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HORMATLY PREZIDENTIMIZ
WATAN GORAGÇYLARYNYŇ
GÜNI MYNASYBETLI
ÇÄRELERE GATNAŞDY
27-nji ýanwarda ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň
Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdu
myzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun gene
raly Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaraly
maslahat geçirildi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň harby we
hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň has tapawutla
nan serkerdelerine döwlet sylaglarynyň, harby derejeleriň
gowşurylyş dabarasy boldy.

D

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
28-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň
nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm
meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün
tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Ka
binetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar
Berdimuhamedowa söz berd i. Wis epremýer «Berkarar döwletiň täze eýýa
mynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022
— 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň Milli maksatnama
syn yň» taslam as yn yň taýý arlan ylyş y
barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyzyň 2022-nji ýylyň
7-nji ýanwarynda sanly ulgam arkaly ge
çiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde be
ren tabşyryklaryna laýyklykda, Maliýe we
ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli
ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş eda
ralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheri
niň häkimlikleri bilen bilelikde «Berkarar
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy:
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Milli maksatnamasynyň» taslamasy iş
lenip taýýarlanyldy.
Bu Maksatnamada geljek 30 ýylda
ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we
medeni taýdan ýokary depginlerde ösdür
megi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe

wezipeleri ýerine ýetirmek göz öňünde
tutulýar. Şolaryň hatarynda ykdysady
ýetiň düzümlerini üýtgedip guramagy,
dolandyryşyň täze, has netijeli usullaryny
bazar ykdysadyýeti şertlerinde ornaşdyr
magy dowam etdirmek, makroykdysady
we maliýe durnuklylygyny saklamak; te
bigy baýlyklardan rejeli peýdalanmagyň,
pudaklary, önümçilikleri döwrebaplaşdyr
magyň, innowasion tehnologiýalary we
kuwwatlyklary doly ulanmagyň hasabyna
senagat we nebitgaz pudaklaryny dep
ginli ösdürmek; energiýanyň gaýtadan
dik eld ilý än çeşm eler in i orn aşd yrm ak,
şol sanda wodorod energetikasy boýun
ça halkara hyzmatdaşlygy öwrenmek,
daşky gurşawy goramak, «ýaşyl ykdy
sadyýet» syýasatyny alyp barmak; sanly
ykdysadyýeti we sanly tehnologiýalary
giňden ornaşdyrmak; ykdysady-geografik
ýerleşişiň amatlyklaryndan netijeli peý
dalanyp, multimodal ulag geçelgelerini
we ugurlaryny döretmek, ulag-logistika
ulgamlarynyň ösmegi üçin amatly şert
leri üpjün etmek; ýer-suw serişdelerini
(Dowamy 2-nji sahypada)

öwlet Baştutanymyz Watan goragçylarynyň güni mynasybetli geçi
rilýän dabara gatnaşmak üçin Merkezi serkerdeler öýüne bardy. Bu
ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howp
suzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy
edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de harby gullukçylaryň gatnaşmagynda
geçirilýän dabaraly maslahatyň taýýarlyk derejesi barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň, aýratyn-da,
edermen Watan goragçylarynyň alyp barýan işleriniň ýurdumyzda asudalygy,
halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekde möhüm orun eýeleýändigi
ne ünsi çekdi hem-de bu çärä gatnaşýanlary milli senenamamyzda möhüm
orun eýeleýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.
Döwlet Baştutanymyz Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby we
hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryny hem-de işgärlerini döwlet sylag
lary bilen sylaglamak, olara harby we ýörite atlary dakmak, hünär derejelerini
bermek barada Permanlara gol çekendigini belledi. Permany okamak üçin
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň
sekretary Ç.Amanowa söz berildi, ol ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy
edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de şahsy düzümleriniň adyndan hormatly
Prezidentimizi Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlady. Şeý
le hem ol gol çeken Permanlary üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden
sagbolsun aýtdy.
Wis e-premý er, Döwlet howps uzlyk geň eş in iň sekr et ar y «Halk yň
Ark ad agly zam an as y» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylyň ilk inji aýy
nyň toýa beslenmeginiň we Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysynyň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän giň ge
rimli harby özgertmeleriň netijesinde Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet
Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binalar toplumynyň
dabaraly ýagdaýda düýbüniň tutulmagynyň Diýarymyzyň durmuşyndaky mö
hüm ähmiýetli wakalara utgaşýandygyny nygtady. Şeýle hem wise-premýer,
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary milli Liderimize Watan goragçylary
hakynda edýän aladasy üçin harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy dü
zümleriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi.
Harby gullukçylar mynasyp bolan ýokary döwlet sylaglaryny we nobatda
ky harby derejeleriň nyşanlaryny ýüzüne sylyp kabul etdiler hem-de mäh
riban Watanymyza, halkymyza we ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysyna ak ýürekden wepaly gulluk etjekdikleri baradaky harby
kasamy ýerine ýetirdiler.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşi
niň sekretary Ç.Amanow döwlet Baştutanymyzdan Berdimuhamet Annaýew
adyndaky harby mekdebiň täze binasynyň düýbüni tutmak üçin ýörite guta
ýerleşdirilýän ýadygärlik senenama gol çekip bermegi haýyş etdi.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerden
harby mekdebiň täze binasynyň düýbüni tutmak dabarasynyň geçirilýän ýe
rine ugrady.
Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň
Berd im uh am et Ann aý ew adynd ak y 1-nji ýör it eleşd ir ilen harb y mekd e
biniň binalar toplumy, onuň desgalarynyň ýerleşdirilişi we enjamlaşdy
rylyş y bar ad a giň işleý in maglum at berý än taslam alar y bilen tan yşd y.
Ýurt Baştutanymyz görkezilen taslamalara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli
düzedişleri girizdi.
Soňra dabara gatnaşýan ýaş nesilleriň wekilleri döwlet Baştutanymyzdan
binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagyna ak pata bermegini hem-de bu waka
mynasybetli ýadygärlik senenama ýerleşdirilen gutyny binanyň düýbüne atma
gyny haýyş etdiler. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
gutyny binanyň düýbüne oklady we täze desgalar toplumynyň binýadyna ilkinji
beton garyndysyny atdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz hemmeleri Watan goragçylarynyň güni we Go
ranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen
harby mekdebiniň täze binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagy bilen gutlady
hem-de olara alyp barýan asylly işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Biz öz gatnaşyklarymyzda hoşniýetli goňşuçylygyň, birek-birege hormat goýmagyň,
doganlygyň taryhy köklerine hem-de halklarymyzyň medeni-siwilizasiýa ýakynlygyna daýanýarys.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «MERKEZI
AZIÝA — HYTAÝ» SAMMITINE GATNAŞDY
25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça san
ly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplo
matik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite
gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa
sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary hem gatnaşdylar.
HHR-iň Başlygy Si Szinpin sammite gatna
şyjylar bilen mähirli salamlaşyp, kärdeşlerine
şu duşuşyga gatnaşmak baradaky çakylygy
kabul edendikleri üçin hoşallyk bildirdi. Hy
taý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda
diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň
30 ýyllygy bilen gutlady. Ýörite görkezilen
wideoşekiller şu geçen ýyllaryň dowamynda
üstünlikli ösdürilýän netijeli hyzmatdaşlygyň
möhüm tapgyrlaryny hem-de ýetilen belent
sepgitleri aýdyňlyk bilen görkezdi.
Soňra hormatly Prezidentimize söz berildi.
Döwlet Baştutanymyz öz çykyşynda, ilki
bilen, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň
arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola go
ýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýokary
derejedäki duşuşygy çagyrmak başlangyjy
bilen çykyş edendigi üçin Hytaý Halk Res
publikasynyň Başlygy Si Szinpine minnet
darlyk bildirdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly,
bu duşuşygyň geçirilmeginiň özi Merkezi
Aziýa döwletleri bilen Hytaý Halk Respub
likasynyň arasyndaky gatnaşyklara nähili
ähmiýet berilýändigine, biziň dostlugymyzy
we hyzmatdaşlygymyzy gyşarnyksyz pugta
landyrmagyň möhümdigine düşünilýändigine
şaýatlyk edýär.
Döwlet Baştutanymyz sammite gatna
şyjylara ýüzlenip, umumy mümkinçiligimiz,
kuwwatly serişde we senagatdyr tehnologiýa
binýadymyz ykdysadyýetde hyzmatdaşlyk
etmek üçin örän gowy şertleri döredýär diýip
belledi. Ýangyç-energetika pudagy şonuň ileri
tutulýan ugurlarynyň biridir. Gazagystanyň
we Özbegistanyň çäklerinden geçýän Türk
menistan — Hytaý strategik gaz geçirijisiniň
gurlup, 2009-njy ýylyň ahyrynda işe girizilme
gi pudagyň öňdebaryjy desgasyna öwrüldi.
Bu taslamanyň amala aşyrylmagy deňhu
kuklylyga, köptaraply bähbitlere düşünmäge,
gaz geçirijiniň hereket edip başlamagy bilen
açylan mümkinçilikleriň giň gerimine esaslan
ýan hakyky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň
aýdyň mysaly boldy.
Biz energetika hyzmatdaşlygyny ösdür
megiň we giňeltmegiň ýoly bilen öňe hereket
etmelidiris. Şunuň bilen baglylykda, Türkme

