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HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ
ÝOL GURLUŞYK TAGLYMATY
DABARALANÝAR
17-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp,
şäher düzümini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp baryl
ýan işleriň barşy hem-de Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli aw
tobanynyň nobatdaky tapgyrynyň gurluşygynyň başlanmagy bilen
baglanyşykly alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Türkm en ist an yň  çuňňur  
hormatlanylýan Prez id ent i
Gurbanguly  BERDIMUHAMEDOW!
Sizi «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşanyna mynasyp
bolmagyňyz bilen tüýs ýüregimizden mähirli gutlaýarys!
DÜNÝÄDE YKRAR EDILEN LIDERIMIZ!
Siziň daşary syýasatyňyz döwletara hyzmatdaşlyklaryny giňeldip, halklaryň
arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar. Siz Zemin ýurtlarynyň
parahatçylykda, dost-doganlykda, biri-birlerine ynanyşmak ýörelgelerinden ugur alyp
ýaşamaklary üçin yzygiderli tagalla edýärsiňiz. Size bu tapawutlandyryş nyşanynyň
berilmegi dünýädäki ähli ynsanlaryň, döwletleriň parahatçylykda, bagtyýar durmuşda
ýaşamagy ugrunda çekýän asylly zähmetiňiziň nobatdaky ykrar edilmesidir.
Siziň parasatly baştutanlygyňyzda milletimiziň we döwletimiziň halkara abraýynyň
belent derejelere ýetendigine biz juda buýsanýarys, begenýäris. Siziň köpugurly
beýik tutumlaryňyzy üstünlikli dowam etdirip, ýurdumyzy has-da gülletjekdigiňize,
Watanymyzyň dünýädäki mertebesini has-da beýgeltjekdigiňize berk ynanýarys.
Şeýle-de ähli türkmen halkymyz bilen bilelikde daşyňyza mäkäm jebisleşip, alyp
barýan asylly, öňdengörüjilikli syýasatlaryňyzy biragyzdan goldajakdygymyza Sizi
berk ynandyrýarys.
ÇUŇŇUR HORMATLANYLÝAN GAHRYMAN ARKADAGYMYZ!
Sizi «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşanyna mynasyp
bolmagyňyz bilen ýene-de bir gezek mähirli gutlap, janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak
bolmagyny, il-ýurt we dünýä ähmiýetli tutumlaryňyzyň elmydama rowaç almagyny
tüýs ýüregimizden arzuw edýäris.
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary.

Hormatly Prezidentimiz şol gün
ir säher bilen dikuçarda Aşgabat —
Türkmenabat ýokary tizlikli awtomo
bil ýolunyň Babadaýhan etrabynyň
çäginden badalga alýan nobatdaky
tapgyrynyň gurluşyk işlerine girişilýän
ýere bardy. Iş saparynyň barşynda
döwlet Baştutanymyz dikuçarda paý
tagtymyzyň günorta künjeginde dag
eteklerinde alnyp barylýan gurluşyk
işleri bilen tanyşdy.
Horm atly Prez id ent im iz guş u
çar belentlikd en beý ik akyld ar yň
hormatyna döredilýän toplumyň çä
giniň abadanlaşdyrylyşyny synlady.
Häzirki wagtda şol ýerde toplumy
abadanlaşdyrmak we bagy-bossan
lyga öwürmek işleri alnyp barylýar.
Milli Liderimiz halkymyzyň akyldar
şahyra beýik söýgüsiniň nyşany bo
lan seýilgäh toplumynyň töwereklerini
abadanlaşdyrmak boýunça ýerine
ýetirilýän işleri möhüm wezipe hök
münde kesgitledi. Şunda Aşgabadyň
günorta künjeginiň täsin tebigy aýra
tynlyklary göz öňünde tutulmalydyr.
Binalaryň hem-de bu ýerde döredil
ýän ýaşyl zolaklaryň sazlaşygynyň
döredilmegi ak mermerli paýtagtymy
zyň gözelligini artdyryp, onuň ekolo
gik derejesiniň ýokary görkezijilere
eýe bolmagyny üpjün edýär. Döwlet
Baştutanymyz şäheriň bu ýerinde
gurluşygy alnyp barylýan suw how
danyny synlady.
Häzirki wagtda bu ýerde hormatly
Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklyk
da, sil suwlaryny sowujy akabalaryň
we suw toplaýjy desgalaryň gurluşygy
batly depginde alnyp barylýar. Şunda
ylmy taýdan esaslandyrylan çözgütler
hem-de bu ugra degişli öňdebaryjy
tejribe işjeň ulanylýar.
Soňra milli Liderimiziň dikuçary
paýt agt ym yz yň gün ort a-günb at ar
künjegine tarap ugur aldy. Bu ýerde
häzirki zaman talaplaryna laýyk de
rejede bina edilýän döwrebap ýaşa
ýyş toplumlary emele geldi. Döwlet
Baştutanymyz uçuşyň dowamynda
Gurtly ýaşaýyş toplumynyň çäginde
alnyp barylýan gurluşyk işlerini, bu
ýerde halkymyzyň eşretli durmuşy
nyň üpjün edilmegine gönükdirilen
giň möçberli özgertmeleriň ýerine
ýetirilişini synlady.
Döwlet Baştutanymyzyň dikuçary
paýtagtymyzyň demirgazyk tarapyna
ugur aldy. Mälim bolşy ýaly, bu ýerde
dürli maksatly binalaryň, şol sanda
durmuş maksatly desgalaryň hem-de
medeni we işewürlik merkezleriniň
gurluşyklary batly depginde dowam
edý är. Aşg ab ad yň Halk ar a how a
menziliniň golaýynda gurlan işewür

lik merkezli köpugurly «Garagum»
myhmanhanasynyň ýerleşen çäginde
birnäçe desgalaryň gurluşygy batly
depginde alnyp barylýar. Olar tebigat
bilen aýratyn sazlaşygy emele getirip,
geljekde paýtagtymyzyň bezegine
öwr üler. Häz irk i wagtd a bu ýerd e
Söwda we dynç alyş merkeziniň gur
luşygy dowam edýär.
Soňra horm atly Prez id ent im iz
uçuşyny dowam edip, Aşgabat —
Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil
ýolunyň Tejen — Mary böleginiň gur
luşygynyň başlanýan ýerine bardy.
Ol ýerde ýol gurluşygynda ulanylýan
kuwwatly tehnikalar görkezildi. Dün
ýän iň esas y önüm önd ür ijiler in iň
döwrebap gurluşyk tehnikalary hatara
düzüldi. Şol tehnikalar soňky ýyllarda
ýol-ulag düz üm in iň taslam alar yn y
durmuşa geçirmekde işjeň ulanylýar.
Ýol gurluşygynda işleýän hünärmen
bu ýerde görkezilýän tehnikalaryň
hatarynda demrikdirýän, buldozer
leriň, ýer gazýan tehnikalaryň, aw
togreýderleriň we beýlekileriň dürli
görnüşleriniň goýlandygy, olaryň en
jamlaşdyrylyşy babatda häzirki zama
nyň ösen talaplaryna laýyk gelýändigi
barada aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz tehnika
laryň görnüşleri bilen tanşyp, olaryň
netijeli ulanylmagynyň alnyp barylýan
işleriň kada laýyk derejede ýola go
ýulmagyny we gurluşyklaryň ýokary
hilli bolmagyny üpjün etjekdigine ünsi
çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu tasla
many durmuşa geçirmek üçin ýörite
satyn alnan tehnikalaryň özboluşly
aýratynlyklary we olaryň ulanyş hä
siýetleri bilen gyzyklandy.
Milli Lid er im iz iň belleýş i ýaly,
döwrebap ýol gurluşyk tehnikasynyň
ulanylmagy, işgärleriniň hünär dere
jesi, desgalarda zähmeti guramaga
sowatly çemeleşilmegi meýilleşdirilen
işleri ýokary hilli hem-de bellenen
möhletlerde ýerine ýetirmäge müm
kinçilik berer.
Soňra horm atly Prez id ent im iz
Aşgabat — Türkmenabat awtobany
nyň nobatdaky tapgyrynda işleýän
ýol gurluşykçylaryň ýanyna baryp,
olar bilen gürrüňdeş boldy. Bu ýer
de hünärmenler öndürijilikli işlemek
we dynç almak babatda ähli zerur
şertleriň döredilendigi üçin Arkadag
Prezidentimize tüýs ýürekden hoşal
lyk bildirdiler.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyz
da ýol gurluşyk maksatnamasynyň
üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň Türk
menistanyň dünýäniň üstaşyr ulag
(Dowamy 2-nji sahypada)

