Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— DÖWLET GOLDAWLARYNDAN PEÝDALANÝAN TELEKEÇILERIMIZ
ATA WATANYMYZYŇ YKDYSADY KUWWATYNY ARTDYRMAGA
MYNASYP GOŞANT GOŞÝARLAR.
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HORMATLY PREZIDENTIMIZ
PEKINDE XXIV GYŞKY OLIMPIÝA
OÝUNLARYNYŇ AÇYLYŞ
DABARASYNA GATNAŞDY
4-nji fewralda HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça
Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary bilen baran hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pekinde XXIV gyşky
Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň hormatly myhmany boldy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler
Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň
pudaklary tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň
jemleri jemlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem
döwlet durmuşynyň möhüm wezipelerine garaldy.
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öwlet Başt ut an ym yz mejlis iň
gün tertibine girizilen mesele
lere geçip, ilki bilen, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar
Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-prem
ýer şu ýylyň ýanwar aýynda milli ykdysa
dyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen
işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmek boýunça toplumlaýyn çäreleriň
üstünlikli amala aşyrylmagynyň çäginde
ähli pudaklaryň we sebitleriň durnukly ösüşi
üpjün edilýär hem-de halkymyzyň ýaşaýyşdurmuş derejesi ýokarlanýar. Hasabat döw
ründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2
göterime deň boldy. Bu görkeziji senagat
pudagynda 7,4 göterime, gurluşykda 0,3
göterime, ulag-kommunikasiýa toplumyn
da 4 göterime, söwdada 8,8 göterime, oba
hojalygynda 3,2 göterime, hyzmatlar ulga
mynda bolsa 6,1 göterime barabar boldy.
Ýanwar aýynda öndürilen önümleriň de
rejesi geçen ýylyň degişli döwründäkiden
7,7 göterim köpeldi. Hasabat döwründe
bölek haryt dolanyşygynyň möçberi, geçen
ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,9
göterim artdy. Bu görkeziji daşary söwda
dolanyşygynda 6,3 göterime deň boldy.

Şu ýylyň ýanw ar aýyn yň deslapk y
jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji
böleginiň meýilnamasy 102 göterim, çyk
dajy böleginiňki bolsa 83,2 göterim berjaý
edildi. Iri we orta kärhanalar boýunça or
taça aýlyk haky, geçen ýylyň degişli döwri
bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim köpeldi.
Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek
pullary we talyp haklary öz wagtynda ma
liýeleşdirildi.
Horm atly Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, ýurd um yz y ösd ürm ek boý unç a
öňde durý an möh üm wez ip eler e üns i
çekip, olary üstünlikli ýerine ýetirmegiň
gysga we orta möhletlerde milli ykdysa
dyý et im iz iň ähli pud aklar yn yň okg unly
ösüşini üpjün etjekdigini belledi. Şunuň
bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz
ähli pudaklaryň ösüş ýagdaýyny yzygiderli
gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny,
maliý e-ykd ys ad y we bank toplum yn yň
düz ümler in iň işin i mund an beýläk-de
käm illeşd irm ek boý unç a anyk çär ele
riň durmuşa geçirilmelidigini aýtdy. Milli
Liderimiz ähli pudaklar boýunça özgert
meler maksatnamalarynda kesgitlenen
(Dowamy 2-nji sahypada)

Ýurt Baştutanymyzyň uçary Pekine
çenli uçuşy amala aşyryp, HHR-iň paý
tagtynyň Halkara howa menziline gondy.
Bu ýerde Türkmenistanyň Baştutanyny
resmi adamlar garşyladylar. Milli Liderimiz
howa menzilinden sapar wagtynda özi
üçin bellen en kabulhanasyna tarap
ugrady.
Günüň ikinji ýarymynda hormatly
Prezidentimiz Pekiniň Milli stadionyna
ugrady. Özboluşly bezeg aýratynlygy
boýunça «Guş höwürtgesi» diýen at bilen meşhur bolan bu köpugurly toplum
XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş
dabarasynyň geçiriljek ýeri hökmünde
saýlanyp alyndy.
Häzirki gyşky Olimpiýa oýunlaryna Milli
olimpiýa komitetleriniň 91-sine wekilçilik
edýän milli ýygyndy toparlar gatnaşýarlar.
Ýaryşlaryň geçiriljek sport desgalary hemde türgenleriň ýaşamagyna niýetlenilen
Olimpiýa şäherçeleri Pekinde, Çžanszýa
kouda we Ýansinde ýerleşdirildi. XXIV
gyşky Olimpiýa oýunlarynyň tumary Bin
Dun Dun atly şadyýan we göwnaçyk
panda boldy. Onuň geýnen kosmiki
egin-eşigi ýatladýan, jadyly buzdan
lybasy mümkinçilikleri çäksiz bolan täze
tehnologiýalary hem-de geljek bilen
arabaglanyşygy aňladýar. Olimpiadanyň
tumary hökmünde pandanyň saýlanyp
alynmagy geň däldir, çünki bu jandar
Hytaýyň milli nyşanydyr.
2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa
oýunlarynyň resmi nyşany «Gyş arzuwy»
diýen ada eýe boldy. Onuň esasynda
Hytaýyň «gyş» diýen harpy — iýeroglif
goýuldy. Nyşan Hytaýyň milli we häzirki
zaman medeniýetiniň däplerini, özbo
luşly reňk öwüşginlerini utgaşdyrýar
hem-de sportuň gyşky görnüşlerine söý
gini beýan edýär. Olimpiýa alawy her bir
Olimpiadanyň hökmany şertidir. Şu ýyl
geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlarynyň
alawy «Uçup barýan» diýlip atland y
rylýar. Ol galgap duran lentany ýatladýan
spiral gurluşly bolup, ynsanyň ýagtylyga,
parahatçylyga we kämillig e tarap
ýadawsyz ymtylmasyny alamatlandyrýar.
Alawyň uglerodly süýüm serişdelerinden
taýýarlanylandygy gyzyklydyr. Ol ýeňil,
gyzgyna durnukly hem-de howany
hapalaýan galyndylary bolmadyk wo
dorodda işleýär. Gyşky Olimpiýa oýunlary
— 2022-niň medallary «Tong Ksin» diýen
ada eýe boldy, ol «Bilelikde bir bitewi
ýaly» diýmegi aňladýar. Olaryň dizaýny
jemlenen töwerekleri nefritden ýasalan
gadymy Hytaý şaý-sepine esaslanandyr.
«Umumy geljek üçin bilelikde»
2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa, şeýle hem
paralimpiýa oýunlarynyň resmi şygarydyr.
Hormatly Prezidentimiz Pekiniň Milli
stadionyna geldi we hormatly myhman
lar üçin bellenen ýere bardy. Oýunlaryň
açylyş dabarasyna çagyrylan beýleki
döwletleriň, şeýle hem abraýly halkara
guramalar yň ýolbaşçylary, şol sand a
Birleşen Milletler Guram asynyň Baş
sekretary hem-de BMG-niň Baş As

sambleýasynyň 76-njy mejlisiniň başlygy
bu ýere geldiler.
HHR-iň Döwlet senasynyň mukamy
astynda stadionda gyşky Olimpiada —
2022-ni geçirýän ýurduň — Hytaý Halk
Respublikasynyň Döwlet baýdagy gal
dyryldy. Stadionyň meýdançasynda täsirli
çykyşlar — ýurduň gadymy döwürlerden
biziň günlerimize çenli taryhyna özboluşly
syýahat hem-de onuň geljegine nazarla
ma ýaýbaňlandy.
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy
Si Szinpin dabaraly ýagdaýda Oýunla
ry açyk diýip yglan etdi. Dürli ýyllaryň
iň gowy hytaýly türgenleri stad ion a
Olimpiýa baýdagyny alyp geldiler.
Olimpiýa senasynyň owazy ast ynda
çagalar horunyň ýerine ýetirmegind e
biri-biri bilen bagly bäş sany tegelek
halkaly ak baýdak belende galdyryldy.
2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna
gatnaşyjylaryň — türgenleriň, eminleriň
hem-de resmi adamlaryň adyndan Olim
piýa kasamy aýdyldy. Asylly däbe görä,
2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlary
üçin alaw Gün şöhlelerini jemleý än
paraboliki aýnanyň kömegi bilen Gre
siýanyň Gadymy Olimpinde ýakyldy.
2022-nji ýyl yň gyşky Olimpiýa
oýunlarynyň maksatnamasyna sportuň
15 görnüşi boýunça ýaryşlar girizildi.
Oýunlaryň ýapylyş dabarasy 20-nji
fewralda Pekiniň «Guş höwürtgesi» sta
dionynda geçiriler.
***
5-nji fewralda HHR-iň paýtagtynda
hormatly Prezidentimiziň Hytaý Halk Res
publikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen
duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň we
Hytaýyň Baştutanlarynyň söhbetdeşligi
strategik häsiýeti we ikitaraplaýyn gat
naşyklaryň baý gün tertibi bilen tapawut
lanýan özara hereketleriň ähli ugurlaryny
öz içine aldy.
Iki dostlukly ýurduň Baştutanlarynyň
işjeň gepleşikleriniň barşynda türkmen
tar ap yn yň Türkm en ist an—Hyt aý gaz
geçirijisiniň 4-nji şahasyny gurmak arkaly
Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberle
rini artdyrmak bilen baglanyşykly mese
leleri jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak
üçin taýýardygy tassyklanyldy. Türkmen
Lideri bu barada aýtmak bilen, türkmen
tebigy gazynyň Hytaý Halk Respublikasy
na ugradylmagy meýilleşdirilýän möçber
lerini kesgitlemegiň zerurdygyny nygtady.
Şeýlelikd e, gepleş ikler iň barş ynd a
taraplar Türkmenistan—Hytaý gaz ge
çirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygynyň
taslamasy boýunça ylalaşyk gazandylar.
Hyzm atd aşlyk boý unç a türkm en-hy
taý we hytaý-türkmen komitetlerine bu
ugurda bilelikdäki degişli işleri geçirmek
tabşyryldy.
Şol gün hormatly Prezidentimiziň Hy
taý Halk Respublikasyna amala aşyran
iki günlük sapary tamamlandy. Türkmen
Lideriniň baştutanlygyndaky wekiliýet
günüň ikinji ýarymynda Türkmenistana
gaýdyp geldi.
«RYSGAL»
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Rysgal

