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HORMATLY PREZIDENTIMIZ
SENAGATÇYLAR WE
TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ
GAZANANLARYNYŇ SERGISI
BILEN TANYŞDY
13-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyş
lanan sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümle
riniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de
olaryň görnüşleri bilen tanyşdy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI
14-nji aprelde hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýa
tynda toý saparynda bolmagynyň barşyn
da bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme
mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň günba
tar welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahat
laşyldy. Mejlisiň dowamynda, şeýle-de de
gişli hasabatlar diňlenildi, birnäçe resmina
malaryň taslamalaryna garaldy.
Mejlis de Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň
orunbasary M.Muhammedow gözegçilik edýän
düzümleri tarapyndan geljek ýedi ýylda döwletimizi
ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarla
magyň çäklerinde, Balkan welaýatyny durmuş-yk
dysady taýdan ösdürmegiň ugurlaryny kesgitlemek
babatda döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny
ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada
hasabat berdi.
Durm uş ulg am yn a, döwr eb ap çag alar bag
larynyň, mekdepleriň, saglyk öýleriniň, ýaşaýyş
jaýlarynyň, inženerçilik desgalarynyň gurluşygyna
we ozal hereket edýänleriniň durkuny täzelemäge
aýratyn üns berler. Şunuň bilen birlikde, meýilleş
dirilen ugurlaryň ählisinde içerki serişdeleriň, şol
sanda zähmet gorlarynyň mümkinçiliklerinden doly
peýdalanmak, täze iş orunlaryny döretmek hem-de
bu işlere hususy ulgamyň işjeň gatnaşmagyny ga
zanmak, içerki we daşary ýurt maýalaryny çekmek
wezipeleri goýuldy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu ýyl
göz öňünde tutulan maýa goýumlaryň öz wagtynda
özleşdirilişini we maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleri
niň hasabyna täze önümçilikleriň işe girizilmegini
gözegçilikde saklamagyň möhümdigini belledi we
geljek ýedi ýyl üçin Prezident Maksatnamasynda
ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaýyn ösdürmek, döw
rebap, täze önümçilikleri we goşmaça iş orunlaryny
döretmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmagy
tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow içerki sarp ediş bazarynda azyk bol
çulygyny üpjün etmek we ýurdumyzyň hususy
ulgamynyň önümçilik başlangyçlaryny mundan

beýläk-de goldamak boýunça geçirilýän işler ba
rada hasabat berdi.
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuşykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyn
da kiçi we orta işewürligiň öňünde täze iş orunlaryny
döretmek, welaýatlarda öndürilýän önümleriň muk
daryny artdyrmak ýaly möhüm wezipeler goýuldy.
Wise-premýeriň habar berşi ýaly, ýurdumyzyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
tarapyndan, şol sanda Balkan welaýatynda oba ho
jalyk, azyk hem-de senagat kärhanalaryny döretmek
boýunça maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçir
mek barada teklipler işlenip taýýarlanyldy. Şolaryň
hatarynda suw tygşytlaýjy usullary ulanmak arkaly,
gök önümleri, üzüm hem-de miweli baglary ösdürip
ýetişdirmek, maldarçylyk we guşçulyk toplumlary
ny, häzirki zaman ýyladyşhanalaryny hem-de azyk
önümlerini saklamaga niýetlenen sowadyjy ammar
lary gurmak boýunça taslamalaryň 14-si bar.
Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatynda
2022 — 2028-nji ýyllarda gurulmagy meýilleş
dir ilen täz e desg alar yň deg işli san aw y döwlet
Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, hereket
edýän önümçilikleri netijeli ulanmak bilen, çykaryl
ýan önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberlerini
hem-de görnüşlerini artdyrmagyň zerurdygyny bel
läp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Hususy telekeçileriň kärhanalarynyň doly kuw
watynda işlemegini üpjün etmek babatda degişli
görkezmeler berildi. Amatly işewür gurşawy kemala
getirmek arkaly, kiçi we orta işewürligi goldap, her
welaýatda, etrapda hem-de şäherde döwrebap
önümçilikleri we iş orunlaryny döretmek zerurdyr
diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.
Wis e-premý er e ýurd um yzd a eksp ort ugurly
önümçilikleriň, daşary ýurtlardan getirilýän harytla
ryň ornuny tutýan önümleriň möçberlerini artdyrmak
boýunça maksatnamalaýyn işleri çaltlandyrmak
hem tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumy
zyň telekeçileriniň Balkan welaýatynda maýa goýum
taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça teklip
lerini içgin seljermek we olara gaýtadan seretmek
babatda görkezmeleri berdi.
«RYSGAL»

Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahylsyz
ulgamyny ösdürmek, telekeçilik başlangyçlaryny goldamak
döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup dur
ýar. Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň ösen tejribesinden ugur
alnyp, hususy ulgamyň ykdysadyýetimizde eýeleýän ornunyň
berkidilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi türkmen te
lekeçileriniň dürli ugurlar, şol sanda azyk we beýleki harytlaryň
önümçiligi boýunça belent sepgitleri eýelemegine giň ýol açýar.
Paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Söwdasenagat edarasynda guralan sergide görkezilýän dürli önümler
barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow
hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
başlygy hormatly Prezidentimize hasabat berdiler.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sergide
görkezilýän önümler bilen tanyşlygynyň dowamynda «Rys
gal» paýdarlar täjirçilik bankynyň, «Seljeriş we tehnologiýalar
merkeziniň» diwarlyklarynda beýan edilýän hem-de bu dü
zümleriň sazlaşykly ösüşi barada gürrüň berýän maglumatlar
(Dowamy 2-nji sahypada)

ADAM SAGLYGY
JEMGYÝETIMIZIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ
IŇ ÝOKARY GYMMATLYGYDYR
15-nji aprelde Balkan welaýatynda
toý saparynda bolmagynyň dowamynda
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş da
barasyna gatnaşdy. Bu hassahana ýurdumyzyň
saglygy goraýyş ulgamynyň yzygiderli kämilleş
dirilýän düzümleriniň üstüni ýetirdi.
Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
awtoulagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki
köpugurly hassahananyň binasynyň ýanyna bardy. Hemmeler
uly ruhubelentlik bilen döwlet Baştutanymyzy tüýs ýürekden
mübäreklediler. Aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlary
dabara aýratyn öwüşgin çaýdy.
Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylara gutlag sözi
bilen ýüzlenip, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş dereje
sini has-da ýokarlandyrmagyň, obalarymyzy we şäherlerimizi
gülledip ösdürmegiň biziň öňümizde esasy maksatlarymyzyň
biri bolup durýandygyny belledi.
Beden we ruhy taýdan sagdyn, Garaşsyz, Bitarap Watany
myza wepaly, ukyp-başarnykly nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek
boýunça giň gerimli işleri geçirýäris. Paýtagtymyz Aşgabat
şäherinde we ýurdumyzyň sebitlerinde dünýä ölçeglerine
laýyk gelýän döwrebap hassahanalary, saglyk öýlerini, dynç
alyş-sagaldyş merkezlerini, şypahanalary, sport toplumlaryny
giň gerim bilen gurup ulanmaga berýäris. Ine, şu gün dabara
ly açylyp ulanmaga berilýän döwrebap, köpugurly hassaha
na hem biziň bu aýdanlarymyza aýdyň şaýatlyk edýär diýip,
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.
Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze hassahana ilatyň sagly
gyny berkitmäge, keselleri iň häzirki zaman tehnologiýalary we
usullary arkaly bejermäge niýetlenendir. Ýedi gatdan ybarat bu
hassahanada 1 müň 200-e golaý işgäriň talabalaýyk zähmet
çekmegi üçin ähli şertler döredildi.
(Dowamy 2-nji sahypada)
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HORMATLY PREZIDENTIMIZ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER
BIRLEŞMESINIŇ GAZANANLARYNYŇ SERGISI BILEN TANYŞDY
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