2

Rysgal

2022-nji ýylyň 21-nji fewraly, duşenbe

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ
ÝOL GURLUŞYK TAGLYMATY DABARALANÝAR
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

geçelgesi hökmündäki ornunyň pugtalanmagynda aýratyn
ähmiýetlidigini belläp, onuň döwlet-hususy hyzmatdaşlyga,
hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny giňden ornaşdyrmaga,
ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýlyklaryny rejeli peýdalanma
ga giň ýol açýandygyny aýtdy. Milli Liderimiz Türkmenistanda
ulag-logistika düzüminiň ösdürilmegine mynasyp goşant
goşýan ýol gurluşykçylara üstünlik arzuw etdi. Hormatly
Prezidentimiz işçileriň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik
surata düşdi.
Soňra milli Liderimiz ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň
Tejen — Mary böleginde asfalt örtügini düşemek işlerine
girişmäge ak pata berdi. Bu sözlerden ruhlanan ýol gurlu
şykçylar kuwwatly tehnikalary herekete girizdiler.
Munuň özi ýurdumyzyň ykdysady taýdan has-da kuwwat
lanmagynda, taryhyň dowamynda ýurtlary we halklary bag
lanyşdyrýan Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmeginde, umuman,
Türkmenistanyň yklymyň üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki
derejesini berkitmekde möhüm ähmiýeti bolan asylly işleriň
rowaçlyklara beslenýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bu ýerde täze awto
mobil ýolunyň geçjek ugurlarynyň çyzgylary, ýoluň ugrunda
bina edilýän desgalar, awtoulag serişdelerine tehniki taýdan
hyzmat edýän bölümler barada giňişleýin maglumat berýän
çyzgylar we taslamalar bilen tanyşdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow
hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň başlygy D.Hudaýberdiýew Aşgabat — Türkmenabat
ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň umumy uzynlygy 203 kilo
metr bolan birinji tapgyrynyň geçýän ugrunyň, onda döredi
len durmuş maksatly desgalaryň, kiçi töleg terminallarynyň
we hyzmat ediş bölümleriniň taslamalary barada hasabat
berdiler.
Bu ýoluň birinji tapgyrynyň ulanmaga berilmegi bilen,
ýurdumyzda ulag gatnawlarynyň möçberleri artdy. Munuň
özi ýol-ulag düzümini ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan
giň möçberli özgertmeleriň oňyn netije berýändigini aýan ed
ýär. Ýoluň ugrunda durmuş maksatly desgalaryň, awtomobil
ulaglaryna tehniki taýdan hyzmat edýän zolaklaryň, kiçi töleg

terminallarynyň birnäçesi gurlar. Şeýle hem onuň ugrunda
haýwanlaryň geçmegi üçin niýetlenen ýerasty geçelgeler
göz öňünde tutular. Munuň özi ýol hereketiniň howpsuzly
gyny pugtalandyrar.
Görkezilen taslamalaryň hatarynda ýokary tizlikli awto
mobil ýolunyň demir ýoluň üstünden geçýän geçelgeleriniň
görnüşleri, sil suwlary üçin niýetlenen ötükler, şeýle hem Ma
ry welaýatynyň çäklerinde Garagum derýasynyň üstünden
guruljak köprüleriň görnüşleri we olaryň ýerleşjek ýerleriniň
çyzgylary bar. Tehniki hyzmatlar üçin awtomobil hyzmat mer
kezleri dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň enjamlary
bilen üpjün ediler.
Döwlet im iz iň gold aw berm eg ind e telek eç iler häz irk i
wagtda ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda uly işleri alyp bar
ýarlar, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda döwrebap ýaşaýyş
jaýlaryny, mekdepleri, çagalar baglaryny, sport toplumlaryny
we beýleki köp sanly durmuş maksatly desgalary gurýarlar
hem-de ulanmaga berýärler.
Hormatly Prezidentimiz görkezilen taslamalaryň hem-de
çyzgylaryň her biri bilen içgin gyzyklanyp, olara birnäçe bellik
leri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Döwlet Baştutanymyz
ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygynyň tapgyrlary
bilen içgin gyzyklanyp, bu taslama durmuşa geçirilende,
ýollary gurmak ulgamynda öňdebaryjy tejribäni öwrenmegiň
hem-de innowasion tehnologiýalary ulanmagyň möhüm ta
lap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda,
geçirilýän işleriň halkara ülňülere laýyk gelmegi derwaýys
wezipe hökmünde kesgitlenildi.
Täze ýoluň gurluşygynyň taslamasynyň durmuşa geçiril
megi Türkmenistanyň üstaşyr ulag geçelgelerini ösdürmek
hem-de ýurdumyzyň sebit we halkara multimodal aragatna
şyk ulgamyna goşulyşmagy, onuň geoykdysady kuwwatynyň
netijeli ulanylmagy boýunça wezipeleri üstünlikli çözmäge
ýardam eder diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we Ministr
ler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowa hem-de
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaý
berdiýewe birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz bu taslamanyň türkmen ykdysadyýeti we
döwletara gatnaşyklar üçin ähmiýetini nygtap, durmuş-ykdy
sady ösüşiň milli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde,

şol sanda ýurdumyzyň döwrebap senagat we ulag düzümi
ni kemala getirmekde türkmen telekeçileriniň işjeň ornuny
belledi.
Bu awtoban Türkmenistandaky ulag taslamalarynyň iň
irileriniň biridir. Onuň durmuşa geçirilmegi üstaşyr awtomobil
gatnawlarynyň Aziýa — Ýuwaş umman sebitine çenli uzalyp
gidýän awtoýollaryň köpşahaly ulgamyna çalt çykmagyny
üpjün eder. Şeýlelikde, Türkmenistanda täze ýokary tizlikli
ulag ýoly peýda bolar. Ol sebit ykdysadyýetiniň okgunly ösü
şini höweslendirmek bilen, harytlaryň uzak aralyklara çalt we
arzan daşalmagyna mümkinçilik berer.
Bu ýol ýurdumyzyň üstaşyr-logistika ulgamyny, işewür
ligi hem-de türkmen döwletiniň tutuş halkara gatnaşyklar
ulgamyny diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek bilen bagly
wezipeleri çözmekde uly ähmiýete eýedir diýip, hormatly
Prezidentimiz belledi we ýol gurluşygynda alnyp barylýan
işleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz diňe bir ýurdumyz we sebit üçin
däl, eýsem, dünýä ähmiýetli asylly işleri alyp barýan ýol
gurluşyk ulgamynyň işgärlerine üstünlikleri arzuw edip, bu
ýerden awtoulagda paýtagtymyza tarap ugrady.
Hormatly Prezidentimiz Aşgabat — Türkmenabat ýokary
tizlikli awtomobil ýoly bilen gidip barşyna, onuň Aşgabat —
Tejen böleginiň ugrunda ýerleşýän «Kerwensaraý» mede
ni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky awtomobillere ýangyç
guýujy bekede gelip saklandy.
Ýangyç guýýan bekediň işgäri milli Liderimizi mähirli gar
şylap, işlemek üçin döredilen mümkinçilikler barada gürrüň
berdi hem-de Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden ho
şallyk bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz hünärmenleriň iş we durmuş şert
leri, maşgala ýagdaýy bilen içgin gyzyklandy. Ýurdumyzda
adamlaryň bagtyýar hem-de abadan durmuşy üçin ähli
tagallalar edilýär diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we
bu ugurda alnyp barylýan işleriň geljekde-de dowam etdi
riljekdigini belledi.
Milli Liderimiz ýangyç guýýan bekediň hünärmenlerine
alyp barýan asylly işlerinde üstünlik arzuw edip, dikuçarda
bu ýerden ugrady.
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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI
18-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Ruhyýet köşgünde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşma
gynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe
resminamalaryň taslamalaryna seredildi, şeýle hem käbir soraglar ara
alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp we
gün tert ib in i yglan edip, Min istrler Kab i
net in iň Başlyg yn yň orunb as ar y Serd ar
Berdimuhamedowa söz berdi.
Wise-premýer ýurdumyzda ätiýaçlandyryş
işini ösdürmek, raýatlara hem-de ýuridiki ta
raplara ýokary hilli ätiýaçlandyryş hyzmatyny
etmek, şonuň ýaly-da, degişli kadalaşdyryjy
hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça
durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat
berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
ätiýaçlandyrmanyň jemgyýetçilik durmuşynyň
ykdysady, hukuk hem-de durmuş ulgamla
rynyň aýrylmaz bölegidigini, onuň aýry-aýry
raýatlaryň, guramalaryň we tutuş jemgyýetiň
bähbitlerine täsir edýändigini nygtady. Milli
Liderimiz bu ulgamdaky ileri tutulýan wezi
pelere ünsi çekip, ätiýaçlandyryşy döwlet
tarapyndan düzgünleşdirmegiň berjaý edil
meginiň hem-de bu babatdaky işlere gözeg
çiligiň zerurdygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz «Harby gullukçylary,
harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlary we
içeri işler edaralarynyň işgärlerini hökmany
döwlet şahsy ätiýaçlandyrmagyň we olara
ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemegiň Ter
tibini tassyklamak hakyndaky» Karara gol
çekip, wise-premýere bu resminamanyň düz
günleriniň takyk berjaý edilişini gözegçilikde
saklamagy tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunb as ar y Ç.Gylyjow «Türkm en ist an yň
Dokma senagaty ministrligine pagta önümle
rini ýerlemek hakyndaky» Kararyň taslamasy
barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyzyň dokma kärha
nalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny netijeli
artdyrmak boýunça beren tabşyryklaryny ýe
rine ýetirmek maksadyndan ugur alyp, olary
pagta önümleri bilen üpjün etmek baradaky
degişli resminamanyň taslamasynyň taýýar

lanylandygy habar berildi we şol resminama
nyň taslamasy milli Liderimiziň garamagyna
hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
ägirt uly serişde kuwwaty bilen baglylykda,
dokma senagatynyň Türkmenistanyň yk
dysadyýetiniň gaýtadan işleýän ulgamynyň
depginli ösýändiginiň mysaly bolup durýan
dygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda ön
dürilýän dokma önümleriniň halkara hil öl
çeglerine hem-de ekologiýa howpsuzlygyna
kybap gelmegine, ilatyň möwsümleýin isleg
lerinden ugur alyp, içerki bazaryň isleginiň
öwrenilmegine, egin-eşik we beýleki haryt
laryň önümçiliklerini işläp düzmäge we işe
girizmäge aýratyn üns berilmelidigini belledi.
Milli Liderimiz hödürlenilen Karara gol çekip,
degişli ýolbaşçylara resminamada kesgitle
nilen wezipeleriň ählisiniň ýerine ýetirilişini
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow
Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň tä
ze Konsepsiýasynyň işlenip taýýarlanylmagy
baradaky mesele boýunça hasabat berdi.
Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy hasa
batynyň başynda hormatly Prezidentimiziň
başlangyjy bilen 2009-njy ýylda Türkmenista
nyň diplomatik işgärleriniň gününiň döredilip,
her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilýändigini
nygt am ak bilen, ýurd um yz yň diplom at ik
gullugynyň ähli işgärleriniň adyndan döwlet
Baştutanymyzy bu baýramçylyk bilen gutlady
hem-de iň oňat arzuwlaryny aýtdy.
Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy
Türkmenistanyň daşary syýasatyny ösdür
mekde döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçyly
gynda gazanylan belent üstünlikleri we daşary
syýasy ýeňişleri ýene-de bir gezek nygtap,
Watanymyzyň Garaşsyzlygyny, Bitaraply
gyny, daşary döwletler we abraýly halkara