nistan 4-nji turbageçiriji ulgamyny gurmak ar
kaly türkmen tebigy gazynyň Hytaýa iberilýän
möçberlerini artdyrmak meselelerini jikme-jik
ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip,
milli Liderimiz aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz çykyşynda koro
nawirus ýokanjynyň ýaýramagyna hem-de
ýaramaz netijelerine garşy bilelikde göreş
megiň häzirlikçe möhüm wezipe bolmagynda
galýandygyna ünsi çekdi. Biziň döwletlerimiz
pandemiýa garşy ählumumy göreşde Bü
tindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň
öňd eb ar yjy orn un y tass yklaý ar we onuň
syýasylaşdyrylmagyna garşy çykyş edýär
diýip, milli Liderimiz nygtady we koronawi
rus ýokanjynyň gelip çykyşyny öwrenmekde
dünýäniň ähli ylmy güýjüni birleşdirmegiň
zerurdygynyň, bu ählumumy howpa garşy
üstünlikli göreşmegiň örän möhüm şertle
rinden biri bolup durýandygyna ünsi çekdi.
Biz Merkezi Aziýa — Hytaý görnüşinde
ýurtlarymyzyň ylmy-lukmançylyk birleşikleri
niň, epidemiologiýa we sanitariýa gulluklary
nyň, beýleki ugurdaş edaralaryň wekilleriniň
arasynda yzygiderli duşuşyklary guramagyň
usulyny döretmäge ýakyn wagtda girişeris
diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ilkinji
şeýle duşuşygy şu ýyl geçirmegi teklip etdi.
Hormatly Prezidentimiz Hytaý Halk Res
publikasynyň Başlygy Si Szinpine ýüzlenip,
örän ýakyn wagtda Hytaýyň Gyşky Olimpiýa
oýunlaryny geçirjekdigini aýratyn nygtady.
Döwlet Baştutanymyz bu oýunlaryň örän
ýokary derejede geçiriljekdigine, bütin dün
ýän iň millio nlarç a adamlar y üçin hak yk y
sport, parahatçylyk we dostluk baýramyna
öwrüljekdigine ynam bildirip, hytaýly dostlary
myza bu Olimpiýa oýunlaryny geçirmekde uly
üstünlikleri arzuw etdi we ähli hytaý halkyny
bu uly waka bilen gutlady.
Milli Liderimiz Hytaý Halk Respublikasy
nyň Başlygyny we kärdeşlerini — Merkezi
Aziýa döwletleriniň Baştutanlaryny, olaryň
üsti bilen doganlyk halklary şu şanly ýubileý
bilen gutlady hem-de hemmelere berk jan
saglyk, parahatçylyk, bagtyýarlyk, abadan
çylyk, gülläp ösüş arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «MERKEZI
AZIÝA — HINDISTAN» SAMMITINE GATNAŞDY
27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modiniň çakylygy
boýunça sanly ulgam arkaly geçirilen birinji «Merkezi Aziýa — Hindistan»
sammitine gatnaşdy.
Sammite sanly ulgam arkaly Merkezi Aziýa
sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary
hem gatnaşdylar. Sammitiň gün tertibine bar
bolan ägirt uly kuwwaty hem-de uzak möhletli
geljegi nazara almak bilen, netijeli hyzmatdaş
lygyň ileri tutulýan meseleleri girizildi. Şunuň
bilen birlikde, sebit we ählumumy meseleleriň
wajyp ugurlary gyzyklanma bildirilip, ara alnyp
maslahatlaşyldy. Soňra Hindistanyň Höküme
tiniň ýolbaşçysy ýokary derejedäki duşuşyga
gatnaşyjylara söz berdi. Olar gutlag sözleri
bilen çykyş etdiler.
Milli Liderimiz Hindistan Respublikasynyň
Premýer-ministrine hem-de sebitiň döwlet
Baştutanlaryna ýüzlenip, ozaly bilen, birinji
«Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitine ça
kylyk üçin minnetdarlyk bildirdi.
Milli Lid er im iz çyk yş yn yň baş ynd a şu
duş uş yg yň Merk ez i Aziý a ýurtlar yn yň we
Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklary täze
sepgitlere çykarmaga ýardam berjekdigini
belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly
Prezidentimiz «Merkezi Aziýa — Hindistan»
sammitiniň Sekretariatynyň döredilmeginiň
maksadalaýykdygyny hem-de «Merkezi Azi
ýa — Hindistan» Parlament forumy baradaky
teklibiň oňyndygyny belledi.
Türkmenistan öz tagallalaryny şu mak
sada ýetmäge gönükdirýär. Başlangyç bilen
çykyş edip, has takygy, halkara gatnaşyklaryň
«Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen täze
filosofiýasyny hödürläp, biziň ýurdumyz äh
lumumy syýasy giňişlikde jogapkärçilikli we
sagdyn güýçleriň ählisiniň birleşmegine umyt
edýär. Elbetde, Merkezi Aziýa döwletleri we
Hindistan tarapyndan biziň garaýşymyzyň
goldaw tapjakdygyna berk ynanýarys diýip,
hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de halkara
guramalarda, ilki bilen, BMG-de ulgamlaýyn
bilelikdäki işi ýola goýmak baradaky teklibi
beýan etdi.
Hindistan bilen sebitiň ýurtlarynyň ara
synda söwda etmegiň we maýa goýumlary
gönükdirmegiň häzirki derejesi öz hakyky
mümkinçiliklerini amala aşyrmakdan uzak
dadyr, bu ýagdaýy biz bilelikde düzetmelidiris
diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de bu mese
lede «Merkezi Aziýa — Hindistan» işewürlik
geňeşine aýratyn ornuň degişlidigini belledi.

Onuň çäklerinde toplanan hyzmatdaşlyk tej
ribesini peýdalanmak we işjeňleşdirmek ze
rurdyr. Hormatly Prezidentimiz bular barada
aýdyp, işewürlik geňeşine hyzmatdaşlygyň
ugurlaryny anyklaşdyrmagy, ýakyn geljekde
amala aşyrylmaly bilelikdäki taslamalara ünsi
jemlemegi teklip etdi.
Hind ist an yň hem-de Merk ez i Aziý an yň
arasynda harytlary we hyzmatlary erkin ge
çirmek meselelerini çözmek maksady bilen,
ýurdumyz hindi tarapynyň Çabahar portuny
Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçel
gesiniň düzümine goşmak hem-de degişli
bilelikdäki Iş toparyny döretmek hakyndaky
tekliplerini goldaýar. Şunuň bilen baglylykda,
hormatly Prezidentimiz Türkmenbaşy Halkara
deňiz portuny bu üstaşyr ugra goşmak bara
daky meselä seretmegi teklip etdi.
Biziň ýurtlarymyzyň arasynda lukmançylyk
ulgamynda uly tejribe toplanyldy. Şol tejri
bä daýanyp, biz şu gün dünýä bileleşiginiň
öňünde duran wezipeleri bilelikde çözüp bi
leris diýip, milli Liderimiz belledi. Şunuň bilen
baglylykda, hormatly Prezidentimiz «Merkezi
Aziýa — Hindistan» lukmançylyk assosiasi
ýasyny döretmek meselesine seretmek ba
radaky meselä garamagy teklip etdi. Ýokanç
kesellere garşy göreşmek şol assosiasiýanyň
esasy maksatlarynyň biri bolup biler. Döwlet
Baştutanymyz medeni-ynsanperwer ugurlar
da özara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine halk
larymyzyň hoşniýetli goňşuçylygy berkitmek,
ýakynlaşmak we özara düşünişmek mümkin
çiligi hökmünde garalýandygyny nygtap, şu
ýubileý ýylynda ýurtlarymyzyň şäherlerinde
bilelikdäki medeni çäreleriň tapgyryny gura
magy teklip etdi.
Hormatly Prezidentimiz çykyşynyň ahyryn
da şu duşuşygyň mundan beýläk-de özara
gatnaşyklar, garaýyşlaryň hem-de çemeleş
meleriň ýakynlaşmagy, hyzmatdaşlygyň täze
sepgitlerine tarap bilelikde öňe gitmek üçin
dogry ugurlary görkezjekdigine ynam bildirip,
Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hindistanyň
ýolbaşçylaryny hem-de halklaryny bu şanly
sene bilen ýene-de bir gezek gutlady we hem
melere parahatçylyk, abadançylyk hem-de
gülläp ösüş arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
lahatlaşmagyna hödürleniljek Milli maksatnamanyň her bir
düzgüniniň ugurdaş düzümler tarapyndan içgin seljerilmeli
ýokary netijeli peýdalanmagyň, hasyllylygy ýokarlandyr digine ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri
magyň, ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk önümlerini berdi. Şeýle hem Hökümetiň Baştutanynyň orunbasaryna
öndürmegiň hasabyna azyk howpsuzlygyny üpjün etmek; degişli Kararyň taslamasyny taýýarlamak tabşyryldy.
bäsdeşlige ukyply, eksporta niýetlenen we importyň ornuny
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gy
tutýan önümçilikleri çalt depginlerde ösdürmek; amatly işe lyjow dokma kärhanalarynyň önümleriniň brend nyşanlaryny
würlik gurşawyny kämilleşdirmegiň hasabyna kiçi we orta döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
telekeçiligiň ornuny güýçlendirmek we jemi içerki önümde Wise-premýer Türkmenistanda dokma senagatynyň ýokary
hususy bölegiň paýyny has-da ýokarlandyrmak, döwlet- tehnologiýaly kärhanalarynyň işe girizilýändigini, olarda çy
hususyýetçilik hyzmatdaşlygynyň ösüşini işjeňleşdirmek; karylýan ýokary hilli önümleriň görnüşleriniň köpelýändigini
netijeli maýa goýum syýasatyny durmuşa geçirmek, amatly aýtdy. Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda
şertlerde daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmek; gurlan döwrebap dokma toplumlarynda ýokary hilli, dürli
milli ykdysadyýetimizi depginli, durnukly we toplumlaýyn ös görnüşli matalar dokalyp, olaryň kuwwatlylygy degişlilikde,
dürmegiň hasabyna ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini 1 million 200 müň sany hem-de 3 million 500 müň sany taýýar
düýpli ýokarlandyrmak wezipeleri bar.
tikin önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär.
Wis e-premý er döwlet Başt ut an ym yz yň gar am ag yn a
Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer ýurdumyzyň Dok
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkme ma senagaty ministrligi tarapyndan Kaka we Babadaýhan
nistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan dokma toplumlarynyň täze önümleriniň haryt nyşanlarynyň
ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» tassyklamak hakynda» teklip edilýän görnüşleriniň taslamasynyň işlenip taýýarlany
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň taslamasyny taý landygyny aýtdy we olary milli Liderimize hödürledi.
ýarlamak baradaky teklibi hödürledi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki döwür
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garaşsyz, he de öňdebaryjy tehnologiýalary, ýurdumyzyň we dünýäniň iň
mişelik Bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek, gowy tejribesini ulanmagyň hasabyna dokma senagatynyň
ony täze sepgitlere çykarmak üçin täze maksatnamalaýyn çalt depginler bilen ösdürilmegi netijesinde, ýurdumyzyň
resminamany kabul etmegiň wajypdygyny belledi. Milli dokma önümleriniň diňe bir içerki bazarlarda däl, eýsem,
Liderimiz geljek 30 ýyl üçin strategik maksatnamada türkmen daşary ýurtlarda hem bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyr
döwletiniň häzirki taryhy döwürde syýasy, ykdysady, durmuş ýandygyny nygtady.
we medeni ulgamlarda ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen
Milli Liderimiz dokma önümleriniň «Jeýtun», «Mäne» atly
esasy wezipeleriň kesgitlenilmelidigini aýtdy.
täze haryt nyşanlaryny makullap, türkmen dizaýnerleriniň
Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň ara alyp mas içerki bazaryň isleglerini öwrenmek we ilatyň möwsümleýin
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

isleglerinden ugur almak bilen, egin-eşikleriň we beýleki
harytlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalydyklaryny,
önümçilige girizmelidiklerini belledi hem-de wise-premýere
bu babatda degişli görkezmeleri berdi.
Hasabatyň dowamynda wise-premýer giň halkara jem
gyýetçiligi ýurdumyzyň dürli pudaklarda gazanýan üstün
likleri bilen tanyşdyrmak, daşary ýurtlar bilen özara bähbitli
gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzyň
ykdysadyýetine maýa goýumlary, ýokary tehnologiýalary
we innowasiýalary çekmek maksady bilen, dürli sergileriň
we maslahatlaryň guralýandygyny aýtdy. Şunuň bilen bag
lylykda, «Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edara
laryň 2022-nji ýylda sergileri, ýarmarkalary, maslahatlary
we festiwallary geçirmegi hakyndaky» Kararyň taslamasy
döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. Hormatly
Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ýurdumy
zyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleriň
amala aşyrylandygyny, giň gerimli işleriň geçirilendigini we
uly üstünlikleriň gazanylandygyny nygtady.
Milli Liderimiz ýurdumyzda öndürilýän önümleri has işjeň
ilerletmek üçin degişli mahabat işleriniň zerurdygyny aýdyp,
2022-nji ýylda meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýokary gura
maçylyk derejesini üpjün etmegi we şunuň bilen baglylykda,
özara bähbitli gatnaşyklardan ugur almagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol çekip we
ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, çäreleriň her
biriniň örän ähmiýetli, many-mazmunly bolmalydygyny, ýur
dumyzda durmuşa geçirilýän, umumadamzat ynsanperwerlik
ýörelgelerine esaslanýan oňyn syýasatyň mazmunyny açyp
görkezmelidigini nygtady.
«RYSGAL»
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Biz suw tygşytlaýjy tehnologiýalary önümçilige giňden
ornaşdyrmalydyrys. Bu işde beýleki ýurtlaryň öňdebaryjy
tejribesini giňden peýdalanmalydyrys.

