýramçylyk
saçaklarynyň bezegine öwrüldi.
Şeýle hem kärhanada “Derek” haryt ny
şanly şokolad örtükli nogullaryň 21 görnüşi
öndürilýär. Olardan esasan-da, kişmiş şokolad
örtükli nogul, daş şeker süýjüsi, arahis şoko
lad örtükli nogul, nohut şokolad örtükli nogul
ýaly görnüşler halkymyzyň arasynda özüniň
süýji tagamlylygy bilen meşhurdyr. Bu önümler
2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri öndürilip
başlanandygyna garamazdan, geçen ýylda
kärhanada nogul önümleriniň 68 tonna 190
kilogramynyň öndürilendigini aýratyn bellemek
gerek. Önümçiligini ýokary depgin bilen alyp
barýan kärhananyň öndürýän önümlerine isleg
bildirýän müşderileriň sany gün-günden artýar.

beýleki adamlaryň aňastya
ňyn a «sazlan yp» we olar
bilen pikir alşyp biler.
Döredijilikli hyýal aşakda
ky sahypalarda beýan edilişi
ýaly, awt om at ik i ýagd aýd a
hereket edýär. Ol diňe aňyň
aňrybaş ýokary depginde iş
leýän mahaly, meselem, örän
güýçli isleg bilen höweslendi
rilen wagtynda işläp başlaýar.
Dör ed ijilikli hyý al näç e
işjeň ulanylsa, şonça-da köp
ösýär. Ady belli telekeçiler
(biznesmenler), senagatçylar
we maliýeçiler, beýik surat
keşler (hudožnikler), sazan
dalar, şahyrlar we ýazyjylar,
özlerinde döredijilikli hyýaly
ösdürendikleri sebäpli, beýik
bolandyrlar.
Hyýalyň (hyýaly göz öňü
ne getirişiň) iki görnüşi hem:
sintez arkaly we döredijilikli
hyýal hem, edil islendik myş
sa ýa-da beden agzasy ba
batda bolşy ýaly, iş wagtynda
ösýär, kämilleşýär. Isleg — bu
diňe pikir, pikir tirpildisi. Ol
howaýy hem aýyl-saýyl däl.
Ol özüniň fiziki nusgasyna
(ekwiwalentine) öwrülýänçä,
abstraktdyr we peýdasyzdyr.
Isleg tirpildisiniň pula öwrüliş
had ys as yn yň dow am ynd a
size ýygy-ýygydan sintez ar
kaly hyýala ýüzlenmek gerek
bolar; ýöne döredijilikli hyýaly
talap etjek ýagdaýlar bilen
hem çaknyşmaly bolmagy
ňyzyň mümkinligini ýatdan
çykarmaň.
HYÝALYŇYZY
TÜRGENLEŞDIRIŇ
Hyýala (hyýaly göz öňü
ne getirişe) bolan ukybyňyz,
eger ony peýdalanmasaňyz,
gowşap biler. Emma işe giriz
mek arkaly, ony janlandyryp
hem berkidip bolar. Ýeterlik
der ejed e ulan ylm aý anlyg y
seb äpli, ukud a ýat an ýaly

Umyda KAKAÝEWA,
«Rysgal».