guramalar bilen ýokary netijeli gatnaşyklary
ösd ürm ekd e we pugt aland yrm akd a milli
Liderimiziň ägirt uly goşantlaryny aýratyn
belledi.
Ýok ard a agz al anl ard an ugur alyp,
Milli Geňeş iň Mejlis i tar ap ynd an belle
nen tertipde, milli kanunçylyga esaslanyp
DIM-niň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň ussat
diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşanyny
bermek baradaky ýüzlenmesine seredildi
hem-de degişli Karar kabul edildi. Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary
işler ministri türkmen diplomatik gullugynyň
işine we onuň işgärlerine berýän hemmeta
raplaýyn goldawy üçin tüýs ýürekden hoşal
lyk bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan
saglyk we uzak ömür arzuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
Bitarap Türkmenistanyň 2023 — 2030-njy
ýyllar üçin daşary syýasat ugrunyň täze Kon
sepsiýasyny taýýarlamak baradaky teklibi
makullady we degişli Karara gol çekip, şunuň
bilen baglylykda, wise-premýere, DIM-niň
ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzle
nip, ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň ähli iş
gärlerini Bitarap Watanymyzda her ýyl giňden
bellenilip geçilýän Türkmenistanyň diplomatik
işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlady.
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary
nyň gatnaşmagynda geçirilen Ministrler Ka
binetiniň giňişleýin mejlisi tamamlanandan
soň, horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň ussat
diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany
bilen sylaglamak dabarasy geçirildi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň
Başlygy G.Mämmedowa degişli karary okady.
Dabaraly ýagdaýda bu ýere ýygnananlaryň
el çarpyşmagynda döwlet Baştutanymyza
«Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen
tapawutlandyryş nyşany gowşuryldy.
Mälim bolşy ýaly, bu tapawutlandyryş ny
şany Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk,
parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli daşary
syýasatyny amala aşyrmakda, daşary ýurt
döwletleri bilen syýasy, söwda-ykdysady,

ylym-bilim, medeni-ynsanperwer we beýleki
ugurlardaky gatnaşyklaryny ösdürmekde we
berkitmekde, abraýly halkara guramalar bilen
netijeli gatnaşyklaryny giňeltmekde şahsy
goşandyny goşan hem-de Watanymyzyň
öňündäki beýleki hyzmatlary üçin ýurdumy
zyň diplomatik gullugynyň işgärlerini sylagla
mak maksady bilen, milli Liderimiziň 2021-nji
ýylyň 9-njy fewralynda gol çeken Kararyna
laýyklykda döredildi.
Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjy
lara ýüzlenip hem-de bu sylagyň gowşurylan
dygy üçin minnetdarlyk bildirip, sylagy dabara
gatnaşyjylaryň we mähriban halkymyzyň
bildirýän uly ynamy hem-de çäksiz hormaty
hökmünde kabul edýändigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýene-de bir kitabyny
tamamlandygyny hem habar berdi. «Abadan
çylygyň röwşen gadamlary» atly bu kitap
hormatly Prezidentimiziň halk köpçüliginiň
öňünde eden çykyşlarynyň ýygyndysydyr.
Kitapda ýurdumyzy ösdürmegiň dürli mese
leleri, daşary syýasat, ykdysadyýet, mede
niýet, ylym we beýleki ugurlar boýunça milli
Liderimiziň pikirleri jemlenendir. Aýratyn-da,
döwletimizi geljekde ösdürmek boýunça köp
teklipler bar.
Milli Lid er im iz bu kit ab yň mejlis e gat
naşyjylaryň her birine gyzykly we peýdaly
gollanma boljakdygyna ynam bildirip, onuň
halkymyza özüniň sowgadydygyny nygtady.
Hormatly Prezidentimiz kitabyň birini Mi
nistrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
daşary işler ministri R.Meredowa gowşuryp,
galanlaryň bolsa ony şu günki çäreden soň
alyp biljekdigini belledi hem-de bu ýere ýyg
nananlary we ähli watandaşlarymyzy Türk
menistanyň diplomatik işgärleriniň güni bilen
ýene-de bir gezek gutlady.
Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy sa
hypalarynda Watanymyzyň häzirki zaman
taryhyna çuňňur akyl ýetirilmegi, ony mundan
beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary
beýanyny tapan «Abadançylygyň röwşen
gad amlar y» atly täz e kit ab y üçin döwlet
Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bil
dirdi.
«RYSGAL»
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GÖRELDÄMIZ — ARKADAGYMYZ!
Ýakynda külli türkmen halky hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda
agzybir il bolup, berkarar döwlet hökmünde Milli Geňeşiň Halk Maslahaty
nyň nobatdan daşary mejlisini geçirip, beýik geljegimizi nazarlaýan
30 ýyllyk maksatnamany kabul etdi. Şol maksatnama bilenem Türkmenis
tan garaşsyz ösüşiniň täze tapgyryna — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşyna gadam basdy. Milli Liderimiziň şol mejlisde sözlän her
bir sözi ýol-ýörelgämiz bolup, maksatlarymyzy aýdyňlaşdyrdy,
wezipelerimizi has-da çuňlaşdyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň: «Eziz Wata
nymyzyň ýeke-täk bolşy ýaly, şu Watandaky
ykbalymyz, geljegimiz hem bitewüdir.
Biziň hemmämizi bir mukaddes duýgy
birleşdirýär, ol hem mähriban ýurdumyza,
il-halkymyza çäksiz söýgüdir.
Biziň ählimizi bir belent maksat birleşdir
ýär, ol hem nirede, haýsy wezipede bola
nyňda hem, ähli ukyp-başarnygyň, zehiniň,
zähmetiň bilen mukaddes Watanymyzyň
ösüşine goşant goşmak, ýürek yhlasyň
bilen halka hyzmat etmek maksadydyr...»
diýen sözleri ähli türkmenistanlynyň, şol
sanda hususyýetçilerimiziň kalbyndan baky
orun alyp, Watanymyzy mundan beýläk-de
ösdürmek ugrundaky hyjuwlaryny has-da
joşdurdy. Bu sözler ähli halk bolup, beýik
geljegimizi bilelikde bina etmäge çagyryş
bolup ýaňlandy.
Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzalary hem milli
Liderimiziň çuň manyly çykyşynda beýan
eden her bir başlangyjyny tüýs ýürekden
goldap, öz işlerinde çelgi edinýärler.
Ählimize mälim bolşy ýaly, döwletimiz
milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşi, ba
zar gatnaşyklaryna geçmek, hususan-da,
ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagyny
ösdürmek üçin ähli serişdeleri, mümkinçilik
leri peýdalanmagy möhüm wezipe hökmün
de öňe sürýär. Milli Liderimiziň: «Garaşsyz
döwletimiz milli ykdysadyýetimiziň hereket
lendiriji güýçlerinden biri bolan telekeçiligi
geljekde hem hemmetaraplaýyn goldar.
Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdysa
dy kuwwatyny artdyrmak maksady bilen,
innowasion ýagdaý üçin ähli amatly şertler
dörediler. Şeýlelikde, biz köp girdeji alarys
we maýa goýumlary öz wagtynda gaýtaryp
bileris» diýen sözleri hususyýetçilerimiziň
göwün guşuny ganatlandyrdy.
Milli Liderimiziň öňdengörüjilikli ykdysa
dy strategiýasy, şol sanda hususy eýeçilige
açyp beren giň ýoly netijesinde Türkmenis
tan döwletimiz öňki çig mal binýady bolan