BEREKEDIŇ ÇEŞMESI
Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny
durnukly ösdürmek hem-de azyk howp
suzlygyny pugtalandyrmak maksady bilen,
tygşytlaýjy tehnologiýalary, öňdebaryjy
tejribäni we bu ulgamda ylmyň iň soňky
gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly suwdan
peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrma
gyň zerurdygyny nygtaýar. Suw serişdelerini
dolandyrmaga, ugurdaş düzümleri döwre
baplaşdyrmaga, täze pudaklaýyn desgalary,
suwaryş ulgamlaryny gurmaga toplumlaýyn,
oýlanyşykly çemeleşmek zerurdyr. Ekin
meýdanlary suwarylanda, ekinleriň dürli
görnüşleri üçin suwuň sarp edilişini hem-de
ýerli toprak-howa şertlerini göz öňünde tut
mak möhümdir.

T

ürkm en halk y ähli döw ürlerd e hem
suwy tygşytly ulanyp, ekerançylygyň,
daýhançylygyň ençeme ýüzýyllyklaryň
synagyndan geçen ajaýyp hem asylly däplerini
kämilleşdiripdir. Suw damjasyny zer dänesine de
ňän ata-babalarymyz suwuň gadyr-gymmaty, onuň
ynsan durmuşynda tutýan orny hakynda «Suw —
atadyr, ýer — ene», «Suwuň ýok ýerinde ýaşaýyş
ýok», «Gyş suwy — gyzyl suwy», «Suw berseň,
akary bilen, mal berseň, bakary bilen», «Suwly
ýer — gül, suwsuz ýer — çöl», «Suw ýygnanyp köl
bolar, köp ýygnanyp — il» diýen nakyllary nesillere
miras goýupdyrlar.

Dünýäde ekinleri suwarmaklygyň birnäçe usul
lary giňden ulanylýar. Olar esasanam, her ýeriň öz
toprak-howa şertlerine baglylykda önümçilige or
naşdyrylýar. Ýagyş ýagdyryp suwarmak usuly ýagyş
ýagdyryjy maşynlaryň kömegi bilen suw akymyny
ýagyş damjalaryna öwrüp, ekinleri suwarmakdyr. Bu
usul XIX asyryň ahyrlarynda ilkinji gezek ulanylyp,
XX asyryň 30-njy ýyllarynda önümçilige ornaşdy
rylyp başlandy.
Mälim bolşy ýaly, ýagyş ýagdyryjy maşynlar
suwy ownuk damjalara öwrüp, ekinleriň üstüne
sepýär. Olar işleýiş düzgüni boýunça suwy çeşme
sinden alyp duran ýerinde işleýän we hereket edip
barýarka işleýän görnüşde bolýar. Duran ýerinde
ýagyş ýagdyryjy maşynlar ýörite traktorlara dakyl
ýar. Ýagyş ýagdyryjy maşynlarda suw bilen bile
dökün berer ýaly enjam hem göz öňünde tutulan
dyr. Hereket edip barýarka, suwarýan maşynlaryň
üstünde pyrlanyp işleýän ýagyş ýagdyryjy enjam
oturdylýar. Ol suw akymyny ýagyş damjalaryna
öwürýän we ony ekin meýdanyna ýaýradýan süýş
ýän bölekleri bolan guraldyr. Bulardan başga-da,

ýagyş ýagdyryjy gurallar täsir ediş radiuslary bo
ýunça kelte, orta we daşa çüwdürimli görnüşlere
bölünýärler.
Ýurdumyzda ýagyş ýagdyrmak usulyny dänelik,
ot-iýmlik, tehniki ekinleri, köpýyllyk otlary, nahallary,
gülleri, ýyladyşhanadaky ekinleri suwarmak üçin
ulanmak netijelidir. Bu ýerlerde, esasan, ýakyn
aralyga suw pürkýän ýagyş ýagdyryjy maşynlary
ulanmak has bähbitlidir.
Damja bilen suwarmak usuly XX asyryň 30-njy
ýyllarynda döredildi. Damja bilen suwaryş ulgamy
ekiniň talabyna we suw sarp edişine görä, yzygi
derli suw bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
Beýleki usullar bilen deňeşdireniňde, onuň artyk
maçlyklary köpdür. Damja bilen suwarmak usulyn
da suwuň örän tygşytly ulanylmagy netijesinde,
ýeriň üstünden suwarmak bilen deňeşdirilende,
suw 2 — 4 esse az sarp edilýär. Suw diňe ekin
leriň kökleriniň ýerleşen ýerine berilýär, ekinleriň
hatararalygynyň gury bolmagy bejergi işini suw
tutulyp durka hem geçirmäge mümkinçilik berýär.
Damjalaýyn suwaryşda ýeri tekizlemek gerek
bolmaýar. Uly ýapgytlygy bolan ýerleri, baýyrlary
özleşdirmäge mümkinçilik döreýär. Ulanmagyň
we bejergi etmegiň aňsatlygy, zeýkeşler ulga
mynyň gerek bolmazlygy, suw tutmak işiniň doly
awt om atlaşd yr ylm ag y, oba hojalyk ekinler in iň
hasyllylygynyň artdyrylmagy hem aýdylanlaryň
üstüni ýetirýär.
Ýokarda agzalanlardan ugur alyp, bu usuly
ýurdumyzda giňden ulanmak amatly hasaplanýar.
Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň wekilleri we
oba hojalykçy telekeçiler ekin meýdanlaryna ylmy
taýdan esaslandyrylan damjalaýyn suwaryş ulga
myny yzygiderli ornaşdyrýarlar.
Damjalaýyn suwaryş ulgamy suw serişdelerini
diňe bir tygşytly peýdalanmaga ýardam etmek bi
len çäklenmän, eýsem, olaryň üsti bilen agaçlardyr
ekinlere mineral dökünleri hem berip bolýar.
Türkm en telek eç iler in iň ata-bab alar ym yz yň
suwa aýawly garamak ýaly asylly ýörelgelerine
eýerip, tebigy baýlyklarymyzy, suwy tygşytlamagy,
dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny, tehnikalary
ulanyp, ýerden bol hasyl almaklary, täze, döwrebap
önümçilikleri ýola goýmaklary olaryň gazanýan uly
üstünligidir.

SENAGAT ÖNÜMÇILIGI GIŇ GERIME EÝE BOLÝAR
Telek eç ilik ulg am yn y hemm et ar aplaý yn
ösd ürm ek, döwr eb ap baz ar usullar yn y giň
den orn aşd yrm ag yň has ab yn a onuň orn un y
giňeltmek ýurdumyzyň durmuş-ykdysady sy
ýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Döwlet
Baştutanymyzyň ykdysady strategiýasyna laýyk
lykda, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak
da hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply
önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn orun
berilýär. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleriň ýurdumyzda öndürilme
gi, diňe bir importyň möçberini azaltman, eýsem,
ilaty uly isleg bildirilýän harytlar bilen elýeterli
bahalardan üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
2007-nji ýylda döredilen «Saka» hojalyk jem
gyýetiniň önümçilik kärhanasy Ahal welaýatynyň
Änew şäherinde ýerleşýär. Bu ýerde plastik
turbalaryň onlarça görnüşi öndürilip, olar biri-bi
rinden diametrleri boýunça tapawutlanýarlar. Iň
kiçi plastik turbalaryň diametri 16 millimetrden
başlap, iň ulularynyňky 600 millimetre çenli ýet
ýär. Kiçi diametrli turbalar damjalaýyn suwaryş
ulgamy üçin niýetlenen bolsa, uly diametrli tur
balar lagym suwlary, elektrik toklaryny geçiriji
ulgamlarda peýdalanylýar.
Önd ür ilý än önümler iň hilin e aýr at yn üns

ber ilý är. Bu ýerd e hün ärm enler iň onlarç as y
zähmet çekip, işler iki çalşykda alnyp barylýar.
Müşderileriň ösen isleglerini kanagatlandyrmak
hünärmenleriň esasy maksady bolup, olar ýerli
daýhan hojalyklaryndan we edara-kärhanalardan
yzygiderli gelip gowuşýan buýurmalar esasyn
da damjalaýyn suwaryş ulgamy üçin niýetlenen
enjamlary degişli ekin meýdanlarynda gurnap
bermek hyzmatyny hem ýerine ýetirýärler.

Umyda KAKAÝEWA.
«Rysgal».

TELEKEÇILIK WE
AZYK BOLÇULYGY
Öňdebaryjy tejribä, in
nowasion tehnologiýalara
hem-de köpasyrlyk mil
li däplere daýanýan oba
hojalyk pudagy yzygiderli
ösüşe eýe bolýar. Ýurdumy
zyň agrosenagat toplumyny
döwlet tarapyndan golda
magyň bitewi ulgamyna
laýyklykda, her ýyl bu pu
daga köp möçberde maýa
goýumlary goýulýar. Oba
hojalyk toplumyny ösdür
mek strategiýasy hormatly
Prezidentimiziň tagallasy
bilen ýurdumyzyň durnukly
ykdysady we durmuş ösüşi
niň gurallarynyň biri hök
münde kesgitlenendir.