bilen içgin tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz
telek eç iler iň ykd ys ad yý et im iz iň okg un
ly ösüşinde möhüm orun eýeleýändigini
belledi we hususyýetçiligiň mundan beý
läk-de höweslendirilmegi ugrunda zerur
tagallalaryň ediljekdigine ünsi çekdi. Munuň
özi «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdür
megiň Milli maksatnamasynda» görkezi
len wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilme
ginde has-da möhümdir diýip, hormatly
Prezidentimiz nygtady.
Döwlet Baştutanymyz sergide görke
zilýän önümler bilen tanyşlygynyň dowa
mynda ýokary hilli önümleri öndürip, ýur
dumyzda we daşary döwletlerde meşhurlyk
gazanan «Hasar», «Misgär», «Duýgy»,
«Altyn ýunus» kärhanalarynyň, «Bars»,
«Doganlar ýyldyzy», «Kindi», «Oguzhan»,
«Ak gar», «Datmeni» söwda nyşanly süý
ji-köke öndürýän telekeçileriň görkezýän
önümleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy.
Mälim bolşy ýaly, bu önümler ýokumlyly
gy we ýokary halkara ülňülere laýyk gelmegi
esasynda dünýäniň talapkär bazarlarynyň
uly isleginden peýdalanýar. Olaryň ählisi
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
gazananlarynyň sergisine süýjüleriň, kö
keleriň hem-de beýleki nygmatlaryň täze
görnüşlerini taýýarladylar.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow «Täze aý» haryt nyşanly
önümçilik birleşiginiň ýolbaşçysy G.Orazow
bilen gürrüňdeş bolup, telekeçi tarapyndan
öndürilýän önümleriň görnüşleri, hili hemde azyk harytlarynyň ýokumlylygy bilen
gyzyklandy. Bu ugurda ýeterlik tejribe top
lan işewür hojalyk jemgyýetiniň gaýtadan
işleýän kärhanalarynda içerki we daşarky
bazarlarda ýerlenilýän ýokary hilli et-süýt
hem-de süýji-köke önümleriniň öndürilýän
digini gürrüň berdi. Hojalyk jemgyýetiniň
18 müňden gowrak söwda nokady bolup,
onuň düzümlerinde müňlerçe işgär zähmet
çekýär. «Täze aý» haryt nyşanly önümler
içerki bazara we daşary ýurtlara ugradylýar.
Şeýle hem işewür hasabatyň dowamynda
hojalyk jemgyýetine degişli 500 sany ýörite
leşdirilen awtoulagyň bardygyny, olaryň taý

ýar önümleri söwda nokatlaryna bökdençsiz
ýetirýändigini aýdyp, hojalyk jemgyýetiniň
gaýtadan işleýän kärhanalarynda her gün
de 100 tonnadan gowrak azyk harytlarynyň
öndürilýändigini habar berdi.
Telek eç i häz irk i döw ürd e ýurd um yz
da hususyýetçiligiň ösdürilmegi ugrunda
döwlet derejesinde alada edilýändigi, te
lekeçilere hemmetaraplaýyn goldaw beril
ýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk
bildirdi we öz öňlerinde goýlan wezipeleriň
üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda mundan
beýläk-de ähli zerur tagallalary gaýgyrma
jakdyklaryna ynandyrdy.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow ýurdumyzyň telekeçi
leri tarapyndan ýetişdirilýän gök önümleriň
we miweleriň gaýtadan işlenilmeginiň äh
miýetlidigini belläp, oba hojalyk önümlerini
öndürmekde hem-de gaýtadan işlemekde
aýratyn işjeňlik görkezýän «Sahabatly»
hojalyk jemgyýetiniň azyk önümleriniň gör
nüşleri bilen tanyşdy.
Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde
ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün et
mek bilen bir hatarda, öndürilýän önümleriň
ekologiýa taýdan ýokary derejä, hil babatda
bildirilýän talaplara laýyk gelmegi ugrunda
zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi.
Mun uň özi milli önümler iň bolç ulyg yn y
üpjün etmek hem-de ýurdumyzyň eksport
kuww at yn y artd yrm ak bab atd a aýr at yn
ähmiýetlidir diýip, hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow aýtdy.
Sergide «Rowaçly sähra», «Parahat»
hususy kärhanalarynyň önümlerine möhüm
orun berlipdir. Ýerli arassa çig maldan ön
dürilen dürli görnüşli önümleriň hiliniň we
ekologik taýdan arassalygynyň derejesine
ýokary baha berilýär.
Häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň
dünýäde ilkinjileriň hatarynda pagta çigidin
den mesge ýagyny öndürip başlamagy aý
ratyn guwandyryjydyr. Munuň özi ýurdumy
zyň işewür düzümleriniň häzirki zamanyň
ösen tejribesinden ugur alyp, önümçilige
täzeçil usullary we sanly tehnologiýalary
işjeň ornaşdyrýandygynyň aýdyň netijesidir.
Döwlet Başt ut an ym yz wis e-pr emý er
Ç.Gylyjowa hem-de Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň başlygyna ýurdumyz

da ýokary hilli we ekologik talaplara doly
laýyk gelýän azyk önümleriniň önümçiliginiň
artdyrylmagy, bu işde telekeçileriň has-da
işjeňlik görk ezm eg i bilen baglan yş ykly
meseleleriň yzygiderli gözegçilikde sakla
nylmalydygyny belledi we bu babatda anyk
görkezmeleri berdi.
Sergide «Nurly meýdan» daýhan ho
jalygynyň önümleriniň dürli görnüşleri we
beýlekiler görkezilýär. Munuň özi ýurdu
myzyň telekeçileriniň öndürýän önümleriniň
görnüşleriniň yzygiderli artdyrylýandygyny
aňladýar. Bu ýerde durmuş himiýasy önüm
leriniň dürli görnüşleri hödürlenilýär. Sintetik
ýuwujylar, zyýansyzlandyryjy serişdeler,
kosmetika we parfýumeriýa ulgamynda
önüm öndürýän «Täç hil» kompaniýasy ýur
dumyzyň bazarlarynda täze önümleri bilen
meşhurlyk gazanýar. Hödürlenilýän harytla
ryň arasynda ýuwujy serişdeler bolan köpür
jikli suwuk sabynyň, çygly süpürgiçleriň täze
görnüşleri, şeýle hem aýna arassalaýjy,
howany tämizleýji, aşhana plitalaryny aras
salaýjy serişdeler we polietilen torbalary
bar. Kompaniýa parfýumeriýa önümleriniň
100-den gowrak görnüşini öndürip, olaryň
köp bölegini daşary ýurtlara eksport edýär.
Sergide ulag we logistika hyzmatlaryny
ýerine ýetirýän hususy kärhanalaryň hemde kompaniýalaryň üstünlikleri görkezilýär.
Ýük daşamak bilen meşgullanýan te
lekeçileriň ýerine ýetirýän hyzmatlarynyň
görnüşleri yzygiderli köpelýär. Bu ugurda
durmuşa geçirilýän halkara taslamalaryň
çäklerinde ulag-logistik kompaniýalaryň
işine aýratyn ähmiýet berilýär. Köpugurly
sergide häzirki zaman senagat we elektron
tehnikalaryny öndürýän «Aýdyň gijeler»
hojalyk jemgyýetiniň önümleri görkezilýär.
Bu hojalyk jemgyýetiniň harytlarynyň gör
nüşleri yzygiderli artýar. Onda iki simkartly
ykjam telefonlar, smartfonlar, dürli görnüşli
mon obloklar, smart-telew iz orlar, häz irk i
zaman sowadyjylary, internet ulgamynyň
paýlaýjylary (routerler), agyz suwuny so
wadýan we gyzdyrýan enjamlar, şeýle hem
LED lampalar öndürilýär.
Sergide görkezilen täze harytlaryň ha
tarynda ýurdumyzda işlenip taýýarlanylan,
Gün energiýasynda işleýän ýolyşyklar hemde ýol belgileri, şeýle hem adamyň gözüne
ýaramaz täsiri bolmadyk, halkara ülňülere

doly laýyk gelýän lampalar bar. Önüm ön
dürijiler olary internet ulgamyndaky resmi
saýt arkaly ýerleýärler.
Senetçilik we amaly-haşam sungatynyň
önümçiligi bilen meşgullanýan işewür topar
laryň agzalarynyň işleriniň halkymyzyň milli
medeni mirasynyň wagyz edilmeginde mö
hüm orun eýeleýändigini gürrüň berdi. Sergi
de ajaýyp halylaryň özboluşly aýratynlyklary,
zergärleriň işleri we keşdeçileriň önümleri
bilen tanyşmak bolýar. Bu ýerde haly we ha
ly önümlerini taýýarlamak boýunça işleýän
telekeçi O.Eýeberdiýewa haly önümleriniň
dürli görnüşlerini, torbalary, dutar gaplaryny
öndürmek, halkymyzyň gadymy halyçylyk
däplerini, şeýle-de has irki döwürlerde ula
nylan keşdeleri, nagyşlary dikeltmek bilen
meşgullanýandyklary barada habar berdi.
Döwlet Baştutanymyz hojalygy ýöretme
giň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyryl
magynyň, bazar gatnaşyklary şertlerinde te
lekeçileriň bu işlere giňden çekilmelidiginiň
ähmiýetini belledi. Ýurdumyzda kiçi, orta we
iri telekeçiligi ösdürmäge, milli ykdysadyýe
timizde hususy pudagyň eýeleýän ornuny
pugtalandyrmaga möhüm ähmiýet berilýär.
Şunuň bilen baglylykda, ähli ugurlarda ýaş
laryň işewürlik başlangyçlaryny goldamaga,
önümçilik düzümlerini ösdürmäge gönük
dirilen döwlet syýasaty işjeň dowam etdi
riler diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow belledi we hemmelere
üstünlik arzuw etdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary Ç.Gylyjow hem-de Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň başlygy hu
susyýetçiligi mundan beýläk-de ösdürmek
ugrunda yzygiderli alada edýändigi, teleke
çilere döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň
berilýändigi üçin hormatly Prezidentimize
ýurdumyzyň ähli telekeçileriniň adyndan
tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň tele
keçiligini mundan beýläk-de yzygiderli ös
dürmek boýunça degişli ýolbaşçylara anyk
tabşyryklary berip, yhlasly zähmeti bilen mil
li ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagyna
we halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokar
landyrylmagyna mynasyp goşant goşýan
hususy işewürligiň wekillerine üstünlikleri
arzuw edip, bu ýerden ugrady.
«RYSGAL»