ýurtdan dürli önümleri öndürýän, senagat
taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi. Ykdysa
dyýetimiziň diwersifikasiýalaşmagy bilen
beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň or
nuny tutýan önümleriň özümizde öndürilýän
möçberi yzygiderli artdyrylýar. Ýurdumyzyň
egs ilm ez teb ig y baýlyklar y özleşd ir ilip,
olaryň ägirt uly mümkinçiliklerinden netijeli
peýdalanylýar.
Şeýle hem önümçilikde ýerli tebigy çig
mallardan başga-da, ikinji gezek ulanylýan
çig mallary — plastik, agaç galyndylaryny,
kagyzlary, polietileni gaýtadan işlemek ar
kaly önüm öndürmek usuly barha ýaýbaň
lanýar. Bu ugruň kämilleşmeginde hususy
telekeçilerimiziň hem mynasyp goşandy bar.
Hususan-da, gaýtadan işlenilýän çig maldan
gurluşyk harytlaryny öndürýän telekeçilerimi
ziň sany gitdigiçe artýar. Her bir başlangyjyn
da «ýaşyl ykdysadyýet», ekologiýanyň aba
dançylygy ýörelgelerini esas alýan hormatly
Prez id ent im iz iň: «Geljekd e ýok ar y we
ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalara
esaslanýan gaýtadan işleýän önümçilik pu
daklaryny ösdürmäge-de hemmetaraplaýyn
ýardam berler. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýä
ykdysadyýetinde barha artýan ornuny üp
jün etjek eksport mümkinçiliginiň möçberini
has-da artd yrm ag a şert döred er» diýen
sözler i hus us yý etç iler im iz e has-da täz e
gözýetimleri açar.
Hormatly Prezidentimiz Halk Maslaha
tyndaky ymgyr manyly çykyşynda: «Geljek
de ýurdumyzda innowasion häsiýete esas
lanýan milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa
arkaly ösdürmäge gönükdirilen özgertmeler
dowam etdiriler. Biz öňdebaryjy tehnologi
ýalary önümçilige giňden ornaşdyrarys, täze
ykdysady gatnaşyklary emele getireris. Bu
bolsa ykdysady strategiýanyň täze kadala
ryna geçmegi, döwletimiziň makroykdysady
syýasatyny döwrebap ýagdaýa getirmegi
üpjün eder» diýip belledi. Bu sözlerden hem
görnüşi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň
milli ykdysadyýetimizi köpugurly ösdür

mekde edýän tagallalary netijesinde ýylyňýylyna halk hojalygynyň ähli pudaklarynda
ýok ar y net ijeler gaz an ylý ar. Ilat ym yz yň
tutanýerli zähmeti bilen bellenen ähli me
ýilnamalar aňryýany bilen ýerine ýetirilýär.
Şeýlelikde, milli ykdysadyýetimiziň ýokary
ösüş depgini dowam edýär. Bölek haryt
söwda dolanyşygynyň we daşary-söwda
dolanyşygynyň görkezijileri ýokarlanýar.
Geçen ýyl jemi içerki önümiň ösüşiniň
6 , 2 g ö t e r i m e d e ň b o l m a g y d ö w l e t
Baştutanymyzyň ykdysady strategiýasy
nyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň
subutnamasydyr. Maliýeleşdirmegiň ähli
çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa
goýumlaryň möçberiniň 24,6 milliard ma
nada barabar bolmagy hem ýurdumyzyň
ykdysady kuwwatyndan nyşandyr.
Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygyn
da senagat we innowasiýa ösüş nusgasyna
gönükdirilen strategik ugruň yzygiderli dur
muşa geçirilmegi, sözüň doly manysynda,
döwlet im iz iň ykd ys ad y gar aşs yzlyg yn y
üpjün etdi. Döwletimiziň senagat taýdan
ösüşini çaltlandyrdy.
Ýurdumyzyň senagatlaşmagynda teleke
çileriň goşandynyň hem uly bolmagy juda
buýsandyryjydyr. Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça
2021-nji ýylda oba hojalyk we azyk önümleri
niň öndürilişiniň ösüş depgininiň 115,7 göte
rime, senagat önümçiliginiň ösüş depgininiň
bolsa 117,8 göterime barabar bolandygy
baradaky maglumat hususy ulgamyň barha
ýokarlanýandygyndan habar berýär.
Öňd eng ör üji Lid er im iz iň: «Geljeg iň
meýilnamalary barada aýtmak bilen, men
siziň ünsüňizi býujet syýasatymyzy kämil
leşdirmegi dowam etmäge çekesim gelýär.
Munuň özi döwletiň serişdelerini geljegi uly
bolan umumymilli taslamalarda jemlemäge
mümkinçilik berer.
Bu ugurda salgyt syýasatyny mundan
beýläk-de käm illeşd irm ek hem dow am
etdiriler. Biz salgyt hasabatyny ýönekeý
leşdirmelidiris we azaltmalydyrys. Salgyt
syýasatynyň höweslendirilmegi öndürilýän
önümleriň we daşarky bazarlara eksporty
nyň ösüşini üpjün eder» diýen sözleri ykdy
sadyýetimiziň döwlete dahylsyz pudagynyň
ösüşine has-da bat berer. Çünki Gahryman
Arkadagymyzyň bu sözleri özleri hakynda
edilýän dynuwsyz aladalary her pursatda
duýýan hususy telekeçilerimiziň öndürmäge,

döretmäge bolan höwesini has-da artdyrdy.
Işew ürlig i alyp barm ak üçin döwlet
tar ap ynd an dör ed ilý än amatly şertler iň
geriminiň barha giňemegi juda begendi
riji ýagdaýdyr. Hormatly Prezidentimiziň
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobat
dan daşary mejlisindäki: «Geljekde bazar
gatnaşyklarynyň täze ugurlary kesgitlenip,
ykdysady ösüşiň mümkinçilikleri dörediler.
Biz innowasiýalara esaslanýan işewürligiň
täze görnüşleri bolan iri kompaniýalaryň
döredilmegini hem goldamalydyrys» diýen
sözleri hem hususyýetçiligiň geljeginiň aý
dyňdygynyň nyşanydyr.
Döwletimiz tarapyndan gurmak, döret
mek, öndürmek, halal zähmet bilen baýa
mak üçin döredilýän oňyn mümkinçilikler
telekeçilik işine höwes bildirýän taraplaryň
sanyny köpeldýär. Netijede ykdysadyýetimi
ziň köpugurly ösüşe eýe bolmagyna, bazar
gatnaşyklaryna geçip, bäsleşige ukyplylygy
kemala getirmäge, importyň ornuny tutýan
önümçiligiň, şeýle-de eksporta niýetlenen
harytlaryň möçberiniň, iş orunlarynyň art
magyna şert döreýär.
Milli Liderimiziň başlangyjy, goldaw-he
maýaty bilen ösüş ýoluna düşüp, ykdysa
dyýetimiziň dürli ugurlarynda ukyp-başar
nyklaryny subut etmegi başaran, täzeçilligi,
döwrebaplygy, innowasiýa taglymatlaryny
baýdak edinýän hususy ulgamyň wekilleri
niň hormatly Prezidentimize hoşallyklarynyň
çägi ýokdur.
Döwran HUDAÝBERDIÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň başlygy.

TÜRKMENISTAN HALKARA ÄHMIÝETLI
ULAG-LOGISTIKA DÜZÜMINI DÖRETMEGI ÇALTLANDYRÝAR
Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamana
sy» ýylynyň 17-nji fewralynda Aşgabat — Türkmenabat
ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň nobatdaky tapgyrynyň
gurluşygynyň başlanmagy bilen baglanyşykly alnyp
barylýan işleriň ýagdaýy bilen ýerinde tanyşmagy, bu
ýerde işleýän ýol gurluşykçylar bilen gürrüňdeş bolup,
olaryň alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etmegi
galkynyşlara beslenýän döwrümizde biziň buýsanjymy
zy has-da artdyrdy.
Aşgabat — Türkmenabat ýoka
ry tizlikli awtomobil ýolunyň gurlu
şygy Gahryman Arkadagymyzyň
ak pat a berm eg i bilen, agz y
bir zähmetiň netijesinde ýokary
depginli amala aşyrylýar. Bu iri
möçb erli taslam an yň durm uş a
geçirilmegi ata-babalarymyzyň ýol,
köpri gurmak ýaly sogaply işleriniň
dowamat-dowamdygynyň, ählita
raplaýyn ösüşlerimiziň nyşanydyr.
Munuň özi ýurdumyzyň ykdysady
taýdan has-da kuwwatlanmagyn
da, taryhyň dowamynda ýurtlary
we halklary baglanyşdyrýan Beýik
Ýüpek ýolunyň dikeldilmeginde,
Türkmenistanyň yklymyň üstaşyr
ulag geçelgesi hökmündäki dereje
sini berkitmekde möhüm ähmiýeti

bolan asylly işleriň rowaçlyklara
beslenýändiginiň aýdyň beýanyna
öwrüldi.
Ýoluň gurluş yg ynd a döwr e
bap, kuww atly, tygş ytlylyk we
ekologiýa babatda kämil gurluşyk
tehnikalary ulanylýar. Hormatly
Prezidentimiziň belleýşi ýaly, aw
tomatik usulda ölçeýjiler hem-de
gözegçilik ulgamy ornaşdyrylan
döwrebap ýol gurluşyk tehnika
larynyň ulanylmagy desgalarda
zähmeti guramaga sowatly çe
meleşm äg e, işg ärler iň hün är
derejesini kämilleşdirmäge, me
ýilleşdirilen işleri ýokary hilli hemde bellenen möhletlerde ýerine
ýetirmäge mümkinçilik döredýär.
Hormatly Prezidentimiziň iş sa

parynyň barşynda gurluşyk tasla
malary bilen içgin tanyş bolmagy,
olar boýunça gymmatly maslahat
larybermegi hem-de gowşuran Şa
serpaýlary üçin Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzalary tüýs ýürekden
hoşallyklaryny bildirýärler.
Bu gün milli Liderimiziň türk
men işewürlerine bildirýän ynamy,
Garaşsyz, baky Bitarap döwletimi
ziň ykdysadyýetini we döwletara
gatnaşyklaryny ösdürmekde uly
ähm iý et i bolan bu taslam an yň
milli maks atn am alar y durm uş a
geçirmekde, döwrebap senagat
we ulag düz üm in i dör etm ekd e
türkmen telekeçileriniň işjeň orun
eýeleýändigini bellemegi geljekde
hem yhlasly işlemäge, döretmäge,
gurmaga ruhlandyrýar.
Hormatly Prezidentimiziň bel
leýşi ýaly, Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşme
siniň agzasy «Türkmen Awtoban»
ýapyk görnüşli paýdarlar jemgy
ýetiniň gurýan bu ýoly hem Bita
rap döwletimiziň ulag ulgamynda
ählumumy wezipeleri çözmek üçin

tagallalary birleşdirmäge uly äh
miýet berýändigini, ulag diploma
tiýasyny üstünlikli ösdürýändigini
aýdyň görkezýär.
2019-njy ýylda badalga berlen
Aşgabat — Türkmenabat ýokary
tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy
hormatly Prezidentimiziň berýän
kömek-goldawlarynyň netijesinde
ýokary depginli dowam etdirilýär.
Gahryman Arkadagymyzyň Şa ga
damynyň düşmegi bilen ýoluň ilkinji
tapgyry — Aşgabat — Tejen bölegi
2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda
dabaraly ýagdaýda açylyp ulanma
ga berildi. Bu dabaraly açylyşda
«Ýoluňyz ak bolsun, eziz watan
daşlar!» diý en dog aý y sözler i,
goldawlary hususyýetçileriň alyp
barýan işlerine ak pata bolup, olary
has netijeli zähmet çekmäge, täze
üstünliklere rowaçlandyrýar.
Bu gün düný ä ülň üler in e la
ýyklykd a gurlan ýok ar y hilli bu
awtomobil ýoly doly hereket edip,
ýük awtoulaglarynyň, ýolagçy aw
tobuslaryň we hojalyk awtoulag
larynyň sürüjileriniň höwes bilen
gatnaýan ýoluna öwrüldi.