Bu toplumyň kärhanalarynyň iň hä
zirki zaman enjamlar bilen enjamlaş
dyrylmagy döwrebap önümçiligiň ýola
goýlandygyna şaýatlyk edýär. Şunda
telekeçilere aýratyn orun degişlidir, olar
önümçiligiň möçberlerini we düşewünt
liligini artdyrmak üçin tehnologik täze
likleri işjeň ornaşdyrýarlar. Obasenagat
toplumynda, azyk we gaýtadan işleýän
sen ag atd a ýör it eleşd ir ilen Türkm e
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň alyp barýan
işleri ýurdumyzyň azyk bolçulygyny ber
kitmäge mynasyp goşantdyr.
Türkmen telekeçileri täze suwarymly
ýerleri özleşdirmegiň, şol ýerlerde oba
hojalyk ekinlerini goşmaça ekmegiň, mi
weli baglary hem-de üzüm nahallaryny
ekmegiň, ýyladyşhana hojalyklarynyň
meýd an yn y giň eltm eg iň has ab yn a
azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak
ugrunda uly tagallalary edýärler. Husu
syýetçilerimiziň topraga edýän yhlasla
rynyň netijesinde oba hojalyk ekinleriniň
bol hasyly ýetişdirilýär, bakja, gök we
miwe, şol sanda ýurdumyz üçin adaty
bolmadyk önümleriň öndürilişi barha
artdyrylýar. Munuň özi içerki bazary im
portyň ornuny tutýan azyk önümleri bilen
üpjün etmäge hem-de eksport amallary
ny artdyrmaga mümkinçilik berýär.
Döwlet im iz tar ap ynd an ber ilý än
goldawlaryň netijesinde hususy oba
hojalyk önüm öndürijileri ýyladyşhana
hojalyklarynyň ýüzlerçesini gurdular.
Hojalyklar döwrebap ýokary tehnolo
giýaly enjamlary hem-de ekinlere ideg
etmegiň innowasion usullaryny peýda
lanmak bilen, tutuş ýylyň dowamynda
gök önüm ýetişdirýärler.
Häzirki wagtda oba hojalyk işewür
liginiň gök ekerançylyk, bagçylyk we
gülçülik ýaly ugurlary hem işjeň ösdüril
ýär. «Ter», «Ýigit», «Ter önüm» hojalyk
jemgyýetleriniň, «Has», «Ýakyn dost»
kärhanalarynyň, «Parasatly» daýhan
hojalygynyň we beýlekileriň ekologiýa
taýdan arassa we özüne çekiji önümleri
munuň subutnamasydyr.
Oba hojalyk işewürligi barada söhbet
edilende, telekeçilerimiziň sowadyjy
ammarlary gurup, olary döwrebap teh
nologiýalar bilen üpjün etmek babatda
geçirýän işleri aýratyn bellenmäge my
nasypdyr. Sebäbi sowadyjy ammarlar
bazarlarymyzy diňe bir möwsümde dälde, tutuş ýylyň dowamynda gök-bakja
önümleri bilen üpjün etmäge mümkin
çilik berýär. Galyberse-de, olar et, süýt,
miwe, gök we bakja önümlerini terligine
saklamaga hem-de alyjylara ýokary hilli
ýetirmäge mümkinçilik berýär. Ýeri ge
lende bellesek, sowadyjy ammarlarda
ähli işler awtomatlaşdyrylyp, olar zerur
ýük ýükleýän we düşürýän tehnikalar
hem-de göteriji enjamlar bilen doly üp
jün edilendir.
Hormatly Prezidentimiziň telekeçile
re berýän goldawynyň netijesinde häzir
ki döwürde ýurdumyzda hususy ulgama
degişli iri oba hojalyk kärhanalarynyň,
döwrebap ýyladyşhana hojalyklarynyň,
guşçulyk, maldarçylyk, balykçylyk, gökbakja önümleri we miweleri gaýtadan
işleýän önümçilik toplumlarynyň ençe
mesi hereket edýär.
Ak bazarlarymyzdaky et, süýt önüm
leriniň, çagalar iýmitiniň, gök we miwe

şireleriniň, şireli suwlaryň, maýoneziň,
doňd urm an yň, gaplan an önümler iň,
süýji-kök eler iň dürli görn üşler i hem
ýerli telekeçilerimiziň tagallalary bilen
öndürilýär. Buýsandyrýan ýeri, Türk
menistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary öndürilýän azyk
önümleriniň görnüşlerini yzygiderli art
dyrýarlar.

Tebigy gök we miwe suwlarynyň,
şireleriň we içgileriň, arassa agyz su
wunyň dürli görnüşlerini öndürýän tele
keçilerimiz hem importyň ornuny tutýan
harytlary bilen sarp edijileriň isleglerini
doly kanagatlandyrýarlar.
«Par ah at» hus us y kärh an as ynd a
ýerli çig malyň esasynda öndürilýän,
emeli goşundylary bolmadyk çagalar
iýmitiniň — gök we miwe pýuresiniň
dürli görnüşleri öndürilýär. Kärhananyň
önümleriniň hatarynda Diýarymyzda
giňden tanalýan hem-de eksport ugurly
önümler — «Joş», «Eçil» şire suwlaryny,
«Özi» nyşanly içgileri, sowuk çaýlary,
dürli goý ultm alary hem-de ýerli çig
maldan şireli suwlary öndürmek üçin
goşundylary, saklaýyş möhleti dowamly
bolan süýt we süýt önümlerini, şol sanda
«Däp» söwda nyşanly içilýän ýogurtla
ry görkezmek bolar. «Parahat» hususy
kärhanasy ýurdumyzda ilkinji bolup, şol
önümleriň ençemesini öndürdi.
Mälim bolşy ýaly, «Hasar», «Mis
gär», «Duýgy» ýaly kärhanalarymyzyň
süýji-köke önümleri ýurdumyzyň çäkle
rinden daşarda hem tanalýar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyn
da hem biziň agzalarymyz tarapyndan
gök-bakja we beýleki azyk önümleriniň
bol mukdary öndürilip, elýeter bahalar
dan halka hödürlenýär. Milli telekeçi
lerimiziň öndürýän azykdyr gök-bakja
önümleri daşary bazarlarda hem uly
islegden peýdalanýar. Sebäbi olar ýo
kary hilli önümler bolup, halkara stan
dartlaryna doly laýyk gelýär. Ýurdumyzyň
kärhanalarynyň mynasyp bolan ISO we
NASSR halk ar a güw än am alar y hem
ýerli hususyýetçilerimiziň öndürýän azyk
önümleriniň ýokary hiline we ekologiýa
taýdan howpsuzlygyna şaýatlyk edýär.
Umuman, oba hojalyk işewürligi ýur
dumyzyň azyk bolçulygyny artdyrmaga
uly goşant bolup, döwletimiziň ykdysady
kuwwatyny has-da ýokarlandyrmaga
ýardam edýär.
Telekeçilerimize halal zähmet çekip,
döredijilik kuwwatyny durmuşa geçir
mekleri, ilatymyzy ýerli harytlar bilen
üpjün edip, azyk bolçulygyny artdyrmak
üçin iň amatly şertleri döredip berýän
Arkadag Prezidentimiziň jany sag, be
lent başy aman bolsun! Döwletimizi
mundan beýläk hem ösdürmek ugrunda
alyp barýan beýik işleri diňe rowaçlyk
lara beslensin!
«RYSGAL»
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

GIDROPONIKANYŇ
ÄHMIÝETI

G

idroponika usulynda ot-iýmler
taýýarlananda ösümlikler emeli
gurşawlarda ösdürilip ýetişdiril
ýär. Ösümlikler iýmiti kök ulgamyny gurşap
alýan iýmitli erginden alýarlar. Maldarçy
lykda gidroponikada ýetişdirilen ot-iýmleriň
ähmiýeti örän uludyr. Gidroponika usulynda
taýýarlanan ot-iýmler mallara beýleki otiýmler bilen utgaşyklykda berilýär. Munuň
özi olaryň bedeninde madda çalşygyny, fer
mentleriň işjeňligini ýokarlandyryp, beýleki
ot-iýmleriň siňňitliligine oňaýly täsir edýär,
mallaryň witamine, mikroelementlere tala
byny üpjün edýär, umumy goraglylygyny,
durnuklylygyny (immunitetini) ýokarlandyr
ýar, et-süýt, ýumurtga önümliligini, nesil
berijiligini artdyrýar, nesil berijilik ýaşyny
uzaldýar, derman serişdeleri üçin edilýän
harajatlary azaldýar. Maldarçylykda şeýle
ähmiý etli ot-iýmler ata-bab alar ymyz ta
rapyndan has gadymy döwürlerden bäri
taýýarlanyp gelip, häzirki wagtda hem oba
ýerlerinde iri şahly mallary, dowarlary, öý
guşlaryny idedýän hojalyklarda ulanylýar.
Bu hojalyklarda gidroponika usulynda bug
daýyň, arpanyň, şalynyň, mekgejöweniň,
jöweniň tohumlary ýapyk şertlerde ýörite
gaplarda bir tekizlikde ýazylyp, çyglandy
rylyp, 7-8 günüň dowamynda alnan öserler
ot-iým görnüşinde beýleki ot-iýmler bilen
utgaşykly berilýär.

Bu ot-iýmleri ýylyň dowamynda yzygiderli
tapgyrlaýyn ýagdaýda ýetişdirip, taýýarlap
bolýar. Emeli döredilen ýapyk şertlerde
suwy, döküni az mukdarda talap edip, kiçi
meýdandan köp ot-iým öndürmäge müm
kinçilik berýär. Ot-iýmleri saklamak üçin
artykmaç çykdajylar edilmeýär, sebäbi ýylyň
dowamynda zerur wagty çalt (7-8 günüň
dow am ynd a) ýet işd irm äg e mümk inç ilik
bolýar we howa-toprak şertlerine bagly
bolmazdan, bol önüm alynýar. Gidroponika
usulynda ot-iýmleri taýýarlamagyň önüm
liligi taýýarlanýan meýdanyna baglylykda
500—1000 kg/gije-gündize deň bolýar.
Gidroponikada ot-iýmleri taýýarlamak
birnäçe tapgyrlardan: tohumlary taýýarla
mak, ekiş geçirmek, gök massanyň artma
gy, kök ulgamynyň ulalmagy bolup durýar.
Bu ot-iýmler ýagtylandyrylan we garaňky
şertlerde taýýarlanýar. Garaňky şertlerde
ekilen tohumlar şineläp, akja öserleri çy
kanyndan soň, mallara ot-iým görnüşinde
ulanylýar. Ýagtylandyrylan usulynda bolsa
öserler fotosintez geçirip başlaýar we ýa
şyl reňke geçip başlanyndan soň, ot-iýmlik
maks atlar üçin peýd alan ylý ar. Gidr op o
nikada ot-iým taýýarlananda ýapyk şertli
usulyna görä, 18 sagat ýagtylandyrylyp
ýa-da garaňkylandyrylan şertlerde 18—20oC
temperaturada, 65—75% çyglylyk şertleri
döredilýär. Onuň üçin saýlanyp alnan to

IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
«SERGIN SÄHERDEN» DÖWREBAP ÖNÜM
Milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
önümleriň öndürilişini artdyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň senagaty
nyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de daşary ýurtlaryň
harytlary bilen bäsdeşlige ukyply ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň
önümçiliginiň artdyrylmagynyň ähmiýetini hemişe nygtaýar. Şundan ugur
alýan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzala
ry döwrebap önümçilikleri ýola goýýarlar. Şeýle önümçilikleriň biri hem
«Sergin säher» hususy kärhanasydyr.
2019-njy ýylda asma potoloklaryň önümçiligini
ýola goýan bu kärhana Mary welaýatynyň Mary
etrabynda ýerleşýär. Hytaý Halk Respublikasynyň
döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kärha
nada asma potoloklaryň aýda 50 müň metre golaýy
öndürilýär.15 işgär zähmet çekýän kärhanada öndü
rilýän önümler «Sergin plastik» haryt nyşany bilen
alyjylara ýetirilýär.
Asma potoloklaryň ini 25 santimetr, uzynlygy
4 — 6 metr aralygynda bolýar. Olaryň 30-a golaý
görnüşi bolup, biri-birinden dürli reňkleri, nagyşlary,
şekilleri boýunça tapawutlanýarlar. Asma potoloklar
çyg çekmeýändigi, gelşikliligi, ýokary
hilliligi bilen özüne çekýär. Olaryň
içinde her dürli owadan gülleriň şekili
çekilen görnüşleri iň islegli önümlerdir.
Bu önümler ýurdumyzyň welaýatla
rynyň we paýtagtymyzyň gurluşyk
harytlary dükanlarynda müşderilere
hödürlenilýär.
«Sergin säher» hususy kärhana
sy geljekde kir ýuwujy serişdeleriň
önümçiligini ýola goýmagy göz öňün
de tutýar.