ADAM SAGLYGY JEMGYÝETIMIZIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ
IŇ ÝOKARY GYMMATLYGYDYR
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

Täze hassahanada jemi 27 bölüm bolup, olarda adamla
ryň saglygyny berkitmek, kesellerini bejermek üçin giň şert
ler döredildi. Bu ýerde ornaşdyrylan kämil enjamlar ýörite
operasiýalaryň ýokary derejede geçirilmegine mümkinçilik
berýär. Hassahanada näsaglar üçin hem zerur mümkinçi
likler bar. Ýatymlaýyn otaglar bir we iki adama niýetlenip,
olarda zerur bolan ähli amatly şertler döredildi.
Hassahananyň goşmaça iki gatdan ybarat binasy esasy
bina bilen birleşip, onuň birinji gaty funksional anyklaýyş
bölümini, merkezleşdirilen barlaghanany, şöhle bilen anyk
laýyş bölümini we kabulhanany öz içine alýar. Ýokarky gaty
bolsa operasiýa, sterilizasiýa hem-de ulular we çagalar
üçin anesteziologiýa we reanimasiýa, akuşerçilik hem-de
bäbekleriň reanimasiýasy bölümlerinden ybaratdyr.
Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagy üçin
zerur maglumatlaryň ýokary tizlikde alynmagy hem-de mas
lahatlaryň guralmagynda bökdençligiň bolmazlygy üçin,
hassahananyň ähli bölümlerinde sanly ulgam arkaly özara
arabaglanyşyk ýola goýuldy.
Umuman, dürli görnüşli bejergi işlerini geçirmäge niýet
lenen we häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen bu
köpugurly hassahana ilatyň saglygyny berkitmekde, ke
selleriň öňüni almakda we näsaglary döwrebap usullarda
bejermekde ýurdumyzda esasy merkezleriň birine öwrüler
diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Döwlet Başt ut an ym yz saglyg y gor aý yş ulg am yn yň
işgärlerini, şeýle hem Balkan welaýatynyň ilatyny häzir
ki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän täze köpugurly
hassahananyň açylyp ulanmaga berilmegi bilen ýene-de
bir gezek tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan sag
lyk, abadan we bagtyýar durmuş, ýurdumyzyň ähli saglygy
goraýyş işgärlerine bolsa ynsan saglygyny goramak ýaly

asylly hem-de jogapkärli işlerinde uly üstünlik arzuw etdi.
Goý, bu döwrebap hassahana uzak ýyllaryň dowamynda
halkymyza hyzmat etsin!
Dabara gatnaşyjylaryň joşgunly el çarpyşmalary as
tynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
toý bagyny kesip, binanyň içine girdi. Bu ýerde döwlet
Baştutanymyzy iň hormatly myhman hökmünde ak ýektaýly
çagalar öz çykyşlary bilen garşy aldylar.
Soňra täze hassahananyň tehniki taýdan enjamlaşdy
rylyşy, näsaglar we lukmanlar üçin döredilen şertler bilen
içgin tanyşdyrylyş başlandy. Bu döwrebap lukmançylyk
edarasynyň gurluşygy Balkan welaýat häkimliginiň buýur
masy boýunça Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy bolan «Ussat inžener» hususy kärhanasy tarapyn
dan ýerine ýetirildi. Hassahananyň umumy meýdany 10,5
gektary eýeläp, binanyň meýdany 41 müň 156 inedördül
metre deňdir. Bu ýerde näsaglaryň ýatymlaýyn we gatnap
bejergi almagy hem-de saglygyny dikeltmegi üçin ähli zerur
şertler döredilipdir.
7 gatly toplumda 27 bölüm, şol sanda funksional anykla
ýyş bölümi, otorinolaringologiýa, neýrohirurgiýa, iç keselleri,
tiz kömek, fizioterapiýa we dikeldiş, anesteziologiýa we rea
nimasiýa, şeýle hem maslahat beriş, çaga keselleri, newrolo
giýa, endokrinologiýa, kardiologiýa, stomatologiýa bölümleri,
gan banky, merkezleşdirilen barlaghana we beýlekiler bar.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar Berdimuhamedow
hassahana bilen tanyşlygy tamamlap, maslahatlar zaly
na bardy. Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip,
Türkmenbaşy şäherinde häzirki döwrüň iň kämil enjamlary
bilen üpjün edilen täze, köpugurly hassahananyň açylyp
ulanmaga berlendigini belledi. Bu hassahana özboluşly
hem-de döwrebap lukmançylyk edarasydyr. Raýatlarymy
zyň saglygyny berkitmekde, kesellerini bejermekde onuň
ähmiýeti uly bolar diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we

ýygnananlary bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlady.
Soňra Hormatly myhmanlaryň kitabynda şanly wakanyň
hormatyna ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
Hormatly Prezidentimiz köpugurly hassahananyň işgär
lerine ýene-de bir gezek işlerinde üstünlik arzuw edip, halky
myzyň saglygyny pugtalandyrmaga mynasyp goşant goşjak
täze lukmançylyk edarasyna sowgat hökmünde ýöriteleşdi
rilen awtoulag serişdeleriniň açarlaryny gowşurdy. Döwlet
Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp,
bu ýerden paýtagtymyza ugrady.
«RYSGAL»

RESM I HAB AR
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň çalt
depginli ösýän hususy pudagyny döwlet tarapyndan
goldamagy dowam etdirmek, bazar gatnaşyklarynyň
täze tapgyrynda innowasiýalara esaslanýan işewürli
gi ýokary bilimli kämil hünärmenler bilen üpjün etmek
maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol
çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Mer
kezi bankyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankyna,
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine Aşgabat
şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyny maliýeleşdirmek
maksady bilen, degişli möçberdäki serişdeleri karz
bermek tabşyryldy.
Gurluşyk işlerine 2022-nji ýylyň aprel aýynda baş
lamak we desgany 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda
ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.
(TDH)

3

Rysgal 2022-nji ýylyň 18-nji apreli, duşenbe

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Döwrebap derejede guralan sergi hususy telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilen
syýasatyň üstünlikli amala aşyrylýandygyna, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän
döwlet goldawynyň öz miwelerini berýändigine şaýatlyk edýär.