Ulag hyzm atlar ynd a ykd ys a
dyýetiň hem-de ilatyň isleglerini
doly möçberde kanagatlandyrma
ga ukyply ulag-komm un ik as iý a
toplumynyň depginli ösdürilmegi
ýurd um yzd a üst ünlikli durm uş a
geçirilýän maksatnamalaryň esasy
ugurlarynyň biri bolup durýar. Çün
ki Türkmenistanyň ulag ýollarynyň
dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli
goşulyşmagy, «Gündogar — Gün
batar» we «Demirgazyk — Günor
ta» ugurlarynda geçelgeleri we
halkalary baglanyşdyrýan esasy
uly ýollaryň ugry boýunça milli inf
rastrukturanyň has-da giňeldilmegi
möh üm wez ip eler iň hat ar ynd a
durýar.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň
hususy telekeçiligi ösdürmekde
edýän aladalaryna, yzygiderli ber
ýän köm ek-gold awlar yn a jog ap
edip, Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň
agz alar y geljekd e-de uly yhlas
bilen işlejekdiklerine tüýs ýürekden
ynandyrýarlar.
«RYSGAL»
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

ÝERALMANYŇ
BOL HASYLY UGRUNDA

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde türkmen
daýhanlary oba hojalyk möwsümine guramaçylykly
girişmek bilen, ýerden bol hasyl almak ugrunda tutan
ýerli zähmet çekýärler.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda türkmen
hususyýetçileri hem öňde duran oba hojalyk möwsü
mini, şol sanda ýeralma ekişini ýokary derejede geçir
mek maksady bilen ýazlyk ýeralma ekişine ilkinjileriň
hatarynda girişdiler.
Gök-bakja ekinlerini we ýeralmany ýetişdirmek bi
len ýurdumyzyň azyk bolçulygyna goşandyny goşýan
hojalyk jemgyýetleriň biri-de «Tebigy ekin» daýhan
hojalygydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Hazratkuly
Beşimowyň ýolbaşçylygynda hereket edýän hojalyk
jemgyýetinde işler gyzgalaňly alnyp barylýar. Bu ýer
de ýetişdirilýän hasylyň agramly bölegi ýeralmadan
ybarat bolup, daýhan hojalygynda agrotehnikanyň

talaplaryna laýyklykda, gysga möhletde, ýokary hilli
önüm almak ugrunda talabalaýyk işler ýola goýulýar.
Daýhan hojalygynyň tehnika babatynda üpjünçiligi
hem işleriň bökdençsizligini ýola goýýar.
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň çäginde ýer
leşýän daýhan hojalygynda şu ýyl 225 gektar meý
dana ýeralma ekmek meýilleşdirilip, häzirki wagtda
ekişiň 100 gektardan gowrak bölegi tamamlanypdyr.
Daýhanlar her gektardan ortaça 14-15 tonna hasyl
almagy göz öňünde tutýarlar. Munuň özi geçen ýylda
ky hasyl bilen deňeşdirilende has köpdür. Şeýle hem
daýhan hojalygyna degişli meýdanyň 50—60 gekta
ryna gök önümleriň, 60—70 gektaryna bakja ekinle
riniň dürli görnüşlerini ekmek meýilleşdirilýär. Häzirki
wagtda ekin meýdanynyň 30 gektaryna sarymsak,
100 gektaryna bugdaý ekilip, olardan bol hasyla ga
raşylýar.
Bu ýerde ýetişdirilýän hasyl ýurdumyzyň söwda
nokatlaryna we gaýtadan işleýän hususy kärhanalara
ugradylýar.

***
Ýurdumyzda önümleriň dürli görnüşleriniň bolçuly
gynyň üpjün edilmeginde özüniň mynasyp goşandyny
goşýan daýhan hojalyklarynyň biri-de, Balkan welaýa
tynyň Bereket etrabynyň çäginde ýerleşýän «Bereketli
daýhan elleri» daýhan birleşigidir. Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy,
telekeçi Resulmuhammet Ýagşymyradowyň ýolbaşçy
lygynda hereket edýän bu daýhan hojalygynda häzirki
wagtda onlarça işgär zähmet çekýär. Bugdaý, pagta,
sogan, gawun we garpyz ýaly ekinlerden başga-da,
bu ýerde ýeralmanyň bol hasylyny almak ugrunda
hem işler üstünlikli alnyp barylýar. Häzirki wagtda
bu ýerde zähmetkeş hasyl ussatlary tarapyndan 80
gektar ýere ýeralma ekilip, atyzlarda bu azyklyk ekiniň
bol hasylyny ýetişdirmek ugrunda tutanýerli zähmet
çekilýär. Kuwwatly traktorlara erk edýän mehanizator
lar iki çalşykda işläp, olar möwsümiň agrotehnikanyň
talabyna laýyklykda, ýokary hilli geçirilmegini üpjün
etjekdiklerine pugta ynanýarlar.
Bu ýerde ýazlyk ýeralmanyň hasylyny tomsuň ilkinji
aýynda ýygnamak meýilleşdirilýär. Ondan müňlerçe
tonna hasyla garaşylýar.
Daýhan hojalygy bilen söwda nokatlarynyň ara
synda goýlan gatnaşyklar bolsa alyjylary bu önümler
bilen bökdençsiz we elýeter bahalardan üpjün etmäge
mümkinçilik berýär.

TEBIGY ÖNÜM
Azyk önümleriniň bolçuly
gyny döretmekde Ahal wela
ýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
Änew şäherinde ýerleşýän
«Bakjam söwda» hususy kär
hanasynyň alyp barýan işleri
hem guwandyryjydyr.
Russiýa Federasiýasynyň en
jamlary bilen üpjün edilen kär
hanada «Bakjam» haryt nyşanly
önümler — marinada ýatyrylan
pomidor, hyýar, kömelek, ajy
burç, işdäaçarlar, ajika, üwmeç
ler, şeýle-de garalydan, erikden,
üljeden dürli görnüşli şerbetler,
miwe suwlary öndürilýär. Taýýar
önümler ýurdumyzda öndürilýän
dürli ölçegdäki çüýşe gaplara gap
lanylýar.
Häzirki wagtda önümçilik giň
gerimde alnyp barlyp, önümle
riň görnüşi köpeldilýär. Önümleri
gaplamakda ulanylýan suwuň

arassa bolmagyna-da üns berilýär.
«Bakjam» haryt nyşanly önümler
tebigylygy, ekologiýa taýdan aras
salygy bilen tapawutlanýar.
Kärhananyň her aýda 350 müň
şertli banka önüm öndürmäge
mümkinçiligi bar. Gök önümlerdir
miweler ýerli daýhanlardan satyn
alnyp, döwrebap tehnologiýalar
esasynda gaýtadan işlenilýär. Gel
jekde uzak möhletleýin kärende

sine ýer alyp, miweli baglary, gök
önümleri ösdürip ýetişdirmek hem
göz öňünde tutulýar.
«Bakjam söwda» hususy kär
hanasynyň ýokary hilli önümleri
ýurdumyzyň çar künjegindäki
bazarlara we söwda nokatlaryna
ugradylýar.
Umyda KAKAÝEWA.
«Rysgal».