ARASSAÇYLYK SERIŞDELERI
2012-nji ýylda döredilen «Guba-gara» hususy kärhanasy tarapyndan
häzirki wagtda arassaçylyk serişdeleriniň ençeme görnüşleri öndürilip, is
legli önümler alyjylara hödürlenilýär. Aşgabat şäherinde ýerleşýän kärhana
önümçiligini 2017-nji ýylda ýola goýdy.
Türkiýe Respublikasynyň kämil enjam
lary ornaşdyrylan kärhanada onlarça işgär
öndürijilikli zähmet çekýär. Häzirki wagtda
bu ýerde «Sap» haryt nyşany bilen aras
saçylyk serişdeleriniň 50-ä golaý görnüşi
öndürilýär. Olaryň arasynda hojalyk üçin
niýetlenen gaty we suwuk sabynlar, çaga
arlyklary, gap-gaç ýuwujy, egin-eşik ýu
wujy, agardyjy, ys beriji serişdeler, gulak
arassalaýjy pamyk taýajyklary, antiseptik
we zyýansyzlandyryjy serişde, gury süpür
giçler, lagym arassalaýjy, aýna arassalaýjy
serişdeler bar. Kärhanada çygly süpürgiç
leriň 4 görnüşi öndürilip, olar daşky bezeg
leridir, ýakymly yslary, özüne çekijiligi bilen
tapawutlanýar.
Şeýle hem bu ýerde alýumin folgalary
öndürilýär. Egin-eşik ýuwujy serişdeleri 450
gramlyk gutulara, 3, 9 kilogramlyk gaplara
gaplanylýar. Önümleriň daşky gaplarynyň

Gidroponika usulynda ot-iýmleri taýýar
lamak ownadylan ot unundan 8 esse, be
däni taýýarlamakdan 7 esse arzan düşýär.
Bu ot-iýmler mikro we makroelementlere,
wit aminlere, fermentler e, beloklar a baý
bolup, mallar üçin ekologik taýdan arassa
tebigy iým bolup durýar. Şeýle ot-iýmlerde
çalyşýan energiýa 12 MJ deň bolup, çig be
lok 136,87 g, lizin 7,36 mg, metionin 2,21
mg, serin 5,89 mg, sistin 1,47 mg, şeker
ler 206,03 g, kalsiý, fosfor, magniý, natriý,
sink, selen, B witaminler toplumy (B1, B2,
B6), E witamin, karotin saklanýar. Ýagny,
gidroponika ot-iýmleriň düzüminde 29%-e
golaý belok bolýar. Ol oba hojalyk mallary
üçin zerur bolan witaminleriň 75%-ini üp
jün edip bilýär. Bu ot-iýmleriň düzüminde
fermentleriň bolmagy ondaky beloklaryň,
mineral maddalaryň 85—90%-iniň malla
ryň iýmit siňdiriş ulgamy tarapyndan gowy
özleşdirilmegine getirýär.
Gidroponika usulynda taýýarlanan otiýmler iri şahly mallaryň süýt berijiliginiň
5%, nesil berijiliginiň 13,2% ýokarlanma
gyn a, süýd üň ýaglylyg yn yň, belog yn yň
mukdarynyň artmagyna getirýär. Umumy
oba hojalyk mallary we guşlary ýetişdirmek
üçin edilýän harajatlaryň 25%-e çenli pesel
megine getirýär.

humlary bir gapda çyglandyryp, 24 sagat
saklaýarlar, şol döwürde tohumlaryň gura
mazlygy üçin wagtal-wagtal çyglandyryp
durmaly. Şondan soň 1 kg tohumy alyp,
0,2 m2 ululykdaky ýörite dörtburç gaplara
belli bir galyňlykda deň ýaýradyp ýerleş
dirmeli. Tohumlaryň çyglylygyna, ot-iýmiň
görnüşine görä, wagtal-wagtal çyglandyry
lyp, otagyň howasy çalşyrylyp durulmaly. Bir
ösüş döwründe, ýagny 7-8 günüň dowamyn
da 2 litr suw harçlanmaly. Şol döwürde to
humlaryň düzüminde birnäçe hil we mukdar
üýtgeşmeler bolýar. Öserlerde mallar üçin
has gymmatly iýmitlik maddalar toplanýar.
Ýylylygyň, ýagtylygyň täsirinde tohumlar
dak y ätiý açlyk madd alar ýeň il özleşý än
maddalara öwrülip, oba hojalyk mallary we
guşlary üçin has gymmatly ot-iým alynýar.
Oba hojalygynyň esasy ugurlarynyň biri
bolan maldarçylyk pudagynyň ot-iým binýa
dynyň gowulandyrylmagy, ot-iýmleriň dürli
görnüşleriniň oba hojalyk mallaryny, guşla
ry iýmitlendirmekde ulanylmagy, olaryň et,
süýt, ýumurtga önümliliginiň ýokarlanma
gyna getirýär.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
mugallymy.

2022-nji ýylyň 31-nji ýanwary, duşenbe

kärhananyň özünde öndürilýändigi hem
bellärliklidir.
Arassaçylyk serişdeleriniň önümçiligini
alyp barýan kärhananyň önümleri halkymy
za elýeterli bahadan hödürlenilýär. Köpu
gurly önümçiliginiň gerimini barha giňeldýän
kärhana geljekde şampunyň 4 görnüşiniň
önümçiligini ýola goýmagy, önümlerini
daşary ýurtlara eksport etmegi maksat
edinýär.

AWTOULAG SÜZGÜÇLERI
Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän «Täjir ýoly» hususy kär
hanasynda «MBM» haryt nyşanly, ýokary hilli süzgüçleri öndürmek işleri
alnyp barylýar. 2018-nji ýylda önümçiligini ýola goýan hususy kärhana
daşary ýurtlaryň kämil enjamlary bilen üpjün edildi. Bu ýerde ýeňil we ýük
awtoulaglaryna, gurluşyk hem-de oba hojalyk tehnikalaryna niýetlenilen
ýag, howa, ýangyç süzgüçleriniň dürli görnüşleri öndürilýär.
Häzirki wagtda bu ýerde süzgüçleriň
her aýda 200 müňe golaýy öndürilýär.
Kärhananyň ýyllyk kuwwatlylygy, tak
myn an, 2 millio nd an gowr ak süzg üç
önd ürm äg e bar ab ard yr. Kärh an ad a
işçi-hünärmenleriň 60-a golaýy zähmet
çekýär. Olaryň aglabasynyň ýaşlardygy
guwandyryjydyr. Işewür telekeçiler öz
öndürýän önümlerini hil gözegçiliginden
geçirmek bilen, olary ýurdumyzyň içerki
bazarlaryna, şeýle-de welaýatlardaky

awtoşaýlar dükanlaryna ugradýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň telekeçilere berýän kömekdir goldawlaryndan ruhlanyp
işleýän işewürler öz öndürýän ýokary hilli harytlarynyň görnüşlerini geljekde-de artdyr
magy, olary eksport etmegi maksat edinýärler. Bu ugurda häzirki wagtda kärhanada
öndürilýän önümleri Täjigistan Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna eksport et
mek boýunça işler amala aşyrylýar. Kärhananyň önümlerine gazak işewürleri hem
gyzyklanma bildirýärler.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
ÝOKARY HIL, AMATLY BAHA

GURLUŞYK ÖNÜMLERI

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň hususy
ulgamy tarapyndan öndürilýän önümler
özüniň hili, bildirilýän talaplara doly laýyk
gelýändigi bilen içerki we daşarky bazarda
uly islege eýe bolýar. Munuň özi türkmen
işewürleriniň öndürýän önümleriniň dünýä
bazarynda bäsdeşlige ukyplydygyny gör
kezýär.

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Azat geňeşliginiň çäginde ýer
leşýän «Bäş derek» hususy kärhanasy polimerden basyşly we basyşsyz
turbalaryň we olaryň sepleýji bölekleriniň, penjire öňüniň, plastmassa ha
rytlarynyň önümçiligi bilen meşgullanýar. Bu önümler «Aziýa plastik» haryt
nyşany bilen alyjylara ýetirilýär.

«Türkmen pamyk» hojalyk jemgyýeti 2011-nji
ýyldan bäri gofrirlemek üçin kagyz önümçiligi bi
len meşgullanýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýär. Hytaý Halk
Respublikasynyň kuwwatly tehnikalary ornaşdyrylan kärhanada 100-e golaý işgär zähmet
çekýär. Bu ýerde ençeme tonna gofrirlemek üçin kagyz öndürilýär. Bu önümler çaphana
da kitaplaryň daşyny, dokma senagatynda kagyz tegeklerini öndürmekde peýdalanylýar.
Önümçilikde çig mal hökmünde gowaça çöpi, saman, gamyş ulanylýar. Bulardan baş
ga-da, kärhananyň işçi-hünärmenleri ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň we paýtagtymyzyň
çäklerinde ulanyşdan galan kagyz galyndylaryny, karton gutulary toplaýarlar. Soňra bu
önümler kärhanada arassalanyp, gaýtadan işlenilýär. Ýeri gelende bellesek, bu ýerde
aýda kagyz galyndylarynyň 230 tonnasy, gowaça çöpüniň, samanyň, gamşyň 60 tonnasy
gaýtadan işlenilip, rulon görnüşinde gofrirle
mek üçin kagyz öndürilýär.
Ýok ar y hilli, ekolog iý a taýd an arass a
önümler içerki we daşarky bazarda ýokary
islege eýe. «Türkmen pamyk» hojalyk jem
gyýeti önümlerini Türkiýe Respublikasyna,
Özbegistan Respublikasyna eksport edýär.
Kärhana geljekde kagyzyň dürli görnüşlerini
öndürmegi, önümçiligiň kuwwatyny artdyrma
gy maksat edinýär.