görünse-de, bu ukyp ölmeýär.
Belli bir wagtlap ünsüňizi
sintez arkaly hyýalyň ösdü
rilmegine gönükdiriň, sebäbi
isleg iň pula öwr ülm ek ha
dysasynyň dowamynda siz
hyýalyň (hyýaly göz öňüne
get ir iş iň) bu görn üş ind en
has ýygy peýdalanmaly bo
larsyňyz.
Duýulmaz derejedäki tirpil
dini — islegi duýmak mümkin
bolan hak yk ylyg a — pula
öwürmek meýilnamany ýa-da
meýilnamalary talap edýär.
Olar hyý alyň (hyý aly göz
öňüne getirişiň), esasan-da,
sintez arkaly hyýalyň gatnaş
magynda düzülmelidir.
Tutuş kitaby soňuna çenli
okap çykyň, soňra şu bölü
me dolan yň-da, gaýt ad an
öz hyýalyňyzy (hyýaly göz
öňüne getirişiňizi) islegi pula
öwürmegiň meýilnamalaryny
döretmäge gönükdiriň. Şeý
le meý iln am alar y düzm ek
boýunça anyk görkezmeleri
siz her bir bölümden diýen
ýaly tap yp bilers iň iz. Özü
ňiz e has laý yk gelý än gö
nükdirmeleri saýlap alyň-da,
entek ýazmadyk bolsaňyz,
meýilnamalaryňyzy hat üsti
bilen beýan ediň. Şeýle eden
bad yň yz a siz özüň iz iň du
ýulmaz derejedäki islegiňize
duýmak mümkin bolan görnü
şi berensiňiz. Öňdäki sözlemi
ýen e bir gez ek okaň. Ony
sesli hem haýallyk bilen okaň,
şunlukda, islegiňizi we oňa
ýetm eg iň meý iln am as yn y
ýazan badyňyza, islegiň fiziki
nusgasyna (ekwiwalentine)
öwrülmegine eltjek ädimleriň
ilkinjisini ädenligiňizi ýatdan
çykarmaň.
(Dowamy bar)

Terjime eden
Orazmyrat MYRADOW.
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ÝAKYMLY SABYNLAR
Hususy telekeçiligiň giň gerim
bilen ösdürilýän döwründe telekeçi
lerimiz harytlaryň öndürilişini ýokary
depgin bilen alyp barýarlar. Indi ýur
dumyzda öndürilýän önümler diňe bir
içerki bazarlarymyzda däl, eýsem,
daşarky bazarlarda hem öz myna
syp ornuny tapýar. Ençeme harytlar
bilen bir hatarda, soňky döwürde
ýurdumyzda gözellik sabynlarynyň
önümçiligi hem işjeň ýola goýuldy.
«Mona» haryt nyşany bilen öndürilýän
gözellik sabynlarynyň önümçiligini telekeçi
Muhammetdawut Orazow alyp barýar.
Telekeçiniň kärhanasynda glis er inli
sabynlaryň 345 gramlyk gaba gaplanan
pyrtykal, zeýtun we hyýar garyşykly, lawan
da, okean, şetdaly, armyt ýaly görnüşleri
öndürilýär. 150 gramlyk sabynlaryň bolsa
4 görnüşi öndürilip, olar kremli, alma, aloe,
gaýmak bilen ýertudana garyşyk görnüş
leridir. Gliserinli sabynlardan başga-da,
125 we 625 gramlyk “Päkizelik” hojalyk
sabynlary öndürilip, içerki bazarlarymyzda,
söwda nokatlarynda halkymyza elýeterli
bahadan hödürlenilýär. Öndürilýän sa
bynlaryň çig maly Malaýziýa döwletinden
getirilýär. Telekeçi ýurdumyzyň içerki ba
zarlarynda giňden ýaýran gaty sabynlary
ny geljekde daşary ýurtlara hem eksport
etmegi maksat edinýär.

Ýerli bazarlarymyzda “Argyş” hususy
kärhanasynyň öndürýän ýokary hilli gaty
sabynlaryna uly isleg bildirilýär.
Kärh an ada Ind on ez iý a, Malaýz iý a,
Türkiýe Respublikasy, Gollandiýa, Ger
man iý a Fed er at iw Resp ublik as y ýaly
döwletlerden hünärmenler bilen ýakyn
dan maslahatlaşylyp, ýokary hilli gaty
sabynlary öndürmek boýunça yzygiderli
işler alnyp barylýar. Düzüminde himiki
serişdeleri bolmadyk, tebigy çig malla
ryny özünde jemleýän ýakymly atyr ysly
sabynlaryň 25 görnüşi, kir ýuwujy sabyn
laryň 8 görnüşi öndürilip, olar ýurdumyzyň
dürli künjeklerindäki söwda nokatlarynda
ýerlenilýär. Şeýle-de kärhanada çagalara
niýetlenilen sabynlaryň önümçiligi alnyp
barlyp, olar ýörite buýurmalar esasynda
hem öndürilýär.