BELENT OWAZYŇ
DÜNÝÄ YKRARY
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanly
gynda milli gymmatlyklarymyzy dikeltmek, ony dün
ýä ýaýmak boýunça nusgalyk işler alnyp barylýar.
Bu ugurda amala aşyrylýan işler, gazanylýan üstün
likler ruhy-edebi, taryhy-medeni gymmatlyklarymy
za hormat-sarpany artdyrýar, şeýle hem ykdysady
ýetiň ähli ugurlary bilen bir hatarda, milli medeniýe
timizi ösdürmäge uly mümkinçilikleri döredýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Döwlet telekeçiligi höweslendirýär we goldaýar,
kiçi hem orta işewürligiň ösmegine ýardam berýär.

ÖSÜŞLERIŇ ÖZEN IND E ARK AD AG
Bu gün halkymyz Arkadagly zamanada bagtyýarlygyň hözirini gö
rüp, asudalygyň gymmatyny duýup, erkana ýaşaýar, zähmet çekýär.
Gahryman Arkadagly döwür — halkymyzyň gurujylyk, döredijilik güý
jüniň açylýan, beýik işleriň bitirilýän, ýurdumyzyň özgerýän, durmuşy
myzyň täze derejelere göterilýän döwri. Ilatymyz üçin aňrybaş amatly
şertleri döretmek ugrunda edilýän işler, Watanymyzyň ähli künjeginde
dowam etdirilýän beýik gurluşyklar, täze ýaşaýyş jaýlary, täze kärha
nalar, dürli maksatly desgalar, binalar, ýollar, bazar ykdysadyýetiniň
barha giňemegi hem netijeliligi ugrundaky işler... Bu ösüşleriň ähli
siniň özeninde «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgäni
alyp barýan Gahryman Arkadagymyz dur.

W

Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň başlangyjy bilen Bir
leşen Milletler Guramasy hem-de onuň esasy düzümleri,
aýratyn-da, BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet baradaky
ýöriteleşdirilen edarasy — ÝUNESKO bilen gatnaşykla
ry ösdürmek babatda giň gerimli hyzmatdaşlyk amala
aşyrylýar. Şeýle oňyn hyzmatdaşlygyň netijesinde ýur
dumyzyň taryhy we medeni gymmatlyklarynyň birnäçesi
ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi.
ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy gorap sak
lamak boýunça Hökümetara komitetiniň 2021-nji ýylyň
13 — 18-nji dekabry aralygynda Pariž şäherinde geçirilen
16-njy mejlisiniň dowamynda dutar ýasamak senetçiligini
hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny bu
sanawa girizmek baradaky çözgüdiniň biragyzdan kabul
edilmegi we şu ýylyň 30-njy ýanwarynda ÝUNESKO-dan
degişli güwänamanyň asyl nusgasynyň gelip gowuşmagy
halkymyzyň şatlygyny goşalandyrdy.
Ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde
diňleýjiniň kalbyna aram berýän türkmen milli dutar saz gu
ralynyň ýasalyş usullary, tärleri, bu ugurdaky halk tejribesi
düýpli öwrenilýär. Dutarda dürli ýerine ýetirijilik ugurlary,
däpleri ösdürmek, halk arasynda ussat sazandalaryň,
bagşylaryň we senetkärleriň baý tejribesini özünde jem
leýän zehinleri ýüze çykarmak, halkymyzyň baý mirasyny
dünýä ýaýmak we dutar ussalarynyň hünär ussatlygyny,
döredijilik ukybyny kämilleşdirmek maksady bilen dürli
çäreler geçirilýär.
Hormatly Prezidentimiziň çykyşynda belleýşi ýaly, türk
men aýdym-saz sungatynyň taryhyny, häzirki ýagdaýyny,
meşhur halypa bagşy-sazandalaryň bitiren hyzmatlaryny
ylmy esasda öwrenmek dowam etdirilmelidir. Ata-babala
rymyzyň ajaýyp sungat däpleri ösdürilmelidir we gadymy
saz gurallarymyzyň köpöwüşginli görnüşlerini dikeldip,
geljek nesillerimize ýetirmek boýunça mundan beýläk-de
zerur işler geçirilmelidir.
Türkmen milli dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz
çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adam
zadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň
sanawyna girizilmegi, milli saz guralymyz bolan dutaryň
gaýtalanmajak özboluşlylygyny dünýä ýaýmakda, ruhy
gymmatlyklar arkaly milliligimize söýgi döretmekde täze
bir çemeleşme bolar.
Horm atl y Prez id ent im iz i, ähl i halk ym yz y mö
hüm ähm iý etli wak a — dut ar ýas am ak sen etç ilig i
niň, dut ard a saz çalm ak we bagş yç ylyk sung at yn yň
ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň
görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilmegi we degişli gü
wänamanyň gelip gowuşmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýa
rys. Goý, ýurdumyzyň halkara abraýy mundan beýläk-de
uly üstünliklere beslensin!

2022-nji ýylyň 7-nji fewraly, duşenbe

atanymyzyň täze zamana
daky taryhy ösüş-özgerişle
rinde ýurt Baştutanymyzyň
goldawy bilen üstünliklere sary batly
gadam urýan milli telekeçilerimiziň hem
myn as yp goş and y bar. Telek eç ilig e
goldaw bermek, işewürlik gurşawyny
kämilleşdirmek, hususy eýeçilige bolan
hukuklary goramagyň we kepillikleriň
ygtybarly ulgamlaryny döretmek, ýeňil
likli salgyt salmak boýunça ýurdumyzda
amala aşyrylýan çäreler milli ykdysady
ýetiň ösüşinde hususy bölegiň paýynyň
hem-de ähmiýetiniň ýokarlanmagyna
mümkinçilik berýär.
Horm atly Prez id ent im iz şu ýylyň
27-nji ýanwarynda Milli Geňeşiň Halk
Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi
ne taýýarlyk görmek boýunça geçirilen
iş maslahatynda Garaşsyz döwletimizi
2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň
örän möh üm ugurlar yn y kesg itlem e
giň esasy mesele boljakdygyny aýtdy.
Ösüşiň täze tapgyrynda ileri tutulýan
ugurlaryň hatarynda hususy eýeçilige
berilýän üns hem örän ýokarydyr. Döwlet
Baştutanymyzyň: «Milli ykdysadyýetimizi
durnukly ösdürmek üçin ähli serişdeler
dir mümkinçilikleri peýdalanmagy örän
möhüm wezipe hökmünde öňe sürýäris.
Döwlete dahylsyz pudagy ösdürmek üçin
ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklaryna
geçirmegi, telekeçiligi döwlet tarapyndan
giňden goldamagy göz öňünde tutýarys»
diýen sözleri hem türkmen telekeçiliginiň
geljeginiň aýdyňdygyny subut edýär.
Ýeri gelende bellesek, Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň döredilen gününden bäri döwlet
bilen hususy telekeçilik gatnaşyklarynyň
üstünligine we geljeginiň uludygyna şa
ýatlyk edýän iri taslamalaryň ençemesi
amala aşyryldy. Muňa milli Liderimiziň:
«Biz öz milli telekeçilerimiziň alyp barýan
giň gerimli işlerine guwanmaga haklydy
rys» diýen sözleri hem şaýatlyk edýär.
Ykdysadyýetiň döwlet bölegini azalt
mak boýunça wezipe milli Liderimiziň
döwlet eýeçiligini yzygiderli hususylaş
dyrmak baradaky umumy strategiýasy
na girýär, munuň özi hususy ulgamyň
ornuny pugtalandyrmaga ýardam edýär.
Hormatly Prezidentimiziň alyp bar
ýan giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty
bolsa, telekeçilere dünýäniň dürli ýurtla
rynyň işewür toparlary, halkara işewürlik
düzümleri bilen özara bähbitli gatnaşyk
lary işjeň ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Munuň özi ýurdumyzyň dünýäniň ykdy
sady ulgamyna goşulyşmagyna hem-de
hojalyg y doland yrm ag yň öňd eb ar yjy
usullaryna geçmäge goldaw berýär.
Häzirki wagtda milli telekeçilerimiz yk
dysadyýetimiziň has ygtybarly pudaklary
bolan gurluşykda, jemgyýetçilik iýmitinde,
oba hojalygynda, azyk we dokma sena
gatynda ösen tehnologiýalary önümçilige
ornaşdyryp, bäsdeşlige ukyply, ýokary
hilli hem-de daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutup biljek önümleriň
öndürilmegini gazanýarlar. Mebel önüm
çiliginde, syýahatçylykda, halyçylykda,
halk senetçiliginde, mahabatda, bilimde,
durm uş hem-de beýlek i hyzm atlard a
ilatyň islegini kanagatlandyrýan hususy
ýetçileriň hem sany barha artýar.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda Diýarymyzy senagat
laşd yrm ak hem-de sanlylaşd yrm ak,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri öndürýän we ýur
dumyzda daşary ýurtlara ibermäge niýet
lenilip çykarylýan harytlaryň önümçiligi,
täze iş orunlaryny döretmek baradaky
maksatnamalar, şol sanda ýurdumyzy
2030-njy ýyla çenli senagatlaşdyrmak
maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Bu
ugurda alnyp barylýan işler, şol sanda
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän se
nagat zolagynda gazanylýan üstünlikler
ýurdumyzda hususyýetçiligi ösdürmek
boýunça amala aşyrylýan özgertmeleriň
rowaçlanýandygynyň nyşanydyr.
Milli Liderimiziň hususy telekeçilere
innowasiýalary ornaşdyrmakda, önüm
leriň täze görnüşlerini özleşdirmekde,