EKSPORTYŇ MÖÇBERI ARTDYRYLÝAR
Milli ykdysadyýetimiziň eks
port kuwwatyny ýokarlandyrmak,
dünýä bazarynda mynasyp orun
tapmak ugrunda netijeli işleri alyp
barýan kärhanalaryň biri-de, izo
gam gurluşyk serişdelerini öndür
ýän «Berk gerden» hususy kärha
nasydyr.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şähe
rinde ýerleşýän hususy kärhana 2016-njy
ýyldan bäri izogam we bitum mastika öndü
rip gelýär. Kärhanada Türkiýe Respublika
synyň, Italiýa Respublikasynyň tehno
logiýalary ornaşdyrylyp, önümçilik
üçin gerek bolan çig mal, ýagny
polipropilen, esasan, Gyýanly
nyň polimer zawodynyň önümi
niň hasabyna üpjün edilýär.
Kärhana önümçilik kuwwaty
we önümleriniň hiliniň ýokary
lygy bilen gysga wagtyň içinde
içerki we daşarky bazaryň yna
myny gazanmagy başardy. Bu ýerde
öndürilýän önümleriň her biri ekologiýa
taýdan arassalygy bilen müşderileriň ösen
islegler in iň talaplar yn a doly laý yk gel
ýär. «Berk gerden» hususy kärhanasy öz
önümlerini goňşy döwletlere eksport edýär.
Ýakynda bolsa Özbegistan Respublikasyna
ugradyldy.
Kärh an ad a işç i-hün ärm enler iň 100-e

2017-nji ýyld an bär i
önümçiligini alyp barýan
kärh an a ilk i plast ik tur
balar y önd ür ip başlad y.
Häzirki wagtda bu ýerde
plastik turbalaryň birnäçe
görnüşi öndürilip, olar bi
ri-birinden diametrleri bo
ýunça tapawutlanýarlar.
Iň kiçi plastik turbalaryň
diametri 20 millimetrden
başlap, iň ulular yn yňk y
110 millimetre çenli ýetýär.
Kiçi diametrli turbalar ýaşaýyş jaýlarynyň, edara-kärhanalaryň suw geçiriji ulgamy üçin
niýetlenen bolsa, uly diametrli turbalar lagym suwlary üçin peýdalanylýar.
Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi
bu ýerde ýylda 1466 tonna önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. Önümçilik üçin gerekli çig
mal Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky polimer
zawodyndan alynýar. Kärhanada plastik turbalary öndürýän bölüm, çig mal ammary, taýýar
önümler üçin ammar hereket edýär. Şeýle hem bu ýerde gurluşykda ulanylýan penjire öňi
we plastik önümler hem öndürilýär. Penjire öňüniň ini 15 santimetrden 60 santimetre çenli
bolup, olaryň uzynlygy 6 metrdir. Önümler buýurmalar esasynda müşderileriň isleglerine
laýyklykda taýýarlanylýar. Kärhanada öndürilýän tuty ildirgiçleri, elektrik toguny paýlaýjy
gutular hem islegli önümlerdir.
«Bäş derek» hususy kärhanasy önümlerini goňşy döwletlere eksport edýär. Ýakyn gel
jekde Gyrgyz Respublikasyna ugratmak meýilleşdirilýär.

ÖNÜMÇILIK ÜÇIN ZERUR HARYT
«Milli önüm» hususy kärhanasy 2008-nji ýylda polipropilen ýüplerini öndür
mäge başlady. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän kärhanada
Türkiýe Respublikasynyň öndürijilikli enjamlary ornaşdyryldy. Kärhananyň her
aýda 50 tonna polipropileni gaýtadan işlemäge mümkinçiligi bar. Munuň üçin çig
mal Gyýanlydaky polimer zawodyndan getirilýär.

golaý y zähm et çek
ýär. Bu ýerde jaýlaryň
üçeklerini bezeýän ör
tükleriň (şifer) hem önüm
çilig i ýola goý uld y. Ýak yn
geljekd e jaýlar yň üçekler in iň üstk i
ört ükler i ýurd um yz yň gurluş yk har ytlar y
dükanlarynda alyjylara hödürlener. «Berk
gerd en» hus us y kärh an as yn yň işg ärler i
ýurdumyzyň telekeçilerine ýakyndan gol
daw-hem aý atlar yn y berý än Gahr ym an
Arkadagymyza alkyş aýdýarlar.

Polipropilen ýüpler ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän gök önümleri, şeýle-de bede, saman
desselerini daňmak üçin ulanylýar. Olar 1 kilogram 300 gramdan 5 kilograma çenli agram
daky sargylar görnüşinde öndürilýär. Dürli galyňlykdaky polipropilen ýüplere sarp edijiler
tarapyndan uly isleg bildirilýär. Munuň özi kärhananyň dünýä bazaryndaky ornuny barha
pugtalandyrýar. Kärhanada öndürilýän önümler Gazagystan Respublikasyna, Azerbaýjan
Respublikasyna, Gruziýa Respublikasyna eksport edilýär.
Häzirki wagtda kärhanada 20 adam zähmet çekýär. Bu ýerde bir gezeklik peýdalanylýan
polietilen torbalaryň önümçiligi hem alnyp barylýar. Olaryň dürli reňkdäki we ululykdaky
görnüşleri bar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kärhana täze enjamlar getirilip, olar önümçilige
ornaşdyrylýar. Şonuň esasynda ýakyn geljekde kärhananyň kuwwatlylygy 20 tonna artar,
täze iş orunlary dörediler. «Milli önüm» hususy kärhanasy önümçiliginiň gerimini giňeltmegi,
eksportyň möçberini artdyrmagy maksat edinýär.
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

SENAGAT

HEK WE DOLOMIT DAŞLARY

Türkmenistanda hek daşlarynyň we dolomit
leriň (karbonat görnüşleri) uly gorlary bar. Bu
ýataklar ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşoguz we
Lebap welaýatlarynyň çäklerinde duş gelýär.
Hek daşlarynyň belli känlerine mysal
hökmünde şulary görkezmek bolar:
Hek daşlarynyň «Gowurdak» ýatagy.
Bu kän Magdanly şäheriniň demirgazyk-gün
dogarynyň 4 kilometrliginde ýerleşýär. Hek
daşlarynyň önümli gatlaklarynyň galyňlygy
28 metrden 86 metre çenli ýetýär. Önümli
gatlaklar ýeriň ýüzüne çykýar we olaryň üs
tüni açmagyň zerurlygy hem ýok. Gatlaklarda
kalsiý karbonatynyň (СaСO3) ortaça mukdary

96%-e barabardyr. Hek daşlaryndan kalsinir
lenen soda öndürmek üçin 1970-nji ýylda 200
million tonnadan gowrak mukdarda önümçilik
gory tassyklandy.
Hek daşlarynyň «Garajumalak» ýatagy.
Ol Magdanly şäherinden 60 kilometr uzaklyk
da ýerleşýär. Önümli gatlaklaryň galyňlygy
21 metrden 86 metre çenlidir. Kalsiý karbona
tynyň ortaça konsentrasiýasy 96,1%. Bu ýa
takdaky hekden kalsinirlenen soda öndürmek
üçin onuň gorlary 1970-nji ýylda 105 million
tonnadan gowrak mukdarda tassyklanan.
Balkan welaýatynda duş gelýän ýataklaryň
hatarynda Türkmenbaşy, Balkanabat, Jebel şä
herleriniň golaýyndaky, Ahal welaýatynda duş
gelýän hek daş ýataklaryna Arçabildäki, Gökde
pedäki, Bamy, Arçman obalarynyň ýanyndaky
ýataklary we beýlekileri görkezmek bolýar.
Dolomitiň «Akkanşor» ýatagy. Ol Mag
danly şäherinden 25 kilometr uzaklykda ýerleş
ýär. Peýdaly gatlakda dolomitiň mukdary 86%-e
ýetýär. Bu ýatagyň dolomiti aýna önümçiliginde

ulanylýan dolomit çagyly görnüşinde, metal
lurgiýada ulanylýan çig dolomit görnüşinde
hem-de magnezial heki öndürmäge ýaramlydyr.
Dolomitiň «Kelata» ýatagy. Aşgabat
şäheriniň demirgazyk-günbatar tarapynda
80 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu ýatagyň
peýd aly gatlag yn yň galyňlyg y 100 metr e
bar abardyr. Magdan 60% dolomitd en we
40% kalsitden durýar. Dolomitiň markasy
DK-19-0,10 (sanlar magniý oksidiniň we dem
riň agramlaýyn paýlaryny aňladýar) gabat
gelýär. Bu ýatakdan dolomit gazylyp alynýar
we ol ýurdumyzda 1956-njy ýyldan bäri çig
mal hökmünde ulanylýar.
Dolomit magdany bu görkezilen ýataklar
dan başga-da, Uly Balkanda (magdanyň ga
lyňlygy 55—128 metr) we Merkezi Köpetdag
da (magdanyň galyňlygy 190 metr) duş gelýär.
Ýurdumyzda karbonat magdanlary dürli
maksatlar üçin giňden ulanylýar. Bu daşlaryň
käbirlerinden dürli bezeg daşlaryny almakda
peýdalanylýar. Hek daşlaryndan gurluşyk işle

rinde giňden ulanylýan ýakylan hek öndürilýär.
Hek daşlaryny üwäp, alnan tozy gury gurluşyk
garyndylaryny öndürmek üçin ulanýarlar.
Hek daşlary sement öndürmek üçin çig
mallaryň biri bolup hyzmat edýär. Bu önümi
öndürmek üçin gerek bolan çig mallaryň beý
leki görnüşleri-de (mergel, palçyk minerallary,
gips) ýurdumyzda ýeterlik mukdarda bar. Bu
magdanlaryň Merkezi Köpetdagda, Köýten
dagda we Balkan daglarynda duş gelýän ýa
taklarynyň esasynda häzirki döwürde 4 sany
kuwwatly sement zawodlary işleýär. Dolomit
daşy aýna önümçiliginde ulanylýar.
Ýurdumyzda karbonat jynslaryndan (hek
daşyndan we dolomitden) harsaň daşlar,
çagyl, ýuwulan çäge, çagyl-çäge garyndysy,
gurluşyk materiallarynyň beýleki görnüşleride öndürilýär.

Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.
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SANLY ULGAM

«e-BILIM» BILIM MEÝDANÇASY
Ýakynda «e-Bilim» okuw platformasynyň
ýola goýulmagy diýseň buýsandyryjydyr.
Dürli ugurlara niýetlenen wideo okuw sapak
lary ýerleşdirilen bu platforma mugallymlar
dyr talyplar, mekdep okuwçylary üçin ylymbilim babatda tejribe alyşmakda özboluşly
sanly bilim meýdançasyna öwrüler. Onuň
esasy maksady onlaýn okuw sapaklaryny
ýola goýmakdan we bu okuw sapaklarynyň
elýeterli bolmagyny gazanmakdan ybarat.
Platformada ýerleşdirilýän wideo okuw sa
paklary ähli ildeşlerimiz üçin tölegsiz bolup,
orta we ýokary okuw mekdeplerinde öwre
nilýän dersler boýunça hem maglumatlary
özünde jemleýär.
Häzirki wagtda platformanyň 3 müňe go
laý agzalary — diňleýjileri bar. Instruktorlar,
ýagny öwrediji mugallymlar belli bir ugur bo
ýunça taýýarlan wideo sapaklaryny platfor
ma ýerleşdirýär. Wideo sapaklar barlagdan
geçirilend
 en soňra, diňleýjä — öwrenijilere
tarap gönükdirilýär.
Mundan başga-da, «App store» we «Play
market» internet dükanlaryndan «e-Bilim»
mobil goşundysyny ýükläp almak mümkin
çiliginiň döredilendigini bellemek gerek. Bu
mobil goşundysynyň kömegi bilen diňleýjiler
internet arkaly özüne belläp alan wideo sa
paklaryny islendik ýerde, islän wagty, inter
neti ulanmazdan, görüp bilýärler.
Platf orm an y has-da käm illeşd irm ek,
onuň ýerine ýetirýän işleriniň gerimini giňelt

SAZLAŞYKLY IŞLER

mek barada
yzygiderli çäre
ler geçirilýär. Häzirki
wagtd a onuň düz üm ind e
«synag» bölümini ornaşdyrmak boýunça
degişli işler alnyp barylýar. Mugallymlar
öwrenijileriň özleşdiren wideo sapaklary
boý unç a bilim der ejeler in i barlam akd a,
ýokarlandyrmakda «synag» bölümini peý
dalanyp biler.
Platformanyň «terjime» bölümi dil öw
renýän diňleýjilere niýetlenip, onda öwreniji
islendik bir dil boýunça bilmeýän sözüniň
terjimesini öwrenip biler. Mundan başga-da,
platformada «zoom» bölümi bolup, ol belli
bir mugallymlaryň arasynda wideo konfe
rensiýalary, özara açyk sapaklary geçirmek
maksady bilen ýola goýuldy. Bu bölüm diňe
tassyklanan öwrediji mugallymlara elýeterli
bolup, geljekde onuň gerimini has-da giňelt
mek meýilleşdirilýär.