INNOWASIÝALAR BILEN ÖSÝÄN PUDAK
çagalar iýmitiniň, miwe we gök önümleriň konsentrantlary
nyň, miwe suwlarynyň, maýoneziň, doňdurmanyň, gaplanan
önümleriň, balyk önümleriniň, süýji-kökeleriň köp görnüşleri
özümizde öndürilýär.
Sergide hususyýetçilerimiziň azyk senagatynda ýeten dere
jeleri doly beýan edilýär. Onda datly tagamly, ýokary hilli, elýe
ter bahaly azyk harytlarymyzyň ýüzlerçe görnüşi görkezilýär.
«Ter», «Ýigit», «Ter önüm» hojalyk jemgyýetleriniň, «Has»,
«Erk in gurluş yk», «Miw eli ülk e», «Alt yn gala gurluş yk»,
«Alt yn tug», pawlown iý a agajyn y ösd ür ip ýet işd irý än
«Kanagatly nesil» kärhanalarynyň we beýlekileriň diwarlyk
laryndan hususyýetçilerimiziň gök we bakja önümleriniň, mi
weleriň, şol sanda ýurdumyzda ozal öndürilmeýän önümleriň
önümçiligini artdyrýandyklaryny görmek bolýar.
Guşçulyk, maldarçylyk hem-de balykçylyk boýunça ýetilen
menzilleri bolsa «Hazar balyk» toplumynyň, «Ak toprak» kär
hanasynyň, «Hoş zaman» guşçulyk toplumynyň, «Elin balyk»,
«Bereketli», «Toý zaman», «Altyn hilal» hojalyk jemgyýetleri
niň, «Nurly meýdan» daýhan hojalygynyň mysalynda görmek
bolýar. Bu hususy taraplar ilatymyzy ýokumly iýmitleriň örän
köp görnüşi bilen üpjün edýärler.
Döwletimiziň şanyna şan, ösüşlerimiziň badyna
bat goşulýan täze taryhymyzyň «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynda ähli pudaklarda üstünlikli zähmet
gaýnap joşýar. Ýurdumyzyň «altyn gaznasy» hökmün
de adygan hususy ulgamda hem döwrebap innowa
siýalar ornaşdyrylyp, ýokary hilli önümler öndürilýär,
dünýä ülňülerine laýyk hyzmatlar ýerine ýetirilýär.
Milli nyşanly önümlerimiz dünýä bazarlaryna çykary
lyp, Watanymyzyň eksport mümkinçilikleri artdyrylýar.
Bu hakykat 12-nji aprelde öz işine başlan Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredil
meginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň se
nagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisidir birleşmä
niň agzalarynyň maslahatynda hem aýdyň şöhlelendi.
«Türkm en telek eç iler i row açlyklar yň röwş en ýoly bilen
ynamly öňe barýarlar» diýip bellemek bilen, hususyýetçi
lerimiziň halal zähmetlerine ýokary baha berýän hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sergä baryp, te
lekeçileriň alyp barýan işleri bilen ýakyndan tanyşmagy bu
çäräniň ähmiýetini has-da artdyrdy. Munuň özi Gahryman
Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 14 ýyl mundan ozal ösüş-özge
rişleriň ak ýoluna düşen türkmen telekeçileriniň Berkarar döwle
tiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem rowaç gadamlar
bilen ilerlejekdiginiň nyşany bolup, göwünleri galkyndyrdy.

Sergi barada ilki bilen bellemeli zat, ol Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gazananlarynyň, hususy
pudagyň ýeten sepgitleriniň gözden geçirilişine öwrüldi. Onda
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümleýin edarala
rynyň, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň, paýtagtymyzda
hem-de welaýatlarda giň gerimli döwlet taslamalaryny durmuşa
geçirýän iri kärhanalardyr hojalyk jemgyýetleriniň gazananlary
bilen giňden tanyşdyryldy. Şunda hususy işewürleriň dürli ugur
lardaky täzeliklerine — täze önümlerine aýratyn orun berildi.
Şu gezekki serginiň diwarlyklarynda milli önümleriň 100-den
gowrak täze görnüşi görkezilýär. Täze harytlaryň hatarynda
ýurdumyzda işlenip taýýarlanylan Gün energiýasynda işleýän
ýol yşyklar hem-de ýol belgileri bar.
Häzirki döwürde milli işewürlerimiz dünýäniň öňdebary
jy nusgalary bilen mynasyp bäsdeşlik edip bilýän naýbaşy
önümleriň örän köp görnüşlerini öndürýärler. Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň obasenagat toplumynda, azyk hem-de
gaýtadan işleýän senagatda işleýän agzalarynyň ýokary hilli
önümleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Çünki bu ugurda
zähmet çekýän telekeçilerimiz içerki bazarlarymyzy ISO stan
dartly, ekologik taýdan arassa azyk önümleri bilen üpjün etmek
bilen, ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny berkitmäge örän uly
goşant goşýarlar. Olaryň tagallalary bilen et-süýt önümleriniň,

«Hasar», «Misgär», «Duýgy», «Altyn ýunus» önümçilik kär
hanalary, «Bars», «Doganlar ýyldyzy», «Oguzhan», «Ak gar»
söwda nyşanly önümleri çykarýan telekeçileriň diwarlyklarynda
bolsa türkmen konditerleriniň üstünlikleri beýan edilýär. Bu gün
ata Watanymyzda öndürilýän baldan datly süýji-kökedir şoko
lad önümleri diňe bir türkmenistanlylaryň däl, eýsem, daşary
ýurtly sarp edijileriň hem saçaklaryny bezeýär.
Gündelik iýmitiň aýrylmaz bölegi bolan süýt önümlerini
öndürýän hususy kärhanalarymyz hem 14 ýylyň içinde baý
tejribe topladylar. «Zamana», «Ak çeşme», «Elin», «Salkyn»,
«Täze aý», «Ýüpek ýoly gurluşyk», «Erteki» söwda belgili
önümleri öndürýän telekeçileriň, «Şawat» açyk görnüşli paý
darlar jemgyýetiniň, «Sahabatly», «Gönezlik» hojalyk jemgy
ýetleriniň sergide görkezýän süýt önümleri olaryň gazanýan
üstünlikleriniň juda uludygyna aňryýany bilen şaýatlyk edýär.

«Parahat», «Arçalyk», «Ak ýol», «Akdaş miwe içgileri»,
«Berk akar» kärhanalary, «Ýakymly kümüş suwy», «Miweli
oba», «Döwür gurluşyk», «Çäksiz lezzet» hojalyk jemgyýetleri
we beýlekiler gök önümlerden, miwelerden öndürilen şireleri
hem-de içgileri, arassa agyz suwuny görkezýärler.
Umuman, hususy telekeçilerimiziň oba hojalygynda alyp
barýan işleri, gazanýan üstünlikleri juda köp. Olaryň iň döwre
bap tehnologiýalar bilen üpjün edilen önümçilik kärhanalarynda
öndürýän ýokary hilli azyk önümlerine dünýä bazarlarynda

hem isleg örän uly. Şu gezekki sergi hem oba hojalykçy işe
würlerimiziň özlerine ynanylan wezipäni abraý bilen ýerine
ýetirýändiklerine aýdyň subutnama boldy.
Sergide ata Watanymyzy dünýä bilen aýakdaş ösdürmek
ugrunda — ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak
da uly işleri bitirýän hususy taraplaryň işleri hem orun alýar.
IT ulgamda ýöriteleşdirilen «Ýokary tilsimatlar» merkezi, «Adyl
açar», «Milli ulgam», «Awtomatizasiýa tehnologiýalarynyň
merkezi» ýaly birnäçe hususy taraplar döwrebap senagat we
elektron önümlerini, töleg terminallaryny, okuw maksatnama
laryny, «akylly» öýleriň taslamalaryny hödürleýärler.
Serginiň senagat harytlary görkezilýän bölümi hem juda özü
neçekiji. Sebäbi soňky döwürlerde milli telekeçilerimiz ýerli çig
maldan dünýä standartlaryndaky önümleri öndürip, senagat
laşmak ugrundaky döwlet maksatnamalaryna mynasyp goşant
goşýarlar. Bu ýylky sergi hem milli nyşanly önümlerimiziň müň
lerçe görnüşi bilen tanyşmak üçin amatly meýdança öwrüldi.
Ýokary hilli, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan we diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary döwletlerde
hem uly islegden peýdalanýan önümleri «Çaly», «Ak hünji»,
«Hindiwar», «Berk önüm», «Algap», «Sapaly jaý», «Abat
şekil» hususy kärhanalarynyň, «Derýaplastik», «Ak bulut»,
«Ak gaýa», «Saka» hojalyk jemgyýetleriniň diwarlyklarynda
özlerine ýer edindiler.
Häzirki wagtda telekeçilerimiz geljegi uly bolan ugurlaryň
ençemesinde netijeli işleri ýola goýdular. Şol ugurlaryň hata
rynda himiýa senagaty hem bar. Suwuklandyrylan gaz, tebigy
gazdan karbamid we ammiak, elektrod önümçiligi boýunça
iş alyp barýan hususy kärhanalaryň mysalynda ýurdumyzyň
himiýa senagatynyň ýeten derejesine göz ýetirmek bolýar.