ÝORUNJANYŇ
ÄHMIÝETI
Ýorunja gymmatly ot-iýmlik we ýerleri gurplandyryjy ekindir.
Mundan başga-da, ýorunjanyň gök oty, bedesi mallar üçin ýo
kumly ot hasaplanýar. Onuň düzüminde oba hojalyk mallaryna
zerur bolan witaminleriň ählisi diýen ýaly, esasan hem karotin
we askorbin kislotasy köp. Onuň 100 kilogram bedesinde 53,4
iýmit birligi bar. Gök otunyň 0,22 bedesinde 0,49 ot-iým birligi bar.
Düzüminde 0,35-0,40 göterim fosfor, 0,25-0,30 göterim kalsiý
ýaly makro we mikroelementleri saklaýan ýorunja ekini ot-iýmlik
ekinleriň arasynda ýokumlylygy boýunça birinji orunda durýar.
Ýorunjanyň tohumy howanyň +1 derejesinde ösüp başlaýar.
Onuň amatly ösmegi üçin 18—20 ýylylyk dereje ýeterlikdir.
Güýzde howanyň sowugyna çydamlydyr. Şonuň üçin ýorunja
sowuga çydamly ekinleriň biri hasaplanýar.
Ýorunjany ekmek üçin ýerleri taýýarlamak hem ekişiň möh
letlerine baglylykda geçirilýär. Topragyň bejergisiniň hilini gowu
landyrmakda sürümden öň tutulýan suwuň uly ähmiýeti bardyr.
Ol soňky geçirilýän agrotehniki çäreleriň hiline oňaýly täsir edýär.
Suw her gektara 600 kub metr kadada tutulmalydyr.
Sürümden öň gektara 400 kilogram superfosfat we 100 kilog
ram kaliý hlorid dökünlerini endigan sepmek maslahat berilýär.
Ýorunjanyň köküniň topragyň aşaky gatlaklaryna aralaşmagy
üçin şüdügär sürümini öňden suwarymly ekin meýdanlarynda
32—35 santimetr çuňlukda geçirmeli. Eger sürümden öň dökün
berilmedik bolsa, ekişden öňki bejergi geçilmänkä, gektara 400
kilogram superfosfat, 70 kilogram karbamid we 100 kilogram
kaliý hlorid dökünlerini bermeli. Bu işi ýerine ýetirmegiň amatly
möhleti ýurdumyzyň günorta sebitinde sentýabr aýynyň 15-in
den 30-yna, demirgazyk welaýatda bolsa mart aýynyň 5-inden
25-ine çenli bolan döwür hasaplanýar.
Ýorunjanyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin ekişiň
öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmegi möhümdir. Ýorunja ekini
biziň ýurdumyzyň toprak, howa şertlerinde, esasan, iki möhletde,
ýagny ir ýazda hem güýzde ekilýär. Ýaz aýlarynda toprakdaky
ýylylyk 2 gradusa ýetende, ýorunja tohumy gögerip başlaýar.
Ekiş üçin gektara 15—17 kilogram ýorunja tohumy harçlanýar.
Ýorunja tohumy 40—50 kilogram arpa tohumy bilen garylyp hem
ekilýär. Tohum orta we agyr toprakly ýerlerde 1-2 santimetr, ýeňil,
çägesöw toprakly atyzlarda 3-4 santimetr çuňlukda gömülmelidir.
Ýorunjanyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmekde suwy ne
tijeli peýdalanmagyň ähmiýeti örän uludyr. Ösüş suwlary gektara
800—1000 kub metr möçberinde berlip, yzgarlandyrylyp tutulýar.
Oba hojalyk ekinlerinden durnukly ýokary hasyl almaga oňaýly
şert döredýän ekin çalşyklary, topragy gurplandyryjy ýorunjaly
ekin dolanyşyklary oba hojalygynyň iň möhüm ylmy esaslaryn
dan biri bolmak bilen, soňky döwürde önümçilikde has giňden
ulanylyp başlandy.
Ýorunja ekini 2-3 ýyldan soň toprakda 250—300 kilograma
çenli özleşen azot maddasyny galdyrýar. Ýorunja sökülenden
soň, toprakda 8—12 tonna kök galyndylary galýar, munuň bolsa
30—40 tonna çüýrän derse barabardygyny alymlar kesgitläpdirler.
Ýorunja topragyň gurluşyny, melioratiw ýagdaýyny, suw-fi
ziki häsiýetlerini gowulandyrýar, himiki düzümini baýlaşdyrýar,
biologik işjeňligini ýokarlandyrýar. Ýerasty suwlarynyň derejesi,
ekin dolanyşygyna geçilmedik meýdanlar bilen deňeşdirilende,
40—60 santimetr peselýär.
Şeýlelikde, topragy şorladýan duzlaryň mukdary hem azal
ýar. Ýorunja ekilen meýdanlar haşal otlardan arassalanýar, oba
hojalyk ekinlerine uly zeper ýetirýän zyýanly mör-möjekleriň,
keselleriň toprakda saklanýan bakteriýalary düýpli azalýar ýa-da
bütinleý ýok bolup gidýär. Ýorunjanyň hasylyny öz wagtynda,
ýagny köpçülikleýin gülleýän döwründe kadaly ormak onuň ha
syllylygyna we ösüşiniň ýyllar boýunça dowamlylygyna oňaýly
täsir edýär.
Rozygeldi HALLYÝEW,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň uly mugallymy.
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IMPORTYŇ ORNUNY
TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ

ÖÝLERIŇ BEZEGI
«ÇIGILDEM»
Häzirki wagtda dürli görnüşli mebellere bolan
islegiň artmagy bu ugurdaky önümçiligiň barha
giňelmegini, müşderilere bäsdeşlige ukyply,
ýokary hilli önümleriň hödürlenmegini şertlen
dirýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Şemşat
Aşyralyýewanyň 2014-nji ýylda ýola goýan me
bel önümçiligi hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Önümçilik kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýär. Bu ýerde ilkibaş
da gaz plitalarynyň önümçiligi alnyp baryldy. Häzirki
wagtda kärhanada ýumşak mebeller bilen bir hatarda,
aşhana, ýaşaýyş jaý we edara otaglaryna niýetlenen
dürli görnüşli mebel toplumlary hem öndürilýär. Tür
kiýe Respublikasynyň tehnologiýalary ornaşdyrylan
kärhanada işçi-hünärmenleriň 60-dan gowragy zähmet
çekýär. Olar müşderileriň islegine görä, dürli bezeg aý
ratynlyklaryny özünde jemleýän mebelleri öndürýärler.
Şeýle hem taýýar bolan önümi eltip we gurnap bermek
hyzmatlaryny ýerine ýetirýärler.
Kärhanada işleriň göwnejaý ýola goýulmagy «Çigil
dem» haryt nyşanly mebelleriň islegli hem-de geçginli
önüm bolmagyny şertlendirýär. Önümçilikde ýerli we
daşary ýurt çig malyndan peýdalanylýar. Bu ýerde
50x70, 60x60, 70x70 santimetr ölçeglerde bolan ýas
syklaryň dürli görnüşleri tikilýär. Ini 90 we 1,80 santi
metre, uzynlygy 2 metre, galyňlygy 17—32 santimetre
deň bolan dürli görnüşli düşekçeler hem müşderileriň
arasynda uly islegden peýdalanýar. Kärhana gün
de 50 sany düşekçe öndürmek mümkinçiligine eýe.
Telekeçiniň geljekde hem hyzmatlary kämilleşdirmek,
önümçiligiň gerimini giňeltmek maksady bar.

GAÝTADAN IŞLEÝÄN
KÄRHANA
Hormatly Prezidentimiziň özleri baradaky
bimöçber üns-aladalaryndan ruhlanyp, ýur
dumyzyň ykdysadyýetiniň hususy ulgamynda
işleýän telekeçiler maksatly menzilleri nazar
laýarlar. Olaryň köpugurly önümçilikleriniň
gerimi barha giňeýär. Şeýle işewür ildeşleri
miziň biri-de, Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Hudaýberdi Nazarowdyr.

TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
GUWANDYRYJY NETIJELER
Milli ykdysadyýetimiziň kuwwatynyň
has-da berkemegine, importyň ornuny
tutýan önümleri özümizde öndürmek bilen
çäklenmän, eýsem, olaryň eksportynyň
artm ag yn a-da myn as yp goş antlar yn y
goşý an hus us y kärh an alard yr hojalyk
jemgyýetleriniň barmak basyp sanardan
köpdügi guwandyryjydyr. Türkmen önüm
öndürijileriniň harytlary bu günki gün dün
ýä bazarynda uly islege eýe bolýar.
«Täz e sar aý» hojalyk jemg yý et i
2020-nji ýylda plastik turbalaryň önüm
çiligini ýola goýdy. Hojalyk jemgyýetiniň
kärhanasy Ahal welaýatynyň Bäherden
etrabynda ýerleşýär. Kärhananyň Türkiýe
Respublikasynyň öňdebaryjy kompaniýa
larynyň kuwwatly tehnikadyr tehnologiýa
lary bilen üpjün edilmegi bu ýerde sagatda
800 kilogram çig maly gaýtadan işlemäge

mümkinçilik berýär. Önümçilik üçin gerek
bolan çig mal Türkmenbaşydaky nebiti
gaýt ad an işleý än zaw odlar toplum yn
dan, Gyýanlydaky polimer zawodyndan
getirilýär.
Onlarça işgär zähmet çekýän kärhana
da «TS» haryt nyşany bilen polipropilen
den we polietilenden turbalaryň birnäçe
görnüşi öndürilýär. Diametrleri boýunça
biri-birinden tapawutlanýan turbalar 110
millimetrden başlap, 160 millimetre çenli
ölçegde bolýar.
Kärhanada öndürilýän önümleriň hiline
aýratyn üns berilýär, işler sazlaşykly we
guramaçylykly alnyp barylýar. Müşderileriň
ösen isleglerini kanagatlandyrmak hünär
menleriň esasy maksady bolup, olar bu
ýurmalar esasynda hem önüm öndürýärler.
«Täz e sar aý» hojalyk jemg yý et in iň

DÖWREBAPLYK — ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY

«Synm az nes il» hus us y kärh an as y
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri özümizde öndür

mek boýunça hormatly Prezidentimiziň
türkmen telekeçileriniň öňünde goýýan
tabşyryklarynyň esasynda iş alyp barýar.
Bu ýerde gurluşyk materiallary, izogam
we bitum mastika, gurluşyk gurşaw seki
leriniň 2 görnüşi öndürilýär.
2016-njy ýyld a dör ed ilen «Synm az
nesil» hususy kärhanasynda önüm ön
dürmek üçin gerekli çig mal Türkmenba
şydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplum ynd an, şeýle-de Gyý anlyd ak y
polimer zawodyndan alynýar. Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat
zolagynda ýerleşýän kärhanada 23 işgär
zähmet çekýär.