DATLY TAGAMLAR

Ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önüm
çiligi ýokary depginde alnyp barylýar. Şeýle
harytlaryň arasynda telekeçilerimiziň öndür
ýän konditer önümleri baýramçylyk saçakla
rymyzyň bezegine öwrülýär. Telekeçi Gadam
Orazdurdyýewiň kärhanasynda çörek we
köke önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň
çäginde ýerleşýän kärhana Türkiýe Respub
likasynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň
döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.
Bu kärhana 2020-nji ýyldan bäri öz öndür
ýän konditer önümleri bilen halka hyzmat
edip gelýär.
Kärhanada ýokary hilli we datly nygmatla
ryň her aýda ortaça 9-10 tonnasy öndürilip,
«Sadaja» haryt nyşany bilen ilata ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň döwle
te dahylsyz pudagyň ösdürilmegi üçin
döredip berýän mümkinçilikleri esasyn
da Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary halk
hojalygynyň ähli ugurlarynda önümçi
likleri döretmek bilen uly üstünlikleri
gazanýarlar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Ýazmyrat
Ataýew Mary welaýatynyň Mary şäherinde
ýerleşý än kärh an as ynd a met ald an bank a
gapaklarynyň, mekdep okuwçylary üçin ni
ýetlenen depderleriň önümçiligini alyp barýar.
Kärhanada dünýäniň iň häzirki zaman enjam
larynyň ornaşdyrylmagy işleriň sazlaşykly ýola
goýulmagyna şert döredýär. Bu ýerde işçi-hü

närmenleriň onlarçasy zähmet çekýär.
2017-nji ýylda kärhanada okuwçy depderleriniň önümçiligi ýola goýuldy. Depderleriň 12,
48 we 96 sahypadan ybarat bolan görnüşleri bar. Bu ýerde ýylda jemi 5 million töweregi
depder öndürilýär.
Kärhana 2019-njy ýylda metaldan banka gapaklaryny öndürip başlady. «Açyk ýol» haryt
nyşany bilen öndürilýän banka gapaklary bir gezeklik peýdalanmak üçin niýetlenen bolup,
olar berkligi, ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar. Kärhana ýylda 10 million sany banka ga
pagyny öndürmäge ukyply. Bu ýerde öndürilýän harytlar ýurdumyzyň welaýatlarynyň we
paýtagtymyzyň söwda nokatlarynda müşderilere hödürlenilýär.

AGAJYŇ BEZEGI ÖZÜNDE
Ata-babalarymyz «Agaç gatysy soky bo
lar», «Demir kesseň gysga kes, süýse bolar,
agaç kesseň uzyn kes, kesse bolar» ýaly
nakyllary döredip, geljek nesillere paýhas
çeşmesini miras galdyrypdyrlar. Olaryň mek
debini mynasyp dowam edýänleriň biri-de,
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky
senagat zolagynda ýerleşýän «Ýedi ganat»
hojalyk jemgyýetidir.
2014-nji ýyldan bäri bu hojalyk jemgyýeti
agaçdan mebelleri, pol, diwar üçin, şeýle-de
çyglylyga durnukly hammam örtüklerini, stol
dur oturgyçlary, aşhana tagtalaryny öndürip
başlady. Olar, esasan, müşderilerden gelýän
buýurmalar esasynda taýýarlanylýar.
«Ýedi ganat» hojalyk jemgyýetiniň aş
hana üçin önümlerine, şol sanda ululy-ki

TELEKEÇILIK

çili tagtalaryna, agaç okaradyr tabaklaryna
ýurdumyzyň kafedir restoranlary uly isleg
bildirýärler.
Munuň üçin kärhana Türkiýe Respublika
synyň öňdebaryjy tehnologiýasy esasynda
enjamlaşdyryldy. Agajy işläp bejeriji, timar
laýjy enjamlar dürli ölçegdäki önümleri sün
näläp ýasamaga mümkinçilik berýär.
Önümçilikde dünýäde iň berk, owadan
hasaplanýan agaçlar, şol sanda ýerli agaçlar
ulanylýar. Islendik önüm taýýarlanylanda,
özüne laýyk agaç saýlanyp alynýar. Olaryň
tebigy reňkleri, halkalary özboluşly nagyşlar
ýaly, önüme gelşik berýär. Şonuň üçin hem
bir önüm beýleki birine meňzemän, ýeke-täk
özüne mahsus aýratynlyga eýe bolýar.
«RYSGAL»

(Başlangyjy gazetiň geçen
sanlarynda)

JADYLY GAZAN
Esli ýyl mund an ozal bir
goja oba lukmany şähere ba
rypdyr, ýabysyny baglap, as
syrynlyk bilen dermanhananyň
arka tarapyndaky işikden içeri
girip, ýaş dermanhanaçy bilen
söwdalaşmaga başlapdyr.
Bir sagatdan gowrak wagt
lap goja lukm an bilen ýaş
dermanhanaçy pyşyrdap di
ýen ýaly gürleşip durupdyrlar.
Soňra lukman daş çykypdyr.
Ol arabasynyň ýanyna baryp,
ullakan köne gazany hem-de
uly agaç çemç än i alypd yr
(onuň bilen gazandaky zady
garýan eken); ol bulary der
manh an an yň amm ar ynd a
goýupdyr.
Derm anh an aç y gaz an y
gözden geçiripdir, elini jübü
sin e sok upd yr-da, bir daň y
kagyz puly çykaryp, lukmana
uzadypdyr. Daňyda 500 dollar
bar eken, ol dermanhanaçy
nyň ähli tygşytlan puly eken.
Lukman oňa syrly formula
ýazylan bir bölek kagyz be
ripdir. Bu kagyz bölejigindäki
ýazgynyň gymmaty tutuş şa
lygyň bahasyna barabar eken.
Ýöne lukman üçin beýle däl!
Gazanyň gaýnamagy üçin şu
jadyly sözler gerek bolupdyr,
ýöne ne lukman, ne-de ýaş
derm anh an aç y bu gaz and a
edil ertekilerdäki ýaly umma
syz baýlygyň gizlengi ýatan
lygyny göz öňüne-de getirip
bilmändirler.
Goja lukman oýlap tapan
zadyny höwes bilen 500 dolla
ra satypdyr. Ýaş dermanhana
çy bolsa bir bölek kagyz hem
köne gazan üçin ähli toplanja
maýasyny bermek bilen, juda

Kärh an ad a «Gülý ak a» kök es i, ak kök e,
«Paýtagt» bulkasy, biskwit epmesi, kokosly
keks, bally köke, süýji köke we başga-da
dürli görnüşli çörek we konditer önümleriniň
önümçiligi ýola goýlan. Esasy bellemeli zat
laryň biri hem önüm öndürmek üçin zerur
bolan çig maly ýurdumyzyň ýerli hususy kär
hanalaryndan şertnamalar esasynda satyn
almak ýola goýlan.
Ýakyn günlerde kärhana öz önümlerini
ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki söwda
merk ezler in e ugr atm ag y meý illeşd irý är.
Şeýle islegli harytlaryň öndürilişini artdyr
maga kärhananyň önümçilik kuwwatlylygy
mümkinçilik berýär.

uly töw ekg ellik edipd ir. Bu
gaz and an Aladd in iň jad yly
çyrasyny akymynyň holtumy
na düýrläp alyp biljek altynyň
akjaklygy onuň düýşüne-de
girmändir.
Hakykatda, dermanhanaçy
ideýa satyn alypdyr!
Emma köne gazan, agaç
çemçe we ýazgyly kagyz böle
jigi ýeterlik däl eken. Gazanyň
jadyly güýji onuň täze eýesi bu
zatlaryň üstüne ýene bir zady
goşanyndan soň başlanypdyr,
goja lukmanyň bu zat babatda
düşünjesi ýok eken.
Bu ýaş ýigidiň syrly ýazga
näm e goş and yg yn y özüň iz
biljek bolup görüň hany. Hut
şol goşundy gazandan alty
nyň çogup çykmagyna sebäp
bolupdyr. Islendik toslama-da
bolup bilmejek zat ýaly bolsada, bu hakykatda bolan zat,
onuň başlangyjy hem ideýa.
Bu ideýanyň nä derejede
ägirt baýlyk getirenligine se
redip geçeliň. Ol gazandaky
zady millionlarça adamlaryň
aras ynd a ýaýr adý an erk ek
hem zenan adamlaryň müňler
çesine baýlyk getirdi, getirme
gini hem dowam edýär.
Köne gazan indi dünýäde
şeker sarp edijileriň iň esa
sylarynyň biri, şunlukda, şe
kerçiňrik ösdürip ýetişdirýän
we şeker taýýarlaýan erkek
hem zenan adamlaryň müň
lerç es in i hem iş elik iş bilen
üpjün edýär.
Köne gazan her ýylda mil
lionlarça aýna çüýşeleri talap
edýär, şunlukda, çüýşe taý
ýarlaýjylaryň juda köp sanly
syna iş berýär. Köne gazan
ýurtd ak y gullukç ylar yň we
reklama dellallarynyň giden
leşgerini iş bilen üpjün edýär.
Ol aktýorlaryň we gazandaky
önümi suratlandyrýan ajaýyp
sung at eserler in i dör ed en
hudožnikleriň (suratkeşleriň)
onlarç as yn a meşh urlyk we
gülläp ösüş getirdi.
Köne gazan kiçijik günor
ta şäherjigini Günorta işewür
paýtagtyna öwürdi, şunlukda,
bu şäheriň ilatyna we ondaky
kärhanalaryň ählisine diýen
ýaly, gön üd en-gön i ýa-da
nämedir bir zadyň üsti bilen
rowaçlyk getirdi.
Häzir bu ideýa ösen ýurt
lar yň ählis in e oňyn täs ir in i
ýetirýär we oňa galtaşanlara
altyn akymyny getirýär.