ýerli önümleri içerki we daşarky bazar
larda ýerlemekde ikitaraplaýyn bähbitli
hyzmatdaşlygy ýola goýmakda döredip
berýän mümkinçilikleriniň netijesinde
hususyýetçileriň ösüş görkezijileri diňe
ýokarlanýar.
Hus us an-da, Türkm en ist an yň Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
işjeň agzalary tarapyndan ýurdumyzda
azyk we haryt bolçulygyny döretmekde,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri öndürmekde,
eksporta niýetlenen önümleriň mukda
ryny we görnüşini artdyrmakda hem-de
täze iş orunlaryny döretmekde netijeli
işler alnyp barylýar.
Galyberse-de, hususyýetçiler tara
pyndan sowadyjy ammarlaryň onlarçasy
gurlup, olarda gök-bakja, miwe önümle
riniň gorlary döredilýär we ýylyň islendik
paslynda elýeterli bahalardan ilatymyza
ýetirilýär.
Umuman, telekeçilere döwlet tara
pyndan döredilýän mümkinçilikleriň ne
tijesinde ýurdumyzda täze önümçilikleriň
gerimi has-da giňeýär. Şoňa görä-de,
milli telekeçilerimiz harytlar we hyzmatlar
bazarynda täze önümleriniň we hyzmat
larynyň sanyny we görnüşlerini barha
artdyrýarlar.
Hormatly Prezidentimiz tarapyndan
berilýän goldaw, döwletiň hususy tele
keçiligi ösdürmek üçin döredýän amatly
şertleri türkmen telekeçilerini geljege
ynam bilen garamaga, ata Watanymyzyň
ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmagyň,
mähriban halkymyzyň abadançylygyny
ýokarlandyrmagyň bähbidine tutanýerli
zähmet çekmäge ruhlandyrýar.
Ýurdumyzyň öňe ilerlemeginde yk
dys ad yý et iň hus us y pud ag yn yň uly
kuwwata eýedigini yzygiderli nygtap,
milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyp
lylygyny ösdürmäge hem-de halkymyzyň
abadançylygynyň ýokary derejesini üp
jün etmäge hususy işewürleriň giňden
gatn aşm ag yn a mümk inç ilik berý än
Arkadag Prezidentimiziň jany sag bol
sun, döwletli işlerinde diňe şowlulyklar
ýar bolsun!

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

meýilnamalaýyn görkezijileriň de
gişli der ejed e ýer in e ýet ir iliş in i
yzygiderli gözegçilikde saklamak
barada wise-premýere anyk tabşy
ryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gö
zegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň
ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň
netijeleri barada hasabat berdi.
Söwda we daşary ykdysady ara
gatnaşyklar ministrligi boýunça söw
da dolan yş yg yn yň ösüş depg in i,
geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeş
dirilende, 107 göterime, önüm öndür
megiň mukdary bolsa 115,3 göterime

barabar boldy. Dokma senagaty mi
nistrligi boýunça, geçen ýylyň degişli
döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüp
lügiň önümçiligi 129,9 göterime, nah
matalaryňky 126,2 göterime, tikin we
trikotaž önümleriniň önümçiligi 126,9
göterime, gön önümleriniň önümçiligi
bolsa 105,6 göterime deň boldy. Şu
ýylyň başyndan bäri «Türkmenhaly»
döwlet birleşiginiň kärhanalarynda
önüm önd ürm eg iň meý iln am as y
107,8 göterim berjaý edildi.
Döwlet haryt-çig mal biržasy bo
ýunça hasabat döwründe 24 sany
birža söwdalary geçirilip, 2 müň 743
şertnama hasaba alyndy. Söwdasenagat edarasy boýunça hasabat
döwr ünd e ýer in e ýet ir ilen işler iň

ösüş depgini 104,3 göterime deň
boldy. Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar
aýynda oba hojalyk we azyk haryt
larynyň önümçiliginiň ösüş depgini
160,3 göterime, senagat önümlerini
öndürmegiň ösüş depgini bolsa 112
göterime barabar boldy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty
diňläp, halkyň sarp edýän harytla
rynyň önümçilik möçberini mundan
beýläk-de artdyrmak boýunça wisepremýere anyk görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz eksport ugur
ly harytlaryň önümçilik mukdaryny
artdyrmagyň, olary daşary ýurtlarda
işjeň mahabatlandyrmagyň zerurdy
gyny belledi.

Milli Liderimiz söwda hyzmatla
rynyň hilini gowulandyrmagyň, oňa
dünýä tejribesini ornaşdyrmagyň,
telekeçiligiň işjeňleşdirilmegi üçin
zer ur şertler i dör etm eg iň, ýurd u
myzyň senagat taýdan bäsdeşlige
ukyplylygyny ýokarlandyrmak mak
sady bilen, hususy başlangyçlary
höweslendirmegiň, bu ugurda täzeçil
tehnologiýalary netijeli ulanmagyň
wajypdygyny belledi we bu babatda
wise-premýere degişli tabşyryklary
berdi.
Horm atly Prez id ent im iz mejlis i
jemläp, onuň dowamynda birnäçe
mes eleler e gar aland yg yn y, şeýle
hem ykdysadyýetimiziň pudaklary
nyň ösdürilmegine gönükdirilen bir

Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

näçe resminamalaryň kabul edilen
digini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz
Milli Geňeşiň Halk Maslahat ynyň
öňde boljak nobatdan daşary mejli
sine taýýarlyk görmegiň zerurdygyna
ünsi çekip, onuň dowamynda geçen
ýylda ýerine ýetirilen işleriň netije
leriniň jemleniljekdigini, şeýle hem
döwletimizi geljek 30 ýylda ösdür
megiň esasy ugurlaryny kesgitlemek
boýunça taryhy çözgütleriň kabul
ediljekdigini aýtdy.
Milli Liderimiz sanly ulgam arka
ly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň
mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylaryň
ählisine berk jan saglyk, maşgala
abad anç ylyg yn y, berk ar ar Wat a
nym yz yň gülläp ösm eg i ugr und a
alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri
arzuw etdi.
«RYSGAL»
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Ykdysadyýetiň hususy pudagyny höweslendirmek we goldamak
meseleleri döwletimiziň hemişe üns merkezinde durýar.

TEL EK EÇ IL IK WE SEN AG AT
Döwletiň ygtybarly ösüşini gazanmak we
şol ösüşi dowam etdirmek üçin ykdysady
ýete uly orun degişli. Ykdysadyýetiň kä
mil ösüşlerinde bolsa halk hojalygynyň çig
mallary we ýerasty baýlyklary işläp bejerýän
ugry bolan senagat pudagynyň ähmiýetli
paýy bar. Sebäbi çig mallary gaýtadan işläp,
olary önüme, haryda öwürmek düşewüntli
bolýar. Şonuň üçin döwleti senagat taýdan
ösdürmek her bir döwletde ösüşiň ileri tutul
ýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Hormatly
Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilik
li syýasaty netijesinde döwletimizde hem
ykdysadyýeti senagatlaşdyrmak ugrunda
birnäçe halkara ähmiýetli taslamalar amala
aşyrylýar. Bu babatda 2030-njy ýyla çenli
ýurdumyzy senagatlaşdyrmak maksatnama
sy hereket edýär.