Şeýle hem sergide durmuş himiýasyna degişli önümleri —
sintetik ýuwujy, zyýansyzlandyryjy serişdeleri, kosmetika we
parfýumeriýa önümlerini öndürýän «Täç hil», «Ýeke damja»
kärhanalarynyň, ulag we logistik hyzmatlary ýerine ýetirýän «Bir
dünýä», «Ulag ekspeditorçylyk hyzmatlary» hojalyk jemgyýet
leriniň, «Bir kuwwat» hususy kärhanasynyň, syýa galamlary
öndürýän «Gündogar şöhlesi» hojalyk jemgyýetiniň önümleridir
hyzmatlary bilen tanyşmak üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir.
Sergä gatnaşýanlaryň birnäçesi halkyň sarp edýän haryt
larynyň çykarylyşyny artdyrmakda hususy ulgamyň mümkin
çiliklerini görkezýärler. Şolaryň hatarynda dokma önümlerini
hem-de aýakgaplary, döwrebap lybaslary we beýleki zerur
önümleri öndürýän «Röwşen», «Batly gadam» hususy kärha
nalary, «Muhammet Balkan», «Ak suw» hojalyk jemgyýetleri
bar. Olaryň döwrebap önümleriniň sanawynda hakyky deriden
tikilýän gündelik, nusgawy we sport aýakgaplarynyň, mekdep
ýantorbalarynyň dürli görnüşleri bar.
Milli işewürlerimiz hyzmat we söwda ulgamynyň ösüşleri
ne-de mynasyp goşant goşýarlar hem-de halkymyza durmuş,
mahabat we neşirýat ugurlaryna degişli hyzmatlary hödürle
ýärler. Sergide hyzmatlar ulgamyndaky gazanylanlar hem örän
aýdyň beýan edilýär.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
önümçilik kuwwatlyklaryny, şeýle-de söwdada we hyzmatda
ýeten derejesini dolulygyna açyp görkezýän sergi şu gün
öýleden soň öz işini tamamlar. Ýöne özara pikir alyşmaga,
söwda geleşiklerini baglaşmaga döredilen giň mümkinçilik
leriň netijesinde gazanylan ylalaşyklar boýunça edilmeli işler
entek-entekler dowam eder.
Ogulmahym ATAÝEWA.
«Rysgal».
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ÝYLYŇ ÖŇDEBARYJY IŞEWÜRI
Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň sergi za
lynda giňden ýaýbaňlandyrylan türkmen işewürleriniň
önümleriniň sergisinde ýokary hilli, ekologiýa taýdan
arassa, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply, eksport
ugurly azyk, senagat, gurluşyk harytlarydyr bu pu
dakda sanly ulgam arkaly amal edilýän giň möçberli
işler, täze taslamalar bilen tanyşmaga, pikir we tejribe
alyşmaga hem mümkinçilik bar. Serginiň çäklerinde
guralan birleşmäniň agzalarynyň maslahatynda dürli
ugurlar boýunça alnyp barlan işler barada hasabatlar
diňlenildi. Oňa gatnaşyjylar Türkmenistany 2022 —
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Milli maksatnamasynda hususy telekeçiligi ösdürmek
boýunça kesgitlenen çäreleri durmuşa geçirmek bilen
baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle-de hususy eýeçilige täze tehnologiýalary, sanly
ulgamy ornaşdyrmak babatda öňde goýlan wezipeler
kesgitlenildi.
Maslahatda birleşmäniň hususy telekeçileriň ara
synda dürli ugurlar boýunça yglan eden «Ýylyň öňdeba
ryjy işewüri» bäsleşiginiň jemi jemlendi. Netijede, dürli
ugurlar boýunça bäsleşige gatnaşan hususy kärhana
laryň, hojalyk jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
telekeçileriň arasyndan iň mynasyplary ýeňiji diýlip
yglan edildi. Bäsleşigiň ýeňijilerine Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň adyndan Hormat hatlarydyr
ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

TÄZE ZAWOD
ULANMAGA BERILDI
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TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER
BIRLEŞMESINIŇ AGZALARYNYŇ SERGISINDEN

ŞERTNAMALAR BAGLAŞYLDY
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy
bilen 14 ýyl mundan ozal Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
döredilip, hususyýetçilige giň ýol açyldy.
Telekeçiler ýurdumyzyň altyn gaznasyna
deňelip, milli ykdysadyýetimiziň döwlete
dahylsyz ulgamyny ösdürmek, telekeçilik
başlangyçlaryny goldamak döwlet syýa
satynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine
öwrüldi. Şonuň bilen baglylykda, Berka
rar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe hem hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň parasatly
baştutanlygynda dünýäniň ösen tejri
besinden ugur alnyp, hususy ulgamyň
ykdysadyýetimizde eýeleýän ornunyň
berkidilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.
Döwlet tar ap ynd an hus us yý etç ilig i
ösdürmäge berilýän goldaw-hemaýatlar
öz datly miwelerini hem eçilýär. Türk
menistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň 12-nji aprelde
açylan sergisinde hem hususy işewürle
rimiziň ýeten ýokary derejesi örän aýdyň
şöhlelenýär.
Bu serginiň häsiýetli aýratynlygy onuň
dowamynda ýerli kärhanalaryň we daşary
ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda söwda
boý unç a ikit ar aplaý yn şertn am alar yň
baglaşylmagydyr.

Şunuň bilen birlikde, Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
özara içerki söwda boýunça şertnama
laryň 51-sini baglaşandygyny bellemek
möhümdir. Olar, esasan, dürli azyk önüm
leriniň we önümçilikde ulanylýan seriş
deleriň söwdasyna degişlidir. Munuň özi
serginiň köptaraplaýyn häsiýete eýedigini
görkezýär. Şeýle-de Watanymyzyň «altyn
gaznasyny» has-da kuwwatlandyrmak
ugrunda batly gadamlar bilen öňe gidil
ýändiginden habar berýär.
Serg in iň çäkler ind e Sen ag atç ylar
we telekeçiler birleşmesinde geçirilen
maslahat hem hususy pudagyň geljekki
ösüşlerine bagyşlandy. Onda täzeçil teh
nologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmak
bilen baglan yş ykly wez ip eler kesg it
lenildi. Türkmenistany 2022 — 2052nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösd ürm eg iň Milli maks atn am as ynd a
hususy telekeçiligi ösdürmek boýunça
kesgitlenen çäreleri durmuşa geçirmek
bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Maslahatda Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň dürli ugurlar boýunça
alyp barý an işler i bar ad ak y has ab at
lar diňlen ild i. Horm atly Prez id ent im iz
Serd ar Berdimuhamedowyň iri döw

let sargytlaryny ýerine ýetirmek, maýa
goýum taslamalaryny amala aşyrmak
boýunça öňde goýan wezipeleriniň ýe
rine ýetirilişi we beýleki wajyp meseleler
barada pikir alyşmalar boldy. Şeýle hem
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
işiniň guramaçylyk meseleleri boýunça
çözgütler kabul edildi.
Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň berýän uly
goldawynyň, hususy işewürligi ösdürmek
üçin döwlet tarapyndan döredilýän amatly
şertleriň türkmen telekeçilerine geljege
uly ynam bilen garamaga, ata Watanymy
zyň ykdysady kuwwatyny artdyrmagyň,
mähriban halkymyzyň abadançylygyny
ýok arland yrm ag yň bähb id in e has-da
tutanýerli zähmet çekmäge mümkinçilik
berýändigini biragyzdan bellediler.
«Türkmenistanyň Senagatçylar we
telek eç iler birleşm es in iň agz alar yn yň
gysga döwrüň içinde özlerine bildirilen
ynamy ödäp, abraýly netijeleri gazanma
gy başarandyklary buýsançly ýagdaýdyr»
diýip bellemek bilen, milli işewürlerimiziň
Watanymyzy gülledip ösdürmek ugrunda
ky tagallalaryna mynasyp baha berýän
hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy
dik bolsun, tutýan tutumly işleri rowaçlyk
lara beslensin!
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Golaýda Mary etrabynda täze önümçilik desga
sy — ýyllyk kuwwatlylygy 3 müň tonna tehniki uglerod
öndürmäge niýetlenen zawod açylyp ulanmaga berildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
öňde goýan giň gerimli wezipelerine laýyklykda, Türk
menistan täze taryhy eýýamda ykdysadyýeti senagat
laşdyrmakdan ugur alyp, täzeçil tehnologiýalar bilen
enjamlaşdyrylan, diwersifikasiýalaşdyrylan senagat
toplumyny döretmegi maksat edinýär. Bu bolsa pudak
laryň düzümini düýpli döwrebaplaşdyrmagy, Wata
nymyzyň baý tebigy serişdeleriniň esasynda işleýän
ýokary tehnologiýaly we ylma esaslanýan kärhanalaryň
gurulmagyny göz öňünde tutýar.
Ýurdumyzyň ägirt uly çig mal kuwwatynyň netijeli
peýdalanylmagy daşary ýurtlardan getirilýän haryt
laryň ornuny tutýan önümleri öndürýän önümçilikleri
döretmek hem-de Türkmenistanyň eksport kuwwaty
ny artdyrmak wezipelerini üstünlikli çözmäge, içerki
we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli,
bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmäge mümkinçilik
berýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
belleýşi ýaly, Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy
nyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri döwlet-hususyýetçilik
hyzmatdaşlygyna esaslanan bazar gatnaşyklaryny
işjeň ornaşdyrmakdan, ýurdumyzyň işewürligini, tele
keçileriň başlangyçlaryny höweslendirmekden hem-de
goldamakdan ybaratdyr.
Umumy meýdany 9,9 gektara barabar bolan kär
hana häzirki zaman enjamlary we öňdebaryjy tehno
logiýalar bilen üpjün edildi. Onuň düzümine önümçilik
toplumyndan başga-da, edara binasy, ammar, birnäçe
ugurdaş inženerçilik-tehniki desgalar girýär. Şeýle hem
senagat desgasynyň işiniň doly üpjün edilmegi üçin
hemme zerur ulgamlar, şol sanda gaz, elektrik, suw
üpjünçilik ulgamlary we beýlekiler göz öňünde tutuldy.
Tehniki uglerod polimerleriň howanyň täsirine dur
nuklylygyny ýokarlandyrmak, şol sanda ultramelewşe
şöhlesiniň täsirinden goramak üçin ähli polimerlere
diýen ýaly goşulýar. Şonuň bilen bir hatarda, ol metal
lurgiýada, elektrotehnikada, çaphana işinde, reňkle
me-ýalpyldatma arkaly bezemekde, ýeňil senagatda
peýdalanylýar hem-de nusgalary köpeldýän tehnikada,
ýörite görnüşli kagyzlary almakda, elektrokömür önüm
lerini hem-de dürli elektron enjamlar, abzallar, sanly
tehnikalar üçin elektrik taýdan güýçlendiriji çeşme bo
lan galwanik serişdeleri öndürmekde ulanylýar. Tehniki
uglerod beton, sement, asfalt-beton we organomineral
garyndylaryň hem-de beýlekileriň düzüm bölegi hök
münde gurluşyk pudagynda-da peýdalanylýar.
«RYSGAL»