önümleri müşderiler tarapyndan uly islege
eýe bolýar. Bu hojalyk jemgyýetiniň daşa
ry ýurtly işewürler bilen hyzmatdaşlygy
ýola goýmagy başarandygy hem bellär
liklidir. Şonuň netijesinde «Täze saraý»
hojalyk jemgyýeti öz önümlerini halkara
bazara çykardy. Bu önümler goňşy döw
letlere eksport edilýär.
Izog am rulon görn üş ind e önd ür ilip,
rulonyň ini 1 metre, uzynlygy 10 metre
barabardyr. Kärhana aýda 15 müň rulon
izogam, 500 tonna bitum mastika öndür
mäge niýetlenendir. Bu ýerde «SN» haryt
nyşany bilen öndürilýän önümler içerki we
daşarky bazarda uly islege eýe bolýar. Bu
önümler içerki bazarlarymyzy doly üpjün
etmek bilen daşary ýurtlara hem eksport
edilýär.
Ýurdumyza daşary döwletlerden getiril
ýän harytlaryň ornuny tutýan, ýokary hilli
önümleri öndürýän kärhananyň hünärmen
leri döwletimizde döredilen bazar bolçuly
gyny berkitmäge mynasyp goşantlaryny
goşýarlar. Kärhananyň agzybir işgärleri
özleri üçin işlemäge ähli şertleri döredip
berý än Gahr ym an Ark ad ag ym yz a tüýs
ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.

KÖPUGURLYLYK — ESASY ÝÖRELGE
2016-njy ýyld a dör ed ilen «Eşr etli
kenar» hususy kärhanasy polietilen tor
balarynyň, polipropilen haltalarydyr tur
balarynyň önümçiligini alyp barýar. Mary
welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleş
ýän kärhana 2019-njy ýylda polietilen tor
ba önümçilik toplumynyň işini ýola goýdy.
Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu
hususy önümçilik kärhanasynyň ýyllyk
kuwwatlylygy 1800 tonna polietilen torba
we örtük, 250 tonna dürli ölçegde polie
tilen-polipropilen turba, 1200 tonna dürli
ölçegde polietilen-polipropilen halta ön
dürmäge niýetlenendir.
Hindistan Respublikasynyň, Hytaý Halk
Respublikasynyň kämil tehnologiýalary
ornaşdyrylan desgada halk hojalygynda,
söwda ulgamynda gündelik durmuşda
ulanylýan polietilen torbalar, ýyladyşhana
larda we gaplamada ulanylýan polietilen
örtükler öndürilýär. Şeýle hem kärhanada

dürli göwrümdäki polipropilen turbalaryň
dürli görnüşleriniň önümçiligi ýola goýlan.
Bu ýerde diametri 15—63 millimetr araly
gynda bolan plastik turbalar öndürilip, olar
damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak
üçin niýetlenendir.
Işleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyk
ýola goýlan bu önümçilik kärhanasyn
da 150-den gowrak işgär zähmet çek
ýär. «Eşretli kenar» hususy kärhanasy
2020-nji ýyld a uly ölç egli halt alar yň
önümçiligini ýola goýdy. Häzirki wagtda
bu ýerde uly ölçegli haltalaryň aýda 120
tonnasy öndürilýär. Mahlasy, köpugurly
lyk, ýokary hillilik bu hususy kärhananyň
alyp barýan işleriniň esasy ýörelgesi.
Şeýle bolansoň, «Eşretli kenar» hususy
kärhanasynyň öndürýän önümleri diňe
içerki bazarda däl, eýsem, dünýä baza
rynda hem müşderiler tarapyndan ýokary
islege eýe bolýar. Kärhanada öndürilýän
önümler daşary ýurtlara eksport edilýär.

«Eşretli kenar» hususy kärhanasy ta
rapyndan Azerbaýjan Respublikasyna,
Türkiýe Respublikasyna, Russiýa Fede
rasiýasyna, Rumyniýa Respublikasyna
eksport ýola goýuldy.

JOGAPKÄRLI IŞLER ALNYP BARYLÝAR

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda onuň
ýolbaşçylyk edýän dokma we pagta galyndylaryny
gaýtadan işleýän kärhanasynda onlarça işgär zäh
met çekýär. 2016-njy ýyldan bäri hereket edýän
kärhanada dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň
önümi bolan döwrebap enjamlar ornaşdyrylypdyr.
Kärhanada mebel önümçiligi, ýorgan-düşekler üçin
pamyk öndürilýär.
Bu ýerde dokma we pagta galyndylaryndan baş
ga-da, plastik galyndylar hem gaýtadan işlenilýär.
Amatly baha, ýokary hil kärhananyň esasy ýörelgesi
bolup durýar. Şeýle bolansoň, kärhanada öndürilýän
önümlere isleg ýokary. Önümler diňe bir içerki bazara
ýerlenilmän, eýsem, dünýäniň birnäçe döwletlerine
eksport edilýär.
Kärhananyň hünärmenleri geljekde dokma we
pagta galyndylaryny gaýtadan işleýän bölümini
has-da giňeltmegi, öz önümler in iň görn üşler in i
artdyrmagy maksat edinýändiklerini buýsanç bilen
gürrüň berýärler hem-de munuň üçin ähli zerur
şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza
alkyş aýdýarlar.

«Demir ölçeg» hususy kärhanasy
ýurdumyzda elektrik tehnikasy ulga
mynda we elektrik gurnama işlerinde
öňdebaryjylaryň biridir. Ýurdumyzyň
günbatar welaýatynyň Balkanabat şähe
rinde ýerleşýän hususy kärhana elektrik
enjamlaryny gurnamakda, barlag-ölçeg
we ulanyşa kabul etmekde, tehniki işleri
amala aşyrmakda köp sanly hyzmatlary
hödürleýär.
Bu hususy kärhana 2015-nji ýylda te
lekeçi Serdarberdi Mätiýew tarapyndan
esaslandyryldy. Kärhanada işler buýur
malar esasynda ýerine ýetirilýär. Türkiýe
Respublikasynyň, Fransiýa Respub
likasynyň tehnologiýalary bilen üpjün
edilen «Demir ölçeg» hususy kärhanasy
tarapyndan elektrik enjamlaryny ýokary
woltlarda synamak, ölçemek, elektrik
enjamlaryny, elektrik howa geçiriji ul
gamlary gurnamak hem-de sazlamak,
ýyldyrymdan goraýjylary gurnamak,
yşyklandyryş üçin sütünleri, elektrik
enjamlaryny abatlamak işleri üstünlikli
alnyp barylýar.
Häzirki wagtda hususy kärhanada
50-den gowrak adam zähmet çekip, öz

işine ussat hünärmenler elektrik enjam
laryny ýokary woltlarda synamak, ölçe
mek, rele goraglaryny, awtomatikany
gurnamak we sazlamak, kuwwatlylygy
35 kW çenli bolan elektrik howa geçiri
jileri arkaly howa geçirijileri çekmek, tok
geçiriji ulgamlaryň ugrunda yşyklandyryş
üçin sütünleri oturtmak, dizel genera
torlaryny abatlamak we olara hyzmat
etmek ýaly jogapkärli işleri birkemsiz
ýerine ýetirýärler. Kärhana buýrujylaryň
talaplaryny doly kanagatlandyrýandygy
bilen tapawutlanýar.
Kärhananyň uzak aralyklara kuwwat
lylygy 35 kW çenli bolan elektrik toguny

geçiriji ulgamlary, olaryň gurnama işleri
ni, elektrotehniki enjamlaşdyrma degişli
taslamalary, transformatorlaryň, elektrik
energiýasyny paýlaýjy we gözegçilik en
jamlarynyň synagyny, degişli enjamlaryň
rele goragyny sazlamak, magdan çyka
rylyşynda, ýerüsti önümçilik desgalaryn
da gurluşyk-gurnama we başga-da köp
sanly sargytlar boýunça bitirýän işleri
ähli barlaglardan geçirilip, buýrujylara
tabşyrylýar.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.

«Rysgal».

6

Rysgal

SANLY ULGAM

ONLAÝN SÖWDA

DAŞ KÖMÜR

Ýurdumyzyň çar künjeginde
sanly ykdysadyýetiň giňden ösdürilýän
döwründe internet marketleriniň, onlaýn
söwda hyzmatlarynyň gerimi hem barha
giňeýär. Ýaňy-ýakynda hem «Ynamdar»
marketi Lebap welaýatynyň merkezi
şäheri bolan Türkmenabatda halka
hyzmat edip başlady.
hyzmat edip gelýän internet marketinde töleg
leri nagt we bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl
görnüşinde amala aşyrmak üçin ähli mümkin
çilikler döredilen. Internet marketiň işgärleri
geljekde öz hyzmatlaryny has-da giňeltmegi
maksat edinýärler.

ELEKTRON HYZMATLARY
Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudakla
ryny sanlylaşdyrmak, sanly ulgamyň mümkin
çiliklerini giňden ornaşdyrmak maksady bilen
durmuşa ornaşdyrylýan işler öz oňyn netijesini
berýär. Türkmen telekeçileri hem sanly ykdy
sadyýete geçilýän döwürde döredijilikli zähmet
çekip, sanly hyzmatlaryň dürli görnüşlerini
halkymyza hödürlediler. Ýurdumyzyň günbatar
welaýatynyň telekeçileri hem halkyň gündelik
sarp edýän önümlerini sanly ulgamyň üsti bilen
üpjün etmekde uly tejribe topladylar.
«Amatly» onlaýn marketi 2019-njy ýyldan
bäri Balkanabat şäheriniň we şäheriň eteginde
ýerleşýän obalaryň ýaşaýjylaryna iýmit önüm
lerini, elektronika serişdelerini, tekstil önüm
lerini amatly bahadan hödürleýär. Irden sagat
8:00-dan 22:00-a çenli müşderilerden gelýän
sargytlar kabul edilip, günüň dowamynda öýüň

ÇAGA EGIN-EŞIKLERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI
Türkmen telekeçileri importyň ornuny tutýan we halkyň isleg
bildirýän önümlerini öndürmekde yhlasly zähmet çekýärler.
Halkyň gündelik sarp edýän azyk we durmuş harajatlary üçin
zerur bolan harytlardan başga-da, dokma önümlerini öndürýän
hususyýetçileriň sany barha artýar. Olaryň biri hem «Esli» ho
jalyk jemgyýetidir.
eşikleriniň aýda 30—35 müňden
gowragy tikilýär. Egin-eşikler ezber
elli tikinçiler tarapyndan Ýaponiýa
nyň «JUKI» korporasiýasynyň tikin
maşynlarynda tikilýär.
Önümçilige täze girişendigine
garamazdan, içerki bazarda myna
syp orun tapmagy başaran «Esli»
hojalyk jemgyýetiniň «Besti» haryt
nyşanly çaga eşiklerine bolan isleg
ýyl-ýyldan artýar.