Laçyn BERDIMYRADOWA.
«Rysgal».
Gaz and an çyký an alt yn
Gün ort ad ak y iň bir ajaý yp
kollejleriň birini döretdi we ony
saklamagyny dowam edýär,
onda ýaşlaryň müňlerçesi üs
tünlik üçin zerur bolan taýýar
lyklary alýarlar.
Kön e gaz and aky önüm
gürläp bilýän bolanlygynda,
ol bar bolan ähli dillerde yna
nyp bolmajak, täsin wakalary
gürr üň ber erd i. Bu önüm iň
höweslendiriji täsirini başdan
geçiren söýgi wakalaryny, biz
nes bilen bagly wakalary, her
dürli hünärleriň wekilleri bilen
bagly wakalary.
Awtor şeýle wakalaryň bi
rini anyk bilýär, sebäbi muňa
onuň hut özi gatnaşypdy. Bu
wak an yň bolup geç en ýer i
hem dermanhanaçynyň köne
gazany satyn alan ýerinden
uzakda däl. Şu ýerde awtor
özüniň aýaly bilen duşuşypdy,
bu jadyly gazan hakynda-da
şonda ilkinji gezek şol maşga
ladan eşidipdi. Ondan durmu
şyny «gaýgyda hem şatlykda»
deň bölüşm äg e, hem iş elik
hemr a bolm ag a raz ylyg yn y
soranda-da, olar bu gazanyň
hut şol önümini içip otyrdylar.
Siz kim bolsaňyz hem, ni
rede ýaşasaňyz hem, näme
bilen meşgul bolsaňyz hem,
geljekde, her gezek «Kokakola» diýen sözi göreniňizde,
bu ägirt uly, baý hem täsirli
imperiýanyň bir ideýadan ösüp
çykanlygyny, şol dermanha
naçynyň — onuň ady Eýza
Kendler — syrly formula goşan
goşundysynyň bolsa... hyýal
dyg yn y (hyý aly göz öňün e
getiriş) ýadyňyza salyň.
Saklan yň-da, bu bar ad a
biraz oýlanyň.
Bu kit apd a beý an edilen
baýlyk basgançaklarynyň «Ko
ka-kolanyň» öz täsirini dün
ýäniň her bir şäherine, her bir
şäherçesine, her bir obasyna,
her bir çatrygyna ýaýratma
gyn a köm ek eden ser işd e
bolandygyny, şeýle-de eger si
ziň kelläňize «Koka-kolanyň»
ideýasy ýaly akylly-başly we
öwgä mynasyp ideýa gelse,
onuň bütindünýä teşneligi gan
dyryjynyň rekordyny gaýtalap
biljekligini ýatda saklaň.
(Dowamy bar)

Terjime eden
Orazmyrat MYRADOW.
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Serişdäniň
ulanylmaly ýeri
Alma, armyt

Zyýan berijileriň
Ulanylmaly kadasy, möwsümi we sany
görnüşleri
Serişdäniň
Zyýan berijileriň
Ulanylmaly kadasy, möwsümi we sany
Goturlama, poslama,
Serişdäniň 23,5 litrini 76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
ulanylmaly ýeri
görnüşleri
monilioz, gara rak, akdüşme, ýazda, agaçlar pyntyklamazdan öň üstüne sepmeli
Alma, armyt
Goturlama, poslama,
Serişdäniň 23,5 litrini 76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
ýapraklaryň tegmili
Serişdäniň 5 litrini 95 litr suwa goşup, agaçlar gülländen soň üstüne sepmeli
monilioz, gara rak, akdüşme, ýazda, agaçlar pyntyklamazdan öň üstüne sepmeli
Üzüm
Antraknoz, akdüşme
Serişdäniň
76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
ýapraklaryň
tegmili 23,5 litrini
Serişdäniň 5 litrini 95 litr suwa goşup, agaçlar gülländen soň üstüne sepmeli
(oidium), serkosporoz,
ýazda, agaçlar pyntyklamazdan öň üstüne sepmeli
Üzüm
Antraknoz, akdüşme
Serişdäniň 23,5 litrini 76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
septorioz
Serişdäniň 5 litrini
95 litr
suwa pyntyklamazdan
goşup, agaçlar gülländen
üstüne sepmeli
(oidium), serkosporoz,
ýazda,
agaçlar
öň üstüne soň
sepmeli
Erik, ülje, garaly
Akdüşme, serkosporoz, septorioz
Serişdäniň 23,5 litrini
76,5
litr
suwa
goşup,
iki
gezek:
güýzde,
ýapraklarsoň
gaçandan
soň we
Serişdäniň 5 litrini 95 litr suwa goşup, agaçlar gülländen
üstüne sepmeli
klýasterosporioz,
monilioz
ýazda, agaçlar pyntyklamazdan
üstüne
Erik,
ülje, garaly
Akdüşme, serkosporoz,
Serişdäniň 23,5öň
litrini
76,5sepmeli
litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
Serişdäniň
5
litrini
95
litr
suwa
goşup,
agaçlar gülländen
üstüne sepmeli
klýasterosporioz, monilioz
ýazda, agaçlar pyntyklamazdan
öň üstüne soň
sepmeli
Hyýar, ýertudana
Akdüşme, antraknoz
Serişdäniň 2,5-3,5Serişdäniň
litrini 97,5-96,5
suwa
goşup,
ikiagaçlar
gezek:gülländen
güllemezden
öň wesepmeli
soňra
5 litrini litr
95 litr
suwa
goşup,
soň üstüne
10-14
günden
üstüne
sepmeli
Hyýar, ýertudana
Akdüşme, antraknoz
Serişdäniň 2,5-3,5 litrini 97,5-96,5 litr suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
Noýba, nohut, mäş,
Akdüşme, poslama
Serişdäniň 2,5-3,510-14
litrinigünden
97,5-96,5
litrsepmeli
suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
üstüne
şugundyr
10-14
günden üstüne
sepmeli
Noýba, nohut, mäş,
Akdüşme,
poslama
Serişdäniň
2,5-3,5 litrini 97,5-96,5 litr suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
Bezeg ösümlikleri,
Akdüşme
Serişdäniň
2,5-3,5
litrini
97,5-96,5
litrsepmeli
suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
şugundyr
10-14 günden
üstüne
bägül
10-14 günden üstüne
sepmeli
Bezeg ösümlikleri,
Akdüşme
Serişdäniň
2,5-3,5 litrini 97,5-96,5 litr suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
Dürli görnüşli
Kerepli,
bag,
miwe,
pos
we
Serişdäniň
2,5-3,5
litrini
97,5-96,5
litrsepmeli
suwa goşup, zyýankeş ýüze çykanda, şeýle hem öňüni
bägül
10-14 günden
üstüne
ösümlikler
beýleki
ösümlik
sakyrtgalary
alyş
çäresi
hökmünde
ýazda
we
güýzde
Dürli görnüşli
Kerepli, bag, miwe, pos we Serişdäniň 2,5-3,5 litrinisepmeli
97,5-96,5 litr suwa goşup, zyýankeş ýüze çykanda, şeýle hem öňüni
ösümlikler
beýleki ösümlik sakyrtgalary alyş çäresi hökmünde ýazda we güýzde sepmeli

Bellikler: 1) Ergin, sepiljek güni taýýarlanmalydyr;
2) Taýýarlanan
ösümligiň,
ähli ýerine endigan sepilmelidir;
Bellikler: ergin
1) Ergin,
sepiljekagajyň
güni taýýarlanmalydyr;
3) 1 gektar meýdana
sepilmeli erginiň
möçberi: agajyň ähli ýerine endigan sepilmelidir;
2) Taýýarlanan
ergin ösümligiň,
1 gektargök-bakja
meýdana sepilmeli
erginiňösümlikleri
möçberi: üçin — ortaça 300 litr;
— bugdaý,3)gowaça,
ekinleri, bezeg
— baglar
bugdaý,üçin
gowaça,
gök-bakja ekinleri,
bezeg ösümlikleri
üçin — ortaça 300 litr;
— miweli agaçlar,
— 600—1000
litr (ösümlikleriň
ýaşyna baglylykda);
miweli
agaçlar,
baglar
üçin — salkyn
600—1000
litrsepmeli.
(ösümlikleriň
ýaşynaýagýan
baglylykda);
4) Taýýarlanan ergini —
irden
ýa-da
agşamara
howanyň
wagty
Ony ýagyn
wagty, şemal güýçli
4) sepmeli
Taýýarlanan
öwüsýän wagty
däl; ergini irden ýa-da agşamara howanyň salkyn wagty sepmeli. Ony ýagyn ýagýan wagty, şemal güýçl
öwüsýän
wagtysoň,
sepmeli
däl; dowamynda ýagyş ýagsa, şol ýere ony gaýtadan sepmeli;
5) Taýýarlanan ergin sepilenden
8 sagadyň
5) Taýýarlanan
erginýakynynda
sepilenden balarylary
soň, 8 sagadyň
dowamynda
ýagyş ýagsa, şol
ýere onyöňünden
gaýtadan sepmeli;
6) Taýýarlanan ergin
sepiljek ýeriň
bar bolsa,
onuň sepiljekdigini
balçylara
6) Taýýarlanan ergin sepiljek ýeriň ýakynynda balarylary bar bolsa, onuň sepiljekdigini balçylara öňünden
duýdurmaly.
duýdurmaly.
Öndüriji—
—«TAMA
«TamaAGRO»
agro» hojalyk
Öndüriji
hojalyk jemgyýeti
jemgyýeti
www.tama-agro.com

info@tama-agro.com

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: (+993 63) 60-60-09.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň 2105-nji (Hoja Ahmet Ýasawy) köçesiniň 73-nji jaýy.

HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY AŞAKDAKY KARZLARY HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň ýaşaýyş-durmuş
şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, 6000 manat
möçberinde 3 ýyl möhlet bilen, ýyllyk 1 göterimli, nagt we
nagt däl görnüşinde berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de karzy
resmileşdirmek üçin bankyň baş edarasyna we welaýat
şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň
okuw töleglerini tölemek üçin talybyň ýakyn garyndaşlaryna berilýär.
Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň möçberinde 5 ýyla çenli möhletli
dikeldilýän karz ugruny açmak bilen, ýyllyk 5 göterimli berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň zamunçylygy kabul
edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de karzy resmileşdirmek
üçin bankyň baş edarasyna we welaýat şahamçalaryna ýüz tutup
bilersiňiz.

KIÇI KARZLAR
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky bellenen tertipde bölünip berlen
mellek ýerleri, kömekçi hojalygy, ýaýlagdaky ýer bölegi bar bolan
şahsy hojalygy ýöredýän raýatlara ekerançylygy we maldarçylygy
ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy
we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur
bolan çig mallary öndürmek maksatly mikro karzlaryň berilýändigini
habar berýär.
Karzlar 30 müň manada çenli möçberde 3 ýyla çenli, ýyllyk 10
göterim derejeli hem-de esasy bergini üzmek üçin 6 aýa çenli ýeňillik
döwürli berilýär.

Karzyň üpjünçiligine üçünji taraplaryň zamunçylygy ýa-da girew
emlägi kabul edilýär.
Karz nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin bank
kartlaryna ýa-da karz hasabyndan tölegleri göni geçirmek arkaly
berilýär.
Goşmaça maglumatlar üçin «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň
baş edarasynyň we welaýat şahamçalarynyň karz bölümlerine
ýüz tutup bilersiňiz.
Telefon belgimiz: (+993 12) 96-46-96.
Giňişleýin maglumat internet sahypamyzda ýerleşdirilen:
www.rysgalbank.com.tm

S/b 101731005495

Salgyt belgisi: 102211002982
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S/b 101211007091

S/b 102211002776

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.
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 — 108747.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.