2019-njy ýyldan bäri “Bagtly zamana”
hojalyk jemgyýeti gözellik sabynlaryny
öndürýär.
Bu kärhana Ahal welaýatynyň Ak bug
daý etrabynyň senagat zolagynda ýer
leşýär. Italiýa Respublikasynyň häzirki
zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan
kärhanada gaty sabynlaryň lawanda, nar
pyz, naryň güli, erigiň güli ýaly 4 görnüşi
öndürilýär. “Päkize” haryt nyşany bilen
çykarylýan gözellik sabynlarynyň agra
my 100 gram. Onuň esasy aýratynlygy
bolsa düzüminde adam eline ýakymly we
ýokumly serişdeleriň bolmagydyr. Sabyn
öndürmekde zerur bolan çig mal kärha
nanyň özünde taýýarlanylyp, öndürilýän

gözellik sabynlary ýurdumyzyň içerki ba
zarlarynda öz mynasyp ornuny tapýar.
Kärhananyň öndürýän harytlaryna bolan
islegiň sany daşary ýurtlarda hem artýar.
Özbegistan Respublikasyna, Owganystan
Yslam Respublikasyna önümlerini eksport
edýän kärhana häzirki wagtda Gruziýa
Respublikasy, Gazagystan Respublikasy,
Russiýa Federasiýasy ýaly ýurtlara hem
harytlaryny eksport etmegi meýilleşdirýär.

Paýt agt ym yzd a ýerleşý än «Gad am
syýahat» hojalyk jemgyýeti «Älem» haryt
nyşany bilen sabynlaryň dürli görnüşleri
ni öndürýär. Daşary ýurtlarda öndürilýän
önümlerden birjik-de pes bolmadyk, olaryň
ornuny birkemsiz tutup biljek arassaçylyk
serişdeleriniň ýokary hil derejesinde bol
magy üçin berilýän ünsüň bu ýerde diýseň
ýokarydygyny uly guwanç bilen bellemek
gerek.
90 gramlyk polietilen gaplara we 140
gramlyk karton gutulara gaplanylýan sa
bynlaryň aloe, çopantelpek, zeýtun, krem
görnüşleri bar. Kuwwatlylygy aýda 60 ton
na sabyn öndürmäge mümkinçilik berýän
kärhananyň hil-barlag bölüminde önüm
leriň hil görkezijileri barlanylýar. Ekologi
ýa taýdan arassa, ýokary hilli önümleriň
daşary ýurt bazarlaryna ugradylýandygy
hem guwançlydyr. Önümleriň ýokary hili,
hoşboý ysy, özüne çekijiligi «Älem» haryt
nyşanly arassaçylyk serişdeleriniň müş
derileriniň artmagyna getirýär. Sabynlaryň
eksporty Gazagystan Respublikasyna ýola
goýuldy.
Laçyn BERDIMYRADOWA,
«Rysgal».
S/b: 102211003951

«INNOVAPAK» PLASTIK GAPLARY —
ÝOKARY HILLI HEM DÖWREBAP

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

S/b 601131000830

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

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

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 4800 sany.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 108619.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.

2022-nji ýylyň 10-njy ýanwary, duşenbe

S/b 101211007091

S/b 104131000068

Rysgal

«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.

HORMATLY RAÝATLAR!
TÜRKMENISTANYŇ «TÜRKMENISTAN» DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKY,
MELLEGINDE (BÖLÜNIP BERLEN ÝER BÖLEGINDE) ŞAHSY HOJALYGYNY
ÝÖREDÝÄN RAÝATLARA KIÇI GÖWRÜMLI KARZLARY HÖDÜRLEÝÄR.
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky 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 önümçiliklere zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek üçin aşakda görkezilen
tertipde kiçi göwrümli karzlary hödürleýär.
Karzyň möçberi — 30 000 (otuz müň) manada çenli;
Karzyň göterimi — ýyllyk 10 (on) göterim;
Karzyň möhleti — 3 (üç) ýyla (alty aý ýeňillikli döwri bilen) çenli;
Karzyň üpjünçiligi — tölege ukyply üçünji tarapyň zamunlygy ýa-da girew emlägi.
Habarlaşmak üçin Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi
edarasyna ýa-da onuň ähli şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasy
boýunça habarlaşmak üçin telefon belgisi: (+993 12) 44-02-65.
Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň resmi internet sahypasynda
görkezilen. www.tnbk.tm

S/b 102211002776
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