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli
12-nji aprelde paýtagtymyzdaky Söwda-senagat
edarasynda işe başlan giň gerimli sergide ilatyň
barha ösýän isleglerini kanagatlandyrmak maksa
dy bilen ýola goýlan, yzygiderli gözlegleriň netijesi
bolan täze görnüşli önümleriň onlarçasy görkezildi.
Bu gezekki sergide hem paýtagtymyzdan we wela
ýatlarymyzdan gelen hususy önüm öndürijileriň dürli
görnüşli azyk, senagat, gurluşyk ugurly önümleri,
arassaçylyk serişdeleri we beýlekileri ýurdumyzyň
hususy pudagynda ýetilen sepgitleri, gazanylan üs
tünlikleri aýdyň görkezdi.
«MEKANARA GATNAWY» HUSUSY KÄRHANASY
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde ýer
leşýän «Mekanara gatnawy» hususy kärhanasynda «Megafil»
haryt nyşanly, ýokary hilli süzgüçleri öndürmek işleri alnyp baryl
ýar. 2020-nji ýylda önümçiligini ýola goýan bu kärhana Türkiýe
Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň kämil enjamlary
bilen üpjün edildi. Bu ýerde ýeňil we ýük awtoulaglaryna, gurluşyk
tehnikalaryna niýetlenilen ýag, howa süzgüçleriniň dürli görnüşleri
öndürilýär. Şu ýylyň başynda kärhanada ýük we ýeňil awtoulag
lary üçin howa süzgüçleriniň täze görnüşleri önümçilige girizildi.
Kärhananyň ýyllyk kuwwatlylygy 2,5 million töweregi süzgüç
öndürmäge barabardyr. Häzirki wagtda kärhanada işçi-hünär
menleriň onlarçasy zähmet çekýär. Önümçilikde ýerli we daşary
ýurt çig malyndan peýdalanylýar. Bu ýerde buýurmalar esasynda
hem önüm öndürilýär. Öndürilýän önümleriň birnäçe görnüşi bo
lup, olar dürli ölçegleri, ulanylyşy boýunça tehniki häsiýetleri bilen
tapawutlanýarlar. Olaryň arasynda ýeňil awtoulaglaryň howany
salkynladyjy enjamlarynyň (kondisioner) howa süzgüçleri-de bar.
Önümler ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary hili, amatly baha
sy bilen müşderileriň ünsüni özüne çekýär. Işewür telekeçiler öz
öndürýän önümlerini hil gözegçiliginden geçirmek bilen, olary ýur
dumyzyň içerki bazarlaryna, şeýle-de welaýatlardaky awtoşaýlar
dükanlaryna ugradýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň telekeçilere berýän kömekdir gol
dawlaryndan ruhlanyp işleýän işewürler öndürýän ýokary hilli
harytlarynyň görnüşlerini geljekde-de artdyrmagy, olary eksport
etmegi maksat edinýärler.
«AJAP ÖNÜM» HOJALYK JEMGYÝETI
Ýurdumyzda ilkinji bolup togtadyjy kolodkalary öndürip başlan
«Ajap önüm» hojalyk jemgyýetiniň «Gunt» nyşany bilen öndürýän
täze önümleri-de sergä gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi.
Önümçilik kärhanasy Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda
ýerleşýän hojalyk jemgyýetiniň işçi-hünärmenleri tarapyndan ön
dürilýän önümleriň görnüşleri yzygiderli artýar. Olar ýol hereketi
niň howpsuzlygy üçin berk we ýokary hilli togtadyjy kolodkalary
öndürýärler. Üstümizdäki ýylyň başynda togtadyjy kolodkalaryň
täze, 11 görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Şolaryň arasynda
ýeňil awtoulaglar üçin niýetlenen «Optimus» haryt nyşanly togta
dyjy kolodkalar gurluşynyň has-da üýtgeşikligi bilen tapawutlanýar.
Täze önüm her dürli temperatura şertlerinde-de durnukly sürtülme
derejesini saklaýar. Kärhanada asbestsiz keramiki we ýarym metal
togtadyjy kolodkalary öndürmekde innowasion tehnologiýalardan
işjeň peýdalanylýar. Togtadyjy kolodkalar dürli howa şertlerinde
(Dowamy 5-nji sahypada)
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ygtybarly duruzyjylygy, berkligi bilen tapawutlanyp, sürüjiler üçin
örän amatlydyr. Her bir togtadyjy kolodka demirleriniň goragy
hem-de daşky keşbi üçin ýokary hilli poroşok reňk bilen örtülýär.
«TÜRKMEN SENET» HOJALYK JEMGYÝETI
«Türkmen senet» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda 2020-nji
ýylda dokalmadyk materialyň (spunbond) önümçiligini ýola
goýdy. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýer
leşýän kärhana ýylda bu önümiň 2,5 müň tonnasyny öndürýär.
Dokalmadyk mata rulon görnüşinde öndürilip, bir rulonyň ini
1,60 santimetre, uzynlygy 500 metre ýetýär. Önümler lukman
çylyk eşiklerini we esbaplaryny, ýorgan-düşek taýýarlamakda,
gurluşyk materiallaryny, ýantorbalary, örtükleri, arassaçylyk
serişdelerini öndürmekde ulanylýar. Önümçilik çig maly hökmün
de Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplu
mynda, şeýle-de Gyýanlydaky polimer zawodynda öndürilýän
polipropilen ýaly süýüm emele getirýän polimerler ulanylýar.
Kärhanada öndürilýän önümler ekologiýa taýdan arassa
bolup, daşky gurşawa hiç hili zyýanly täsirini ýetirmeýär. Ýeri
gelende bellesek, «Türkmen senet» hojalyk jemgyýetiniň önüm
leri halkara ISO güwänamasyna mynasyp boldy. Kärhanada bir
gezek ulanylýan lukmançylyk eşikleriniň, aýakgap örtükleriniň,
operasiýa otaglary üçin bir gezek ulanylýan serişdeleriň önüm
çiligi hem ýola goýuldy. Kärhananyň öndürip başlan dokalmadyk
matadan dürli reňkli ýantorbalaryň täze görnüşleri-de sergide
görkezildi. Önümler müşderileriň islegine görä, buýurmalar
esasynda hem öndürilýär.
«RÖWŞEN» HUSUSY KÄRHANASY
Ýurdumyzda meşhur aýakgap öndüriji kärhanalaryň biri hök
münde tanalýan «Röwşen» hususy kärhanasy hem dowamly
gözlegleriň netijesinde, ýakynda täze önümçilikleri ýola goýdy.
Sergide Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän kärha
nanyň «Röwşen» brendli aýakgaplarynyň jemi 200-e golaý
täze görnüşleri görkezildi. Şeýle-de sergä çykarylan kemerleriň
täze görnüşleri, owadan bezeg şaýlary bilen bezelen eýerdir
at esbaplary, jylaw giň gerimli gözden geçirilişe gelenleriň üns
merkezinde boldy. Bu önümler ýokary hili, rahatlygy we nepis
biçüwi bilen tapawutlanýar. «Röwşen» brendi astynda iş, okuw,
sport, gündelik, umuman, durmuşyň ähli ugurlary boýunça
aýakgaplaryň ýüzlerçe görnüşi öndürilýär.
Kärhanada öndürilýän köp görnüşli aýakgaplaryň için
de zenanlar üçin niýetlenen ýuka deriden tikilen iş we sport
aýakgaplaryny, üsti açyk hem-de ýarymçepek görnüşli, ökjeli
aýakgaplary mysal getirmek bolar. Bu sanawy näçe uzaltsaň,
uzaldyp oturmaly. Çünki «Röwşen» brendiniň öndürýän gör
nüşleri munuň bilen çäklenmeýär. Esasy bellemeli zatlaryň
biri bolsa, aýakgap önümçiliginde tebigy çig mal, ýagny deri
peýdalanylýar. Esasan hem iri şahly mallaryň derisi ulanylýar.
Ýaz we tomus aýakgaplary öndürilende, deri has inçe işlenýär
we howa geçirmegi üçin ýörite bezeg deşijekleri bilen bezelýär.
Şeýle hem aşaky daban böleginiň ýuka we maýyşgak bolmagy
na üns berilýär. Bu ýörişiň has ýumşak bolmagyny üpjün edýär.
Önümçilikde aýakgaplaryň berkligi bilen birlikde, daşky gör
nüşiniň döwrebap bolmagyna-da aýratyn üns berilýär. Deriniň
Ýewropanyň öňdebaryjy tehnologiýalary esasynda gaýtadan
işlenilmegi netijesinde, bu önümleriň dürli nagyşly, has ýumşak
hem amatly görnüşleri taýýarlanylýar.