H

äzirki zamanda Zeminiň aglaba döwletlerinde
bazar gatnaşyklaryna geçmek, ykdysadyýetiň
düzüminde hususy eýeçiligiň paýyny artdyrmak
babatynda depginli işler amala aşyrylýar. Bu ýagdaý biziň
döwletimizde-de şeýle. Şu nukdaýnazardan, ýagny sena
gatyň döwletleriň ykdysadyýetindäki, hususy eýeçiligiň
hem ykdysadyýetdäki ähmiýetini göz öňünde tutanyňda,
hususy ulgamda senagatçylyga berilýän ünsüň güýçli
boljakdygy öz-özünden düşnükli bolsa gerek.
Ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çä
ginde ýerleşip, 260 gektardan gowrak meýdany eýeleýän
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
senagat zolagy döwletimiz tarapyndan hususy senagatçy
lar üçin döredilýän mümkinçilige aýdyň delildir. Bu toplum
ykdysadyýetiň senagat düzüminiň dürli önümçiliklerinden
ybarat bolup, nusgalyk görnüşe eýedir. Häzirki wagtda
bu senagat zolagynda dünýä ülňülerine laýyk gelýän,
ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürýän kiçi we orta
senagat kärhanalarynyň onlarçasy hereket edýär. Ýeri
gelende bellesek, bu zolak dünýä ülňülerine laýyklykda
has-da ösdürilýär.
Milli Liderimiziň oýlanyşykly senagat syýasatynyň ne
tijesinde telekeçiler üçin döredilýän ýeňillikler öz oňyn
netijelerini hem görkezýär. Hususyýetçilerimiz senagatyň
dürli ugurlarynda — gurluşyk, azyk, elektron, himiýa, oba,
ýeňil senagatlarda iş alyp barmak bilen, gysga döwrüň
içinde baý tejribe topladylar. Milli senagat önümlerimiziň
artmagy ilatymyzy importyň ornuny tutýan harytlar bilen
doly üpjün etmäge, galyberse-de, önümçiligi has-da giňel
dip, daşary ýurtlara eksport etmäge mümkinçilik berýär.
Buýsandyrýan ýeri, milli nyşanly önümlerimiziň bazar
larymyzdaky ýeri barha pugtalanýar. Ýurdumyzda öndü
rilýän önümler hili babatynda-da, gelşigi babatynda-da
daşary ýurtly bäsdeşlerinden asla kem däl. Üstesine-de,
ýerli harytlaryň bahalary amatly, elýeterli. Şeýle-de olar
tebigy we ekologiýa taýdan arassa.
Obasenagat toplumynda, azyk we gaýtadan işleýän
senagatda ýöriteleşdirilen Türkmenistanyň Senagatçylar

we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň alyp barýan iş
leri aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Sebäbi bu ulgamyň
kärhanalary ýurdumyzyň azyk bolçulygyny berkitmäge
ähmiýetli goşant goşýarlar.
Häzir telekeçiler et, süýt önümleriniň, çagalar iýmitiniň,
gök we miwe şireleriniň, şireli suwlaryň, maýoneziň, doň
durmanyň, gaplanan önümleriň, balyk önümleriniň, süýjikökeleriň dürli görnüşlerini öndürýärler. Oba hojalyk önüm
lerini öndürijiler bakja, gök we miwe, şol sanda ýurdumyz
üçin adaty bolmadyk önümleriň öndürilişini artdyrýarlar.
Halk yň sarp edý än har ytlar yn yň önd ür iliş in i art
dyrm akd a hem hus us y
pud ag yň mümk inç ilikler i
çäksizdir. Ýeri gelende bel
les ek, telek eç iler döwlet
Baştutanymyz tarapyndan
öňe sürlen elektron sena
gat yn y dör etm ek hem-de
ösdürmek boýunça maksat

mümkinçilikleri açýar. Kagyz, küýzegärçilik önümlerini,
bazalt süýümini, turbalary, kerpiçleri, demir-beton gurna
malaryny, suwdan goraýan serişdeleri, ýuwlan çägäni, pe
nopolistiroly, keramziti, gurluşyk üçin boýag serişdelerini,
elektrik kabellerini we suw şlangalaryny, ýanýodalar üçin
bezeg daşlaryny we kafelleri, gury gurluşyk garyndylaryny,
şeýle hem ýag we howa süzgüçlerini, akkumulýatorlary
we beýlekileri öndürýän kärhanalar hem ýurdumyzyň se
nagat pudagynyň ösmegine saldamly goşant goşýarlar.
Gurluşyk ulgamynda daşyndan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan hem-de uly islege eýe bolan önümleriň
ýüzden gowrak görnüşini çykarýan, şol sanda sanfa
ýans, dürli ölçegdäki kabelleri we şlangalary öndürýän
«Derýaplastik» hojalyk
jemgyýeti, innowasiýa
tehn olog iý alar y esa
synda öndürilen gurlu
şyk serişdeleriniň giň
toplum yn y önd ürý än

namany durmuşa geçirmäge işjeň goşulyşýarlar. Şunda
ýokary netijeli, ekologiýa taýdan arassa önümçilige, ähli
pudaklarda sanly ulgamy hem-de tehnologiýa täzeliklerini
ornaşdyrmaga uly üns berilýär.
Bu gün türkmen telekeçileri ýurdumyzyň mineral-çig mal
baýlyklaryny işläp taýýarlamak bilen baglanyşykly ulgam
laryna-da goşant goşýarlar. Türkmenistanyň mineral-çig
mal baýlyklarynyň binýadynda, şol sanda Garabogazyň
ýod-bromly ýerasty suwlarynyň, kaliý magdanynyň we
beýleki baýlyklaryň esasynda ösdürilýän himiýa önümçili
ginde iş alyp barýan hususyýetçileriň sany has-da artýar.
Geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmek Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ag
zalarynyň senagat ugurly önümleri öndürmeklerine giň

«Çaly», «Ak hünji» hususy kärhanalary bolsa ýurdumyz
da gurluşyk önümlerini öndürmekde öňdeligi eýeleýärler.
Bellemeli zat, kärhanalar tarapyndan öndürilýän gurluşyk
serişdeleriniň aglabasy ikinji gezek ulanylýan çig mallar
— plastik galyndylary, kagyzlary, polietileni, agaç galyn
dylaryny gaýtadan işlemek arkaly taýýarlanylýar.
Milli Liderimiziň senagat syýasaty, şol sanda hususy
senagatçylara döredip berýän mümkinçilikleri önümçilikleri
diwersifikasiýalaşdyrmaga, olary täzeden enjamlaşdyrma
ga, ýurdumyzyň kuwwatlyklaryny artdyrmaga we senagat
ösüşiniň ugurlaryny özleşdirmäge kuwwatly itergi berýär.
Ogulmahym ATAÝEWA.
«Rysgal».

HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

DOLOMIT DAŞLARYNYŇ ULANYLYŞY

D

olomit daşlary harsaň,
kes ilen we owr ad ylan
daşlar, üwelen toz, dürli
temperaturalarda ýakylan daşlar
we ýakylan dolomitiň suw bilen
täsiri netijesinde alynýan söndüri
len dolomit ýa-da «dolomit süýdi»
görnüşinde ulanylýar. Dolomit da
şyny ýakmak arkaly ýarym ýakylan
dolomit, kaustik dolomit, dolomit
sementi, metallurgiýa ýa-da oda
çydamly dolomit alynýar.
Dolom it daşlar y şu aşakd a

görkezilen maksatlar üçin giňden
ulanylýar:
1. Gurluşyk serişdelerini ön
dürmek üçin:
— ýaşaýyş we senagat mak
satly binalaryň gurluşygynda diwar
we örtük materiallaryny öndürmek
üçin;
— mineral pamygyny we sowelit
materialyny (ýylylyk geçirmeýän
materiallar) öndürmek üçin;
— magneziýaly sementi (ýa-da
Soreliň sementi) öndürmek üçin;

— gury gurluşyk garyndylary
ny (gurluşyk ýelimleri, mastikalar
we başg alar) önd ürm ekd e (Bu
gurluşyk serişdeleriniň önümçili
ginde ulanylýan kwars çägesiniň
bir bölegi dolomit uny bilen çalşy
rylanda, önümleriň diwarlara we
keramiki örtüklere ýelmeşişi has
gowulaşýar);
— düşelýän materiallary (lino
leum, winil kompozit plitalary);
— emeli mermer öndürmekde.
2. Oda çydamly materiallary
öndürmekde (magniniň oksidini
we gidr oks id in i we olar yň esa
synd a oda çyd amly magn ez ia l
kerpiçleri).
3. Magniý metalynyň önüm
çiliginde.
Magniý metaly soňky ýyllarda
giňden ulanylýan serişdeleriň bi
rine öwrüldi. Ony alýuminiý, sink,

marg an es ýaly met allar bilen
gar yp, iň ýeň il erem eler i (me
tallaryň garyndylaryny) alýarlar.
Olar uçarlaryň we awtomobille
riň motorlaryny we beýleki şaý
laryny, kompýuterleri we mobil
telefonlary ýasamak üçin giňden
ulanylýar.
Magn iý met alyn y önd ürm ek
üçin çig mal hökmünde tebigatda
duş gelý än magn ez it (MgCO 3),
dolomit (СаСО3 ●• MgCO3), karnal-
lit (MgCl2 •● КСl •● 6Н2O), bişofit
(MgCl2 ●• 6Н2O) ýaly magdanlary,
kölleriň, deňizleriň duzly suwla
ryny, emeli usul bilen alynýan bir
leşmeleri (magniý oksidi, magniý
gidroksidi, emeli karnallit, emeli
bişofit) ulanýarlar.
Biz iň ýurd um yzd a magn iý
metalyny we onuň gymmat ba
haly birleşm eler in i önd ürm ek

üçin gerek bolan çig mallaryň baý
ýataklary bar. Olara mysal edip,
Garabogaz aýlagynyň ýerasty we
ýerüsti duzly suwlaryny, aýlagyň
düýb ünd e we onuň golaý ynd a
ýerleşý än köllerd e çök en dürli
duz gatlaklaryny, nebit we tebigy
gaz ýataklarynyň ýanaşyk duzly
suwlaryny we dolomit daşlaryny
görkezmek bolýar.
4. Rezin we kagyz önümlerini
öndürmek üçin.
5. Oba hojalygynda käbir zy
ýan beriji mör-möjeklere garşy
serişdeleri öndürmekde we beý
leki önümçiliklerde.

Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.
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SOÝANYŇ ÄHMIÝETI
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
BERK WE ÝOKARY HILLI
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby
nyň senagat zolagynda ýerleşýän «Pe
naly ýol» hususy kärhanasynda plastik
turbalaryň, olaryň birikdirijileriniň, geçi
riji enjamlaryň önümçiligi ýola goýlan.
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň,
Italiýa Respublikasynyň, Türkiýe Res
publikasynyň kämil enjamlary bilen en
jamlaşdyrylan kärhanada öndürilýän dürli
ölçegdäki turba önümleri özüniň ýokary
hilliligi, berkligi bilen tapawutlanýar.
Bu ýerde öndürilýän suw we lagym geçiriji
turbalar, geçiriji enjamlar ýurdumyzyň içerki
bazarlarynda ýerlenilýär.
Kärhananyň kuwwatlylygy ýylda 3500 tonna

önüm öndürmäge mümkinçilik berip, öndürilýän
önümleriň çig malynyň agramly bölegi Gyýan
lydaky polimer zawodyndan alynýar. «Penaly
ýol» hususy kärhanasy bu günki günde özüniň
önümleriniň ýokary hilliligi bilen tapawutlanýan
kärhanalaryň hatarynda bolup, bu önümler
ýurdumyzyň içerki bazarlarynda uly islege eýe
bolýar. Häzirki wagtda kärhanada täze-täze tas
lamalaryň üstünde işler alnyp barylýar.

GURLUŞYK SERIŞDELERI
Soýa gymmatly däneli ekinleriň biri bolup, ol beýleki kösükli
ekinlere seredende, ýokary hilliligi, hasyllylygy, alynýan önüm
leriniň ähmiýetiniň ýokarylygy bilen tapawutlanýar. Soýa azyk
lyk, ot-iýmlik, tehniki we beýleki maksatlar üçin ösdürilip ýetiş
dirilýär. Soýadan 400-e golaý iýmitlik önüm taýýarlanylýar.

S

oýa mallar üçin köp muk
dard a ýok ar y hilli, gow y
özleşdirilýän belogy, onuň
bilen baglylykd a, amin ok islot alar y
üpjün edip bilýär. Onuň dänesinde
32—45% beloklar, 17—26% ýaglar,
20%-den gowrak uglewodlar, C, B,
B1 witaminler saklanýar. Gülleri K, F,
Сa mikroelementlerine baýdyr. Onuň
1 kilogr am toh um ynd a 320—450
grama çenli protein saklanýar.
Oba hojalyk mallar y we guşlar y
üçin soýadan künjara, şulha, saman,
soýa uny we ýagy alynýar. Esasanam,
soý anyň gök oty mallar a ulan ylan
da, has-da ähmiýetlidir. Düzüminde
proteiniň, ýeňil özleşýän beloklaryň
mukdarynyň köp bolmagy netijesinde
soýadan alnan ot-iýmler mallaryň, guş
laryň et, süýt, ýumurtga önümliliginiň
ýokarlanmagyna getirýär. Emma soýa
dan taýýarlanýan ot-iýmler oba hojalyk
mallaryna, guşlaryna berilmezden öň,
beýleki ot-iýmler ýaly gyzgynlykda ter
miki taýdan işlenip, şondan soň beýleki
ot-iýmler bilen utgaşyklylykda berilýär.
Azyklyk maksatlary üçin soýanyň
dän es ind en soý an yň ýag y, peýn ir,
margarin, soýanyň süýdi, uny, dürli
süýji-kökeler, şeýle-de beýleki mak
satlar üçin kazein, ýelim, plastmassa
taýýarlanýar.
Soý an yň kök ünd e azot toplaýjy
bakteriýalar ylalaşykly (simbioz) ýa
şaýar we howadaky azoty özleşdirip,
topragy azot bilen baýlaşdyrýar. Amat
ly toprak-howa şertlerinde bir ösüş
döwründe toprakda 250 kg/ga çenli
biologik azoty toplaýar. Şeýle muk
darda azot özleşdirilende, soýadan
30—40 s/ga we ondan hem ýokary
däne hasylyny almaga mümkinçilik
bolýar. Şonuň üçin soýa ekin dolany
şygynda topragy azota baý çüýrüntgi
bilen gurplandyryjy kösükli ekin ha
saplanýar.
Şeýle- de soý an yň düz üm ind e
ösümlikler üçin zerur bolan gymmat
ly organiki we organiki däl maddalar
köp mukdarda saklanýar. Şonuň üçin
soý an y ekin meýd anlar ynd a ekip,
onuň güllän döwründe toprak bilen
bile sürüp, gök dökün hökmünde hem
ulanýarlar.
Soýanyň kökünde azot näçe köp
toplansa, şonça-da belogyň saklany
şy ýokarlanýar. Soýada diňe bir belok
ýokary derejede saklanman, eýsem,
beloklar doly bahaly hem bolýar. Däneli
ekinler bilen deňeşdireniňde, kösük
li däneli ekinlerde çalşyp bolmaýan
aminokislotalaryň saklanyşy 1,5—3
esse ýokary bolýar.
Ýurdumyzda soýanyň «Garagum»,

«Bahar-1», «Bahar-2», «Bilek-25» ýaly
sortlary ösdürilip ýetişdirilýär.
Soýa ýylylyga, ýagtylyga talapkär
ekin. Emma ol belli bir derejede so
wuga hem çydamlydyr. Ýagny, ylmy
maglum atlar a gör ä, soý a -3-4oC-e
çenli aýaz a durn ukly bolý ar. Soý a
üçin zerur bolýan ýokary derejeli ýyly
lyk dänäniň kemala gelýän we bişýän
döwri bolup durýar. Topragyň yzgar
lylygy onuň meýdan suw sygymynyň
75—80%-inde soýa kadaly ösýär, boý
alýar we hasyl getirýär, howadaky azo
ty hem güýçli toplaýar.

Soýany ösdürip ýetişdirmek üçin
iýmit maddalaryna baý bolan toýun
sow topraklar amatly.
Güýz sürülip taýýarlanan ýerlere
ýazda soýanyň tohumy ekilýär. Häzirki
döwürde soýanyň ekişiniň, esasan, iki
hili görnüşi, ýagny tohumy tekizlenen
ýere we gerşiň üstüne ekmek giňden
ulanylýar. Gerşiň üstüne ekmegiň ar
tykmaçlygy, ekin keşler boýunça su
warylyp, suw az sarp edilýär, ekinleriň
ösmegi üçin amatly şertler döreýär.
Ekiş aprel aýynyň birinji we ikinji on
günlüklerinde, ýagny topragyň 5-6 sm
çuňlug ynd a, ýylylyk 12—14 der ejä
ýetende geçirilýär. Her gektara 60—70
kg/ga tohum harçlanýar. Ekiş üçin iri,
sagdyn tohumlar ulanylýar.
Soýanyň ösüş döwründe geçirilme
li ideg işlerine dyrmyklama, ekinleri
goşm aç a iým itlend irm ek, topr ag yň
mehaniki düzümine baglylykda, ösüş
suwlaryny tutmak, hatarara bejergi
işlerini, haşal otlara, kesellere, zyýan
beriji mör-möjeklere garşy göreş çäre
lerini geçirmek degişlidir.
Soýa iýmit maddalaryna talapkär
ekin bolany üçin gämikler peýda bo
lanyndan soň, 20—25 günüň dowa
mynda topraklaryň gurplulygyna bag
lylykda, 90—120 kg/ga azot we şonça
mukdarda fosfor dökünleri berilýär.
Soý a gök ot üçin ekilend e, gül
ländensoň orlup alynýar. Däne hasyly
we samany üçin ekilende, kösükleri
bişip başlanda alynýar.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň mugallymy.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şä
herinde ýerleşýän «Giň dere» hususy
kärhanasy 2016-njy ýyldan bäri gurluşyk
serişdeleri bolan izogam we bitum mas
tika öndürip gelýär. Eýran Yslam Res
publikasynyň tehnologiýalary bilen üpjün
edilen kärhanada ýylda izogamyň 960
müň inedördül metri öndürilýär.
Kärhana daşary ýurtlardan getirilýän ha
rytlar yň orn un y tutý an önümler i özüm izd e
öndürmek boýunça hormatly Prezidentimiziň
türkmen telekeçileriniň öňünde goýýan tabşy
ryklarynyň esasynda iş alyp barýar. Bu ýerde
öndürilýän izogamyň galyňlygy 3 millimetr, ini
1 metrdir. Ol rulon görnüşinde öndürilip, her
rulonyň uzynlygy 10 metre deňdir. Kärhana
da sargytlar esasynda hem önüm öndürilýär.
Önümçilik üçin gerek bolan çig mal Türkmen

başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumyndan alynýar.
«Giň dere» hususy kärhanasynyň önümleri
ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymy
zyň gurluşyk harytlary dükanlaryna ugradylýar.
Häzirki wagtda kärhanada 28 adam öndü
rijilikli işleýär. Olar geljekde önümlerini daşary
ýurtlara eksport etmegi göz öňünde tutýarlar.
Kärhananyň agzybir işgärleri özleri üçin işle
mäge ähli şertleri döredip berýän Gahryman
Arkadagymyza tüýs ýürekden çykýan alkyş
sözlerini aýdýarlar.