JADYLY BAGYŇ AJAÝYPLYKLARY
çylar we telekeçiler birleşmesiniň
agz as y, telek eç i Aliş er Erg eş ow
«Jadyly bag» haryt nyşany bilen
bezeg baglaryny, güllerini oturtmak,
ekip bermek işlerini alyp barýar.
Telekeçi edaralaryň, binalaryň
daş-töweregindäki meýdançalara
bezeg berýän dürli görnüşli gülleri,
baglary oturtmak işlerini ýerine ýe
tirýär. Häzirki wagta çenli paýtagty
Häzirki wagtda ýurdumyzy bagybossanlyga öwürmekde, ekologiýa
syýasatyny üstünlikli durmuşa ge
çirmekde degişli işler alnyp barylýar.
Gurlup ulanylmaga berilýän döwre
bap desgalaryň daş-töweregindäki
meýd anç alar yň ajaý yp güllerd ir
baglar bilen gurşalmagy örän ýa
kymly. Türkmenistanyň Senagat

Türkmenistanda kömrüň tassyklanan gorlary bar. Olara
okislenen we daş kömürleri degişlidir.
Okislenen kömürleriň tebigatda gelip çykyşyny alym-geo
loglar şeýle düşündirýärler:
1) daş kömürleriň üstki gatlagynyň açylyp, olaryň howa
daky kislorod we suw bilen täsirleşmegi netijesinde bolup
geçýän hadysalara laýyklykda;
2) gömülip galan organiki maddalaryň (ösümlikleriň, dürli
jandarlaryň galyndylarynyň) ençeme ýyllaryň dowamynda
dargamagynyň netijesinde. Bu hadysanyň iň soňky netijesi
daş kömrüň emele gelmegidir.
Biziň ýurdumyzda kömür känleri, esasan-da, Balkan wela
ýatynyň çäklerinde duş gelýär. Olara mysal edip, şu aşakdaky
ýataklary görkezmek bolýar.
Okislenen kömürleriň «Tüwergyr» ýatagy. Onuň
«Amanbulak» meýdançasy Balkan welaýatynyň Türkmen
başy etrabynda Gyzylgaýa obasynyň 15—20 km günorta
tarapynda, Türkmenbaşy säherinden 250 km uzaklykda we
«Günbatar Amanbulak» meýdançasyndan 10 km aralykda
ýerleşýär. Okislenen kömrüň gatlaklarynyň ini 10 metrden
30 metre çenli bolup, olaryň galyňlygy 10 metrden geçme
ýär. Bu kömürleriň esasy häsiýetleri şulardan ybarat: küllüligi
— 22—30 %, çyglylygy — 12%, uçýan maddalaryň mukda
ry — 45%, kükürdiň mukdary — 0,9%, gumin kislotalarynyň
mukdary — 30—98%.

gapysyna çenli eltip berilýär. Onlaýn market
her günde ýüzlerçe müşderä hyzmat edýär.
«Amatly» onlaýn marketiň iýmit önümleri täze
ligi, terligi, bahasynyň elýeterliligi bilen aýratyn
tapawutlanýar. Onlaýn marketde oba ýaşaýjy
laryna gerekli harytlaryny jaň edip sargamak
hyzmaty hem ýola goýlandyr.

TELEKEÇILIK

Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasy Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheri
niň Halklaryň dostlugy köçesiniň ug
runda ýerleşýär. Bu ýerde 6 aýlyk
dan başlap, 14 ýaşa çenli çagalaryň
egin-eşikleri tikilýär. Kärhanada
200-den gowrak işgär zähmet çek
ýär. «Esli» hojalyk jemgyýetinde
«Besti» haryt nyşanly çagalaryň
köýnekleriniň, jalbarlarynyň, sport

SENAGAT

ÝURDUMYZYŇ
TEBIGY BAÝLYKLARY:

TÜRKMENABAT
ŞÄHERINDE

«Ynamdar» marketiň ykjam goşundysyna
gireniňizde, ilki bilen, haýsy şäherdedigiňizi
saýlamaly. Bu market ýurdumyzyň ähli wela
ýatlarynyň merkezi şäherlerinde öz şahamça
laryny açyp, halka elektron söwda hyzmatyny
hödürläp gelýär. 2019-njy ýyldan bäri halka
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myzyň ençeme ýerlerindäki baglyk
meýd anç alard a telek eç in iň alyp
barmagynda bezeg işleri geçirildi.
Mundan başga-da, ol ýokary dere
jede geçirilýän baýramçylyklarda,
täze binalaryň açylyş dabaralaryn
da olaryň daş-töweregindäki ýerleri
abadanlaşdyryş işlerini hem alyp
barýar. Şeýle-de, telekeçi müşderi
ler üçin toprak we howa şertlerine
gab at gelý än bez eg baglar yn y,
güllerini saýlamak boýunça hem
degişli maslahatlary berýär. Öz işine
yhlas bilen ýapyşýan telekeçi Alişer
Ergeşow Türkiýe Respublikasynyň
hünärmenleri bilen onlaýn arkaly iş
tejribesini hem alyşýar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

Bu kömürler gumin dökünlerini, ýagny ammoniý gumaty
ny, kaliý gumatyny, kömürammofosfat we oksigumat dökü
nini öndürmekde barlanyp görüldi. Bu dökünler ýurdumyzyň
dürli daýhan hojalyklarynda köp ýyllaryň dowamynda synag
edilip görüldi we olaryň ýokary netije berýänligi subut edildi.
Okislenen kömürleriň düzüminde ösümlikler üçin gerekli dürli
iýmitlendiriji we mikroelementler, şol sanda kaliý, magniý,
fosfor, demir, marganes, bor, kobalt, sink, mis ýaly elementler
duş gelýär.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň himiýa institu
tynyň we Belarus Respublikasynyň Ylymlar akademiýasynyň
torf institutynyň alymlary tarapyndan okislenen kömrüň gaz
görnüşli ammiak bilen täsir etdirilmegi arkaly ammoniýli kö
mür gumat dökünini öndürmek tehnologiýasy işlenip düzüldi.
Bu dökün ýeriň her gektaryna 200—250 kg mukdarda mineral
dökünler bilen bilelikde ulanylanda gowaça, bugdaý, ýeralma
ýaly ekinleriň hasyllylygyny has-da ýokarlandyrýar. Gowaça
çigidiniň ýaglylygyny köpeldýär we pagta süýüminiň tehnolo
gik görkezijilerini gowulandyrýar. Bu alymlar tarapyndan düzü
minde 40% fosfor, 12% azot we 5% gumat saklaýan kömürli
ammofos döküniniň alnyş tehnologiýasy-da işlenip düzüldi we
onuň synag tapgyry öndürildi.
«Tüwergyr» ýatagynyň okislenen kömürleri buraw erginleri
ni taýýarlamak üçin giňden ulanylýan kömürli-aşgarly reagenti
(UŞR) öndürmek üçin ýaramlydyr.
Häzirki döwürde bu kömür käni «Türkmengeologiýa» döw
let korporasiýasynyň hasabynda saklanýar. Onuň çäklerinde
1991—2001-nji ýyllar aralygynda ýene-de iki meýdançada
(«Günbatar Amanbulak» we «Gyzylgaýa») gözleg-barlag
işleri geçirildi. Onuň netijesinde bu ýerde «D» markaly daş
duzunyň gorlary tassyklanyldy. Bu kömürler ýeriň 150—428
metr çuňlugynda tapyldy we olaryň gatlaklarynyň galyňlygy
0,4—8,7 metre barabardyr.
Daş kömürleriň «Ýagman» ýatagy. Bu uly bolmadyk kö
mür käni Balkanabat şäheriniň golaýynda ýerleşýär.
Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, bu kömürlerden oba ho
jalygy üçin zerur bolan dökünleriň, ösümlikleri kesellerden
we zyýankeşlerden gorap saklamak üçin serişdeleriniň dürli
görnüşlerini, nebit-gaz toplumynyň edaralarynda buraw işle
rini geçirmek üçin gerek bolan reagentleri öndürip bolýar. Bu
önümleri öndürmegiň tehnologiýalary, enjamlar çylşyrymly
bolman, ony öndürmek üçin biziň ýurdumyzda ähli şertler bar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň senagat we himiýa
önümçiligi bölüminiň baş hünärmeni.
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S/b 202131000197

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

S/b 601221000949

S/b 209211000120

S/b 211122500145

S/b 601131000830

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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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.
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Tiraž 8440 sany.
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hiline Türkmenistanyň
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berýär.
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HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY
HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

S/b 101731005495

Mahabatlar. Bildirişler

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň ýaşaýyşdurmuş 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.

HOJALYK JEMGYÝETI

S/b 101201004434

Giňişleýin maglumat internet sahypamyzda ýerleşdirilen:
www.rysgalbank.com.tm