«ABADAN HALY» AÇYK GÖRNÜŞLI
PAÝDARLAR JEMGYÝETI
«Abadan haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Büz
meýin etrabynda ýerleşýän haly we haly önümlerini öndürýän
kärhanasy 2016-njy ýylda işe girizildi. Kärhanada birnäçe
önümçilik desgasy bolup, olar haly dokaýan, taýýar önümi keb
şirleme, çig maldan ýüplük taýýarlaýan bölümlerden ybaratdyr.
Bu ýerde dürli haly gölleri, nagyşlary salnyp dokalýan halylaryň
ýüzlerçe görnüşi öndürilýär. Häzirki wagta çenli «Owadan»,
«Sähra», «Tolkun», «Kümüş», «Kerwen», «Pasyl», «Tomus»
ýaly birnäçe görnüşli halylar iň islegli harytlar hökmünde tanal
ýar. Olaryň arasynda öýleri bezemekde ulanylýan, awtoulag
laryň kürsüleri we ofis üçin niýetlenen haly önümleri hem bar.
Biziň şu günlerimize gelip ýeten türkmen halylarynyň gadymy
nusgasy döwrebap röwüşde öndürilip başlandy. «Abadan haly»
açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti täze görnüşli haly önümleri
bilen sergä gatnaşdy.
Kärhanada 650-ä golaý hünärmen 3 çalşykda zähmet çek
ýär. Kärhananyň hil-gözegçilik bölüminde ýörite hünärmenler
tarapyndan öndürilýän ýüplükleriň, dokalýan haly önümleriniň
hili, berkligi barlanylýar. Halkara sertifikatlardyr güwänamala
ryň birnäçesine mynasyp bolmagy haly önümleriniň bäsdeşlige
ukyplydygyny we dünýä bazarlarynda giň mümkinçiliklere eýe
bolýandygyny görkezýär.
MILLI EL IŞLERI
Halyçy telekeçi Orazgül Eýeberdiýewa sergä ýüňden we ýü
pekden dokalan haly we haly önümleri bilen gatnaşdy. Olaryň
arasynda halylaryň dürli görnüşleri, zenanlar üçin ýantorbalar,
horjunlar bar. Täze haly önümleri bolan ýurdumyzyň bäş we
laýatynyň bäş göli şekillendirilen, saryja goýnuň ýüňünden
dokalan dutaryň daşlyklary, ýüpek gurçugyndan alynýan aras
sa ýüpekden dokalan at esbaplary nepisligi, çeperligi bilen bu
sergä gelenleriň gözlerini özünde egledi.
Telekeçiniň gürrüň bermegine görä, türkmen halylary üçin
saryja goýunlaryň örän berk hem inçe bolan ýazky ýüňlerin
den peýdalanylýar. Olary boýamakda tebigy boýaglar ula
nylýar hem-de iň inçe we nepis halylar dokalýar. Türkmen
halylarymyzyň ekologiýa taýdan arassalygy, berkligi, nepis
ligi, göze ýakymlylygy üçin hemişe hyrydary ýetik. Hormatly
Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen halyçy telekeçilere ha
lyçylyk sungatymyzy ösdürmäge, iň kämil nusgalaryny döret
mäge ähli şertler döredilýär. Dünýä döwletleriniň birnäçesiniň
söwda dükanlarynda türkmen halylaryna we haly önümlerine
gabat gelmek bolýar. Olaryň iň geçginli harytlaryň hataryndady
gy buýsandyrýar. Halyçy telekeçiler türkmen haly sungatynyň
dünýä meşhurlygyny gazanmakda giň mümkinçilikleri döredýän
Arkadagly Serdarymyza alkyş aýdýarlar.
(Dowamy 6-njy sahypada)

SMART ENJAMLAR
«Milli ulgam» hojalyk jemgyýeti 2020-nji
ýyldan bäri sanly ulgamyň mümkinçiliklerini
öz içine alýan «akylly» şäher çözgüdini alyp
barýar. Bu ýerde 30-a golaý IT hünärmenler
zähmet çekýär. «Milli ulgam» özüniň alyp bar
ýan işleriniň çäginde «Smart», ýagny «akylly»
ulgamlary gurnamak üçin telekom infrastruk
tura çözgütlerini hödürleýär. Bu hödürlenýän
hyzmatlar arkaly täze ulgamlary gurnamak we
bar bolan ulgamlary täzelemek, uýgunlaşdyr
mak we kämilleşdirmek mümkin.

SANLY ULGAM

(Başlangyjy 4-nji sahypada)

«Milli ulgamyň» taslamalarynyň ýene biri «akylly» öý
taslamasy bolup, ol yşyklandyryş we ýyladyş enjamla
ryna hem-de ulgamlaryna uzakdan gözegçilik etmek,
dolandyrmak üçin internete birikdirilen enjamlary hödür
leýär. «Akylly» şäherler üçin kiberhowpsuzlygyň üpjün
edilmeginiň iň esasy wezipeleriniň biri bolup durýan
dygyny göz öňünde tutup, «Galkan» atly milli we ýerli
kiberhowpsuzlyk ulgamyny ulanyşa hödürledi. «Galkan»
kiberhowpsuzlyk ulgamy «akylly» şäherlerde ähli raýatlar,
döwlet edaralary, howpsuzlygy üpjün edýän gulluklar üçin
örän wajyp resminamalary sanly ulgam arkaly özünde
saklaýandygyny göz öňünde tutup, has berk we ygty
barly gorag hyzmatyny hödürleýär. Elektrik energiýasy,
tebigy gaz, suw hem-de birnäçe durmuş zerurlyklary

üçin ýerine ýetirilýän tölegler bilen bir hatarda, internet
we aragatnaşyk hyzmatlary, PÝGG we ýerli dolandyryş
edaralary, hassahana we dermanhanalar üçin ýerine
ýetirilmeli tölegleriň ählisini bir töleg ulgamy — «Takyk»
töleg ulgamy «Milli ulgamyň» esasy taslamalarynyň biri
hasaplanylýar. Şeýle-de «Milli ulgam» «Laçyn» haryt
nyşanly ýol hereketini dolandyryş ulgamyny hödürleýär.
«Laçyn» ýol hereketini dolandyrmak ulgamlary şäher
köçelerinde howpsuzlygy we ulag akymyny tiz wagtda
gowulandyrmak üçin şäheriň düzümindäki ähli köçe we
çatryklaryň maglumatlaryny işläp bilýän ulgamdyr. «La
çyn» ýol hereketini dolandyryş ulgamlarynyň ählisi «Milli»
operatiw ulgamlary arkaly işleýär.