GÖN ÖNÜMLERI
Hormatly Prezidentimiziň döredip
berýän mümkinçiliklerinden ruhlan
ýan türkmen telekeçileri halkymyzyň
gündelik durmuşynda peýdalanma
gy üçin harytlaryň dürli görnüşleri
ni öndürýärler. Önümçilikde haryt
laryň hiliniň ýokary bolmagyna,
ekologiýa taýdan arassalygyna
üns berilýär. Olaryň hatarynda köp
görnüşli gön önümleri hem bar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Handy
Kurbanow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy
şäherinde ýerleşýän kärhanasynda deriden
aýakgap önümlerini öndürýär. Kärhana Türkiýe
Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaşdy
rylyp, bu ýerde her aýda «KWK» haryt nyşany
bilen aýakgaplaryň 200—300 jübüti öndürilýär.
Önümçilikde aýakgaplaryň berkligi bilen bir
likde, daşky görnüşiniň döwrebap bolmagyna
hem aýratyn üns berilýär. Rahat we oňaýly

aýakgaplaryň dürli görnüş
leri bolup, olar zenanlar,
erkekler we çagalar üçin
niý etlen end ir. Her pasla
görä, dürli biçüwdäki, öl
çegd äk i, reňkd äk i önümler
ildeşlerimiziň ýokary bahasyna
mynasyp bolýar. Olaryň arasynda sport aýak
gaplarynyň bardygy hem bellärliklidir.
Häzirki wagtda kärhanada işçi-hünärmen
leriň onlarçasy zähmet çekýär. Olaryň yhlasly
zähmeti netijesinde öndürilýän aýakgaplaryň
berk we durnukly bolmagy üpjün edilýär. Te
lekeçi geljekde önümçiligiň gerimini has-da
giňeltmegi we kuwwatyny artdyrmagy, dünýä
bazarynda mynasyp orun tapmagy maksat
edinýär.

ISLEGLI JORAPLAR
Ýurdumyzda telekeçilige döredil
ýän giň mümkinçiliklerden peýdala
nyp önjeýli zähmet çekýän hususy
ýetçiler haryt bolçulygyny döretmek
de, importyň ornuny tutýan önümleri
öndürmekde mynasyp goşant goş
ýarlar. Dokma pudagynda gazanyl
ýan üstünlikler hem munuň aýdyň
subutnamasydyr.
Bu ugurda önjeýli zähmet çekýän telekeçile
riň biri hem Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy Baýramaly
Hojaýewdir. Telekeçiniň Mary welaýatynyň Baý
ramaly etrabynyň çäginde ýerleşýän önümçilik
kärhanasynda joraplaryň dürli görnüşleri öndü
rilýär. Olaryň arasynda ýuka we galyň, gysga
we uzyn, pasyllara görä niýetlenen joraplar bar.
2018-nji ýylda esaslandyrylan kärhana Koreýa
Respublikasynyň kämil tehnologiýalary bilen
enjamlaşdyrylyp, onuň kuwwatlylygy aýda 30
müň jübüt jorap öndürmäge niýetlenendir. Jo
raplaryň düzüminiň 80 göterimi arassa pagta

ýüplügi bolup, galanyny elastan ýaly elastik
maddalar düzýär. Erkekler, zenanlar, ýetginjek
ler, çagalar üçin dürli görnüşde we dürli ölçeg
de joraplary öndürýän bu hususy kärhanada
onlarça işgär zähmet çekýär. Geçen ýylda 200
müňden gowrak jübüt joraplar öndürilip, içerki
bazarda ýerlenildi. Kärhananyň agzybir işgär
leri geljekde hem önümçiligini giňeldip, daşarky
bazara çykmagy maksat edinýärler.
Umyda KAKAÝEWA.
«Rysgal».
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
DÜNÝÄ TEJRIBESINE ESASLANYP

POLIPROPILEN ÝÜPLÜKLER

Mary welaýatynyň Mary etrabynda ýerleşýän «Gündogar ýoly» hususy
kärhanasynyň iki sany önümçilik bölümi bolup, olarda karton gutulary we
plastik turbalary öndürilýär. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda önümçiligini
ýola goýan kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasy
nyň döwrebap tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün edildi.

2020-nji ýylda esaslandyrylan «Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýe
ti geçen ýyl polipropilen ýüplükleriň önümçiligini ýola goýdy. Önümçilik
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän senagat zo
lagynda alnyp barylýar.

Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig malyndan
peýdalanylyp, onuň agramly bölegi Gyýanlydaky
polimer zawodyndan alynýar. Kärhanada diametri
20 millimetrden 63 millimetre çenli bolan ýokary
basyşa çydamly polietilen we polipropilen suw
turbalary, köp görnüşli karton gutulary öndürilýär.
Karton gutulary azyk önümlerini, miwe suwlary
ny, şeýle hem senagat önümçiliginde harytlary,
gurluşyk serişdelerini gaplamakda ulanylýar. Kär
hananyň her aýda 360 tonna kagyzy gaýtadan
işlemäge, 120 tonna plastik turbalary öndürmäge
mümkinçiligi bar.
— Biziň kärhanamyzda işçi-hünärmenleriň on
larçasy zähmet çekýär. Olar tehnologiýalary dolan
dyrmakda, önümçiligi ekologiýa zyýan ýetirmezden
alyp barmakda dünýä tejribesine esaslanýarlar.
Munuň özi işleriň sazlaşykly we guramaçylykly
alnyp barylmagyna ýardam edýär. Kärhanada,
esasan, alyjylaryň sargytlaryna görä önüm öndür
ýäris. Öndürýän önümlerimiziň ekologiýa taýdan
arassalygy, ulanmaga oňaýlylygy müşderilerimiziň
artmagyna getirýär. Önümlerimiz bilen içerki bazar
doly üpjün edilýär. Mundan başga-da, daşary ýurt
lara hem eksport edýäris. Plastik turbalary Türkiýe Respublikasyna ugradýarys. Geljekde
polietilenden tutawaçly torbalaryň önümçiligini ýola goýmagy maksat edinýäris — diýip,
«Gündogar ýoly» hususy kärhanasynyň hünärmeni Gülşat Weldurdyýewa gürrüň berdi.

Kärhanada önüm öndürmek üçin gerekli
çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleý än zaw odlar toplum ynd an, Gyý an
lydaky polimer zawodyndan alynýar. Bu
ýerde dürli reňkli polipropilen ýüplükleriň
birnäçe görnüşleri öndürilip, olar halkara
ülňülerine doly laýyk gelýär. Ýewropanyň
öňdebaryjy tehnologiýalarynyň ornaşdy
rylmagy netijesinde kärhanada her günde
ýokary hilli polipropilen ýüplükleriň onlarça
tonnasy öndürilýär. Bu ýerde döwrüň soňky
talaplaryna laýyk gelýän kämil enjamlara
ezberlik bilen erk edýän işçi-hünärmenleriň
elliden gowragy zähmet çekýär.
Polipr op ilen ýüplükler haly we haly
önümlerini dokamak üçin giňden ulanylýar.
Bu ýüplüklerden dokalan halylar şekilini we
reňkini uzak wagtlap saklaýandygy, berk
ligi bilen tapawutlanýar. Şeýle bolansoň,
bu önümlere içerki we daşarky bazarda
müşderiler tarapyndan uly isleg bildirilýär.
«Bagt yý ar gurluş yk» hojalyk jemg yý et i
gysga wagtyň içinde halkara bazara çyk
magy başardy. Türkiýe Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna, Özbegistan Respub
likasyna eksport ýola goýuldy. Häzirki wagta çenli polipropilen ýüplükleriň 600 tonna
golaýy goňşy döwletlere ugradyldy.

«TÜRKMEN ŞÖHLÄNIŇ» IŞLERI ILERI

HYRYDARLY HARYTLAR

«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýeti plastik önümleriň önümçiligini alyp
barýar. 2016-njy ýylda esaslandyrylan kärhanada «Şöhle plastik» haryt
nyşany bilen polipropilenden hojalyk maksatly önümleriň, çaga oýnawaç
larynyň dürli görnüşleri öndürilýär.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärha
nasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etra
bynyň Täze durmuş geňeşliginiň çäginde
ýerleşýär. Hytaý Halk Respublikasynyň
öňdebaryjy kompaniýalarynyň önümi bo
lan döwrebap enjamlaryň ornaşdyrylmagy
kärhanada aýda ençeme tonna çenli önüm
öndürmäge mümkinçilik döretdi. Önümçilik
üçin çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaý
tadan işleýän zawodlar toplumyndan, Gy
ýanlydaky polimer zawodyndan getirilýär.
Bu ýerde öndürilýän hojalyk harytlarynyň
100-e golaý görnüşi bolup, olaryň arasyn
da bedre, legen, kürüşge, bulgur, güldan,
oturgyç, egin-eşik salmak üçin niýetlenen
tekjeler, plastik gaplar bar. Bulardan baş
ga-da, kärhanada polietilen torbalar we ini
0,5 metrden 3,60 metre çenli bolan örtgüler
öndürilýär.
«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň
2,5 gektar meýdanda ýerleşýän önümçilik
kärhanasynda 150-ä golaý işgär zähmet çekýär. Işiň netijeliligini yzygiderli kämilleşdir
mek, önümçilige innowasiýalary girizmek hünärmenleriň esasy wezipeleridir. Döwrebap
kärhanada öndürilýän önümleriň hyrydarlary yzygiderli artýar. Sargytlar boýunça öndürilen
önümler daşary ýurtlara hem eksport edilýär. Kärhana tarapyndan Belarus Respublika
syna, Özbegistan Respublikasyna, Gazagystan Respublikasyna eksport ýola goýuldy.

«Läle plastik» hususy kärhanasy polieti
len we polipropilen torbalaryň hem-de plas
tik gaplaryň önümçiligini alyp barýar. Balkan
welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň çäginde
ýerleşýän kärhanaTürkiýe Respublikasynyň,
Russiýa Federasiýasynyň, Germaniýa Fede
ratiw Respublikasynyň öňdebaryjy kompani
ýalarynyň iň häzirki zaman enjamlary bilen
üpjün edildi.
Onlarça işgär zähmet çekýän kärhananyň ýylda
2640 tonna polietilen we polipropilen torba, 3 million
sany plastik gap öndürmäge mümkinçiligi bar. 2016-njy
ýylda önümçilige başlan kärhanada Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan, şeýlede Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýan çig mal
gaýtadan işlenilýär. Bu ýerde ilkibaşda «Läle», «Şel
pe» haryt nyşanlary bilen polietilen torbalary öndürilip
başlanan bolsa, häzirki wagtda bir gezeklik ulanylýan
polipropilen torbalar, 1,5 litrlik plastik gaplar hem öndü
rilýär. Öndürilýän polietilen we polipropilen torbalaryň
dürli reňkdäki görnüşleri bolup, olaryň ölçegleri buýur
malar esasynda, müşderileriň isleglerine görä ýerine ýetirilýär.
Kärhana gysga wagtda ekologiýa taýdan arassa önümleri bilen alyjylaryň ýokary islegine
eýe bolmagy başardy. «Läle plastik» hususy kärhanasy polietilen torbalarynyň içerki ba
zardan artan bölegini Türkiýe Respublikasyna, Azerbaýjan Respublikasyna eksport edýär.
Geljekde hem önümçiligiň gerimini giňeltmek, bir gezeklik ulanylýan bulgurlaryň, azyk önüm
lerini gaplamakda peýdalanylýan plastik gaplaryň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

SENAGAT
2012-nji ýylda döredilen «Mähri
ban obam» hususy kärhanasy Mary
welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň
çäginde ýerleşýär. Ilkibaşda keramiki
kerpiçleriň önümçiligine başlan kärha
na öndürýän önümleriniň görnüşlerini
yzygiderli artdyrýar. Geçen ýylda kär
hanada keramiki kerpiçleriň 6 milliona
golaýy öndürildi. Bu bolsa kärhananyň
2021-nji ýyly uly üstünlikler bilen jem
ländigini aňladýar.
Bu ýerde öndürilýän ýokary hilli asbest
sement üçek örtükleri sarp edijilere elýeterli
bahadan ýetirilýär. Geçen ýylyň özünde
kärhanada 1 milliona golaý üçek örtükleri ön
dürildi. Şeýle-de kärhanada polipropilenden
we polietilenden diametri 15 — 110 millimetr
aralygyndaky lagym turbalarynyň önümçili
gi hem ýola goýlan. Bu ýerde suw geçiriji
turbalaryň geçen ýylda 130 tonnasynyň
öndürilendigini bellemek buýsandyryjydyr.
Ýurdumyzda köpugurly önümçiligi bilen
giňden tanalýan kärhana 2019-njy ýyldan

KÖPUGURLY KÄRHANA
bäri jaýlaryň içki bezegleri üçin poliwinilhlo
ridden asma potoloklaryň önümçiligini hem
alyp barýar. Bu ýerde Hytaý Halk Respubli
kasynyň kämil enjamlarynyň ornaşdyrylma
gy, aýda 100 müňe golaý keramiki kerpiç, 10
müň inedördül metre golaý asma potoloklary
öndürmäge mümkinçilik berýär. Müşderileriň
arasynda uly islege eýe bolan önümler bu
ýurmalar esasynda hem öndürilýär.
«Mähriban obam» hususy kärhanasy
senagat önümçiliginden başga-da, azyk
bolçulygynyň pugtalandyrylmagyna hem
mynasyp goşant goşýar. Kärhana bölünip
berlen 26 gektar ýeriň 8 gektarynda döw
rebap ýyladyşhana toplumy guruldy, galan
18 gektarynda miweli baglaryň nahallary
oturdyldy. Ýyladyşhana toplumynda ekolo
giýa taýdan arassa, ýokary hilli pomidor
lar ösdürilip ýetişdirilip, içerki we daşarky
bazarlara ýerlenilýär. Häzirki wagta çenli
ýyladyşhanada ösdürilip ýetişdirilen gök
önümler Gyrgyz Respublikasyna, Gazagys

tan Respublikasyna, Russiýa Federasiýasy
na eksport edildi.
Ýaňy-ýakynda «Mähriban obam» hususy
kärhanasynda sebet öndürýän täze bölüm
işläp başlady. Onuň aýda 43200 sany se
bet öndürmäge mümkinçiligi bar. Sebet
önümçiligini alyp barmagyň esasy maksady
kärhananyň ýyladyşhanasynda ösdürilip
ýetişdirilýän pomidorlary, şeýle hem gök we
bakja önümlerini, miweleri ýerleşdirmekden
ybaratdyr.
Häz irk i wagtd a kärh an ad a 180 işg är
zähmet çekýär. Kärhana geljekde daşa
ry ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan önümleri öndürmegi, oba hojalyk
ekinleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetiş
dirmegi, önümçiligiň gerimini giňeltmegi
maksat edinýär.
Laçyn BERDIMYRADOWA.
«Rysgal».
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TELEKEÇILIK

BIZ SIZIŇ HYZMATYŇYZDA

ONLAÝN HYZMATY

«Injir.com.tm» internet platfor
masy ýurdumyzda sanly ulgamyň
ornaşdyrylmagy ugrunda durmuşa
geçirilýän işleriň guwandyryjy nusga
larynyň biridir. Bu ulgam ulanyjylar
üçin bölekleýin söwda dükanlarynyň
hyzmatlaryny umumy wirtual meýdan
çada jemlemek bilen, köp d
 ürli haryt
lary satyn almak üçin amatly şertleri
hödürleýär. Internet platformasynyň
döredilmeginiň esasy maksady müş
derilerini öýünden ýa-da iş ýerinden
çykmazdan, ýokary hilli harytlar, azyk
önümleri we beýlekiler bilen üpjün
etmekden ybaratdyr. «Injir.com.tm»
onlaýn söwda platformasy ulanmak
üçin diýseň amatlydyr we onda haryt
laryň bahalary elýeterlidir.

Internet platformasynyň esasy
ýeňilligi — harytlar üçin tölegiň elekt
ron görnüşinde gönüden-göni saýtda
amala aşyrylmagydyr. Munuň üçin
ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny
girizmegi ýeterlikdir. Onlaýn platfor
mada çaga, erkek we aýal egin-eşik
lerini, bezeg we dokma önümlerini,
saglygy goraýyş we kosmetika seriş
delerini, gündelik harytlary, oýunjak
lary, sport enjamlaryny we başga-da
köp d
 ürli harytlary sargyt edip bolýar.
Şeýle-de bu ýerde ulanyjylar özlerini
gyzyklandyrýan sowallar bilen saýtyň
ýolbaşçylaryna ýüzlenip bilýärler. Ga
lyberse-de, täzelikler we arzanladyş
barada maglumatlar, dükanlar, saty
jylaryň mahabatlary bilen tanyşmaga,
töleg görnüşini kesgitlemäge, hary
dy yzyna gaýtarmaga, sargytlaryň
taryhyny seljermäge, hyzmatdaşlyk
guramaga mümkinçilik bardyr.
«Injir.com.tm» internet platfor
masynyň baş wezipesi müşderileriniň
göwnünden turmakdyr.

Söwda nokatlarynyň ençe
mesini özünde jemläp, satyjy
lardyr alyjylara döwrebap hyz
matlaryny hödürleýän internet
platformalarynyň biri-de «Sanly
market» ykjam goşundysydyr.
Onda azyk, hojalyk harytlarynyň,
elektronika enjamlarynyň, egin-eşik
lerdir çagalar üçin harytlaryň, awtou
lag, himiýa önümleriniň dükanlary, tiz
tagam merkezleri aýry-aýry bölümler
de ýerleşdirilipdir. Şeýle-de ençeme
söwda nokatlarynyň sanawy berlipdir.
«Sanly market» satyjylar üçin
amatly bolup, olar öz dükanlaryny
salgy berip, hyzmatlaryny hödürläp
bilýärler. Müşderiler hem ykjam go
şundyda salgylaryny ýerleşdirip, islän
wagtlarynda eltip bermek hyzmatyn
dan peýdalanyp bilýärler.
Ykjam goşundynyň «Karta» bö

lüminde söwda nokatlarynyň ýerleş
ýän ýerleri, olara barmagyň ugurlary
görkezilipdir. Ondaky söwda merkez
leriniň we marketlerdir dükanlaryň
hersine edilen sargytlar aýry-aýrylyk
da amala aşyrylýar.
«RYSGAL»

ARASSAÇYLYK SAGLYKDYR
Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň kemsiz-köstsüz berjaý edilmegi her möwsümde
ýüze çykyp biljek ýokanç keselleriň öňüni alýar. Ýokanç keseller, esasan, hapa ellerden,
bişirilmedik iýmitlerden we arassalanmadyk suwdan geçýär. Saglygy berkitmek üçin,
hökman arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmeli. Bu islendik pursatda zerurdyr, muny
her birimiz öz maşgalamyzdan başlamalydyrys. Her bir ene-ata bu babatda çagalaryna
gözegçilik etmelidir.
Dürli ýokanç kesellerden goranmak hem-de sagdyn, berk bedenli bolmak üçin aras
saçylyk düzgünlerini berjaý edip, fiziki maşklar bilen meşgullanmaly.
Ýiti respirator kesellere ýolukdyrýan wiruslar arassa howada uzak ýaşap bilmeýär. Şo
nuň üçin hem öý-içeriňizi arassa saklaň, çygly arassaçylyk işlerini ýygy-ýygydan geçiriň.
Şahsy arassaçylyk kadalarynyň pugta berjaý edilmegi keselden goranmaga ýardam ber
ýär. Iş ýeriňizi arassa saklaň, peýdalanýan enjamlaryňyzy, el telefonlaryňyzy we beýleki
şahsy zatlaryňyzy zyýansyzlandyryjy serişdeler bilen yzygiderli süpüriň.
Eli ýygy-ýygydan ýuwmak peýdaly endik bolup, ýokanç keselleriň öňüni almaga ýardam
berýär. Sebäbi dürli kesel dörediji wiruslar we bakteriýalar elde toplanyp, ellän zatlarymyz
arkaly bedene düşýär. Hut şonuň üçin hem naharlanmazdan öň, daşarda gezelenç edi
lenden soň, asgyrylandan we üsgürilenden soň eliňizi gowy edip sabyn bilen ýuwmaly.
Elimiziň aýasydyr arkasyny hem-de syňraklarymyzy sabynlap, akar suwuň aşagynda
20 sekuntlap ýuwmaly. Günüň dowamynda zyýansyzlandyryjy erginleri hem ulanmaly.
Sabynyň antiseptik görnüşlerini peýdalanmak has netijelidir.
Aşhana hemişe arassa bolmalydyr. Aşhana enjamlary, gazanlar, okaralar arassa ýer
de, tämiz tekjelerde saklanmalydyr. Gap-gaç süpürgiçleri h
 er gün ýuwlup, Güne serlip
guradylmalydyr. Diňe arassalanan ýa-da gaýnadylyp sowadylan suwy ulanmaly. Mundan
başga-da, jaýyň içi we daş-töweregi elmydama tämiz saklanmalydyr. Mahlasy, şahsy aras
saçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek kesellerden goranmagyň iň esasy şertleriniň biridir.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.

NAHAR DUZY
2017-nji ýylda «Altyn nal» hususy kärhanasy tarapyn
dan duz önümleriniň önümçiligi ýola goýuldy. Balkan
welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän kärhana
Türkiýe Respublikasynyň häzirki zaman kämil tehnologi
ýalary bilen enjamlaşdyryldy.
Bu ýerde ýurdumyzda gazylyp alynýan duzlar gaýtadan iş
lenilip, ýodlaşdyrylan nahar duzy we senagatda ulanylýan teh
niki duzlar öndürilýär. Ýodlaşdyrylan nahar duzy «Agam» haryt
nyşany bilen öndürilip, olar ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň we
paýtagtymyzyň söwda merkezlerinde elýeterli bahalardan ýer
lenilýär. Öndürilýän duz önümleri 180, 450 we 750 gram, 1 we
2 kilogram agramlykdaky gaplara gaplanylýar.
Kärhanada gaýtadan işlenen duz önümleriniň aýda 20 —
25 tonnasy söwda nokatlaryna ugradylýar. Bu ýerde 20-ä golaý işgär zähmet çekip, olar
ýodlaşdyrylan duz önümleriniň hiliniň ýokary bolmagyny gazanmakda netijeli işleýärler.
«Altyn nal» hususy kärhanasynyň öndürýän, bereketli saçaklarymyzda süýjüden lezzetli
naharlara özboluşly tagam bermekde ulanylýan ýodlaşdyrylan nahar duzlaryna bolan isleg
örän ýokarydyr.

AZYKLYK ÖNÜM
Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalary halk hoja
lygynyň ähli ugurlary bilen
bir hatarda, azyk bolçulygy
nyň pugtalandyrylmagyna öz
mynasyp goşantlaryny goş
ýarlar. Halkyň gündelik sarp
edýän harytlaryny öndürýän
hususy önümçilikleriň biri
hem Lebap welaýatynyň
Çärjew etrabynyň çäginde
ýerleşýän «Eşret» daýhan
hojalygydyr. Daýhan hojaly
gy guş etiniň we ýumurtga
nyň köp mukdaryny halka
hödürleýär.
Daýhan hojalygynda häzirki wagtda 14680 sany enelik towuklar idedilýär. Bir aýyň dowa
mynda towuklar 418830 sany ýumurtga berýärler. Daýhan hojalygyna degişli bolan 103 gek
tar meýdanda towuklaryň iými üçin zerur bolan ot-iýmlik ekinler ekilýär. Bu ýerde ýigrimiden
gowrak ýaşlar zähmet çekip, ak bazarlarymyzy ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek ugrunda
yhlasly işleýärler.

DATLY MILLI TAGAMLAR
Ýurdumyzyň altyn gaznasy hasaplanylýan tele
keçiler özleriniň irginsiz zähmeti bilen milli ykdy
sadyýetimiziň dürli ulgamlarynda ýokary işjeňlik
görkezip, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan harytlary giň gerim bilen öndürýär
ler. Oba hojalyk ulgamynda ösen tehnologiýalary
peýdalanyp, ýokary görkezijileri gazanýan hususy
önümçilikleriň biri-de «Türkmen galkan» hususy
kärhanasydyr.
Et we şöhlat önümleriniň önümçiligi bilen meşgullanýan
bu kärhana Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň
Könekesir obasynda ýerleşýär. Kärhananyň Russiýa Fede
rasiýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylmagy her günde
500 kilogram önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. «Türkmen galkan» hususy kärhanasyna
degişli maldarçylyk hojalygy bolup, onda iri we ownuk şahly mallaryň onlarçasy idedilýär.
Özüniň baldan datly tagamy, ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary hilliligi bilen tapawut
lanýan «Galkan» haryt nyşany bilen öndürilýän et we şöhlat önümleri alyjylaryň söýgüsini
gazanmagy başardy. Olaryň arasynda «Nowça» ýarym kakadylan şöhlaty, kakadylan şöhlat,
sygyr etinden gowurdak, hindi guşunyň etinden kaklama, guzynyň garnyna dykylan gowurdak,
kakadylan guýruk ýagy, «Altyn çeşme» büzmeçesi, bagyr gowurdak ýaly milli tagamlar iň islegli
önümlerdir. Bu önümler wakuum astynda gaplanyp, ýurdumyzyň azyk harytlary dükanlarynda
müşderilere hödürlenilýär.

ÖZBOLUŞLY GAPLAMA
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, telekeçi Ogulsoltan Na
zarowa tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Mary
welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde
ýerleşýän kärhanada «Bereket» haryt nyşany
bilen ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän gökbakja önümleri we miweler gaýtadan işlenilýär.
2013-nji ýylda işe girizilen kärhanada gök we bakja
önümleriniň duzlanan, marinada ýatyrylan we süýji
tagamly miweleriň dürli görnüşleriniň gaplama önüm
çiligi uly tapgyrda alnyp barylýar. Daşky owadanlygy,
özüne çekijiligi, özboluşly lezzeti bilen halkymyzyň
arasynda uly islegden peýdalanýan önümler ýurdu
myzyň ähli welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň söwda
nokatlarynda ýerlenilýär.
Kärhanada miwe we gök-bakja önümlerini gaplamakda ýurdumyzda öndürilýän çüýşe gaplar
ulanylýar. Bu ýerde işçi-hünärmenleriň 50-ä golaýy zähmet çekýär. Russiýa Federasiýasynyň
kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan kärhanada her ýylda 1 milliondan gowrak banka
gök-bakja önümleri, miweler gaplanylýar. Özboluşly tagamy bilen tapawutlanýan önümler hal
kymyza elýeterli bahadan hödürlenilýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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Mahabatlar. Bildirişler
S/b: 209211000120

S/b 202131000197

S/b 101201004434

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň «Ýalkym» ýaşaýyş toplumy,
Türkmenistan köçesi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.

HOJALYK JEMGYÝETI

MAHABAT

● BILDIRIŞ ● MAHABAT
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.
S/b 601131000830

E-mail: www.innovapak.com
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S/b 101731005495

Mahabatlar. Bildirişler
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

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
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telekeçiler birleşmesi.
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