DOLANDYRYŞ PROGRAMMALARY
«Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň
döredilmegine 14 ýylyň dolma
gy mynasybetli Söwda-senagat
edarasynda guralan sergä hususy
pudagyň wekilleri zähmet üstünlik
leri bilen geldiler. «Türkmenistanda
2019—2025-nji ýyllarda sanly yk
dysadyýeti ösdürmegiň Konsepsi
ýasyny» amala aşyrmagyň çäginde
hususy telekeçiler hem sanly ulgam
arkaly amaly programmalary we IT
hyzmatlary ýola goýdular.
Türkmenistanyň Senagatçylar

we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy, telekeçi Zafar Jumaýew hem
baýramçylyk sergide 2021-nji ýylda
işlenip düzülen «Smart hotel
management software» we
«r_keeperturkmenistan.com.tm»
köp ulgamly programmalarynyň
diwarlyklaryny tanyşdyrdy. «Smart
hotel management software» myh
manhanalary, şypahanalary, otelleri
dolandyrmaga niýetlenendir. Bu
programma myhmanhanada, şypa
hanada, otelde dynç alýan müşderi
leriň ýerleşişi, otaglarynyň ýagdaýy,
hasaplaşyk çäreleri barada maglu

matlary özünde jemleýär. Program
ma myhmanlara hyzmat etmegiň
wagtyny sanly tehnologiýalar arkaly
azaltmaga, hasaplaşyklary nagt däl
görnüşde geçirmäge ýardam edýär.
«r_keeperturkmenistan.com.tm»
programmasy bolsa restoranlar,
kafeler üçin niýetlenen bolup, bu
programma müşderilerden sar
gytlary kabul etmekden başlap, tä
müşderiniň eline baryp gowuşýan
ça gözegçiligi amala aşyrýar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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TELEKEÇILERIMIZIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI
merkezlerimizdir ak bazarlarymyzyň geçginli harytlarydyr.
Bulardan başga-da, «Dat» haryt nyşanly ýodlaşdyrylan nahar
duzy hem bar. «Seýrek Aý» we «Dat» haryt nyşanly gaplara
gaplanan, arassalanan we gowrulan çigitlerdir dürli görnüşli
maňyzlar hem geçginli önümlerdir.
«ŞIRIN ADA» HUSUSY KÄRHANASY
«Şirin ada» hususy kärhanasy sergä täze önümçilikleriň
biri hökmünde gatnaşdy. Mary welaýatynyň Mary etrabynyň
Babasary geňeşliginiň çäginde ýerleşýän konditer kärha
nasynda dürli görnüşli süýji önümleriniň önümçiligi alnyp
barylýar. Dünýäniň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdy
rylan kärhanada aýda 50—60 tonna golaý konditer önümleri
öndürilýär. Geçen ýylyň dekabrynda önümçiligini ýola goýan
bu kärhanada miwe tagamly kemputlaryň, ýumşak we ga
ty süýjüleriň dürli görnüşleri öndürilýär. Şeýle hem şekerli,
şokolad örtülen kökeleriň, wafli taýajyklarynyň we waflileriň
dürli görnüşleri, alma, limon, ananas, pyrtykal, ülje tagamly
marmeladlar hem bar.
Süýjüligi, tagamlylygy bilen tapawutlanýan konditer önüm
leri ýörite gaplara gaplanyp, «Şirin ada» haryt nyşany bilen
müşderilere ýetirilýär. Önümler içerki bazarlara amatly baha
dan ýerlenilýär. Kärhana ýakyn geljekde konditer önümleriniň
görnüşlerini giňeltmegi göz öňünde tutýar.
«AK ÇEŞME»
«Ak çeşme» haryt nyşanly süýdi gaýtadan işleýän kärhana
ýokary hilli süýt önümleri bilen meşhurdyr. Indi 10 ýyldan gow
rak wagt bäri halkymyza hyzmat edýän kärhananyň önümçi
lik toplumy Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň «Täze
durmuş» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýär. Kuwwatlyly
gy günde 1600 — 1800 kilogram süýdi gaýtadan işlemäge
ukyply bolan kärhanada Russiýa Federasiýasynyň, Hytaý
Halk Respublikasynyň döwrebap enjamlary ornaşdyrylan.

(Başlangyjy 4-nji, 5-nji sahypalarda)

«ÝITI ALMAZ»
Täze önümleriň hatarynda telekeçi Erkin Bäşimowyň
«Almaz şöhlesi», «Ýiti almaz» haryt nyşanlary bilen öndürýän
konditer önümleri hem bar. Olaryň arasynda künjüli, kokos
ly, maňyzly, şokolad örtükli süýjüler, hoz, kofe, süýt tagamly
şokoladlar iň islegli önümlerdir. 2021-nji ýylyň ýanwarynda
önümçiligini ýola goýan kärhanada 15 işgär zähmet çekýär.
Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän kärhana Hy
taý Halk Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
Golaýda bu ýerde «Ýiti almaz» haryt nyşany bilen tüwiniň
toşaby öndürilip başlandy. Görnüşi boýunça ary balyna çalym
daş bu täze önüm 700 gramlyk, 1,5 kilogramlyk gaplara gap
lanylýar. Önüm öndürilende, ýerli çig mal bolan tüwi we şeker
peýdalanylýar. Telekeçiniň gürrüň bermegine görä, 1 tonna tüwi
gaýtadan işlenende, onuň 900 kilogramyny önüm almakda,
galan 100 kilogramyny bolsa towuklara iým hökmünde ulanyp
bolýar. Şeýle usulda alnan iým guşlaryň et, ýumurtga önümli
liginiň ýokary bolmagyna ýardam berýär. Tüwi toşaby özüniň
ýokumlylygy, bahasynyň amatlydygy bilen tapawutlanýar.
«DATMENI»
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Meret Meredowyň ýolbaşçylygyndaky husu
sy kärhananyň öndürýän «Datmeni», «Dat», «Seýrek Aý»,
«Derek» haryt nyşanly konditer hem-de däneli önümleri halk
köpçüligi tarapyndan köp satyn alynýan islegli harytlardyr. Kär
hananyň täze önümlerine — «Derek» haryt nyşanly daşy şoko
ladly, içi maňyzly, kişmişli nogullara, «Datmeni» haryt nyşanly,
ýörite çüýşe gaplara gaplanan miwe suwlaryna, dürli görnüşli
mürepbelere sergä gelenler uly gyzyklanma bilen seretdiler.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän hususy
kärhanada kökeleriň 21 görnüşi, miwe tagamly marmeladlar,
zefirler hem öndürilýär. Belli bir ölçegde, «Dat» haryt nyşanly
polietilen gaplara gaplanan, ýurdumyzda ösdürilip ýetişdiril
ýän, oňat arassalanan tüwi, noýba, mäş önümleri hem söwda

«ARASSA GAPLAMA» HOJALYK JEMGYÝETI
Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Arassa gap
lama» hojalyk jemgyýeti däneli önümleri gaplamak işlerini
alyp barýar. Türkiýe Respublikasynyň iň kämil tehnologiýala
ry ornaşdyrylan kärhana 2019-njy ýylda önümçilige girizildi.
Häzirki wagtda bu ýerde işçi-hünärmenleriň 30 töweregi
zähmet çekýär. Olar mäş, tüwi, nohut, ýarma, maňyz, noý
ba, merjimek ýaly däneli ösümlikleri arassalap, gaplaýarlar.
Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig malyndan peýdala
nylýar. Tebigata zyýansyz önümçilik kärhanada esasy üns
merkezinde goýulýan meseleleriň biridir. Şonuň üçin-de
önümleriň, önümçilik tehnologiýalarynyň ekologiýa taýdan
zyýansyz bolmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.
Önümler «Abat» haryt nyşany bilen 850 gramlyk, 5 ki
logramlyk gaplara gaplanylyp, ýurdumyzyň söwda nokatla
rynda alyjylara ýetirilýär. Gaplama önümler ekologiýa taýdan
arassalygy, ýokary hili bilen sergä gatnaşanlaryň ünsüni
özüne çekdi. Türkmen telekeçileri hususy ulgamyň ornu
ny ýokarlandyrmak barada edýän aladalary üçin hormatly
Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.

Telekeçi Berdimuhammet Çaryýewiň ýolbaşçylyk edýän
kärhanasynda aýran, gatyk, dorag, süzme, uýadylan gaý
mak, ýogurt ýaly süýt önümleriniň dürli görnüşleri, şol sanda
«Aşgabat» ereme peýniri, «Merw» peýniri öndürilýär. Şeýle
hem kärhanada «Ak çeşme» mesge ýagynyň önümçiligi
ýola goýuldy. Ýaglylyk derejesi 82,5 % bolan mesge ýagy,
aýran kärhananyň täze önümleridir. Bu ýerde taýýar bolan
süýt önümleri «Lälezar zaman» hususy kärhanasynda taý
ýarlanýan plastik gaplara gaplanylýar we ýurdumyzyň söwda
nokatlarynda alyjylara hödürlenýär.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

LUKMANYŇ MASLAHATY

KESELLERDEN NÄH ILI GORANMALY?
Möws ümleý in ýit i resp ir at or
ýokanç keselleriň, esasan, howadamja we galtaşma ýollary arkaly
ýokuşýandygyny nazara alyp, gün
de ir bilen burnuň nemli bardasy
na «Oksolin» melhemini çalmagy
endik edinmeli. Agyz-burun örtük
ler in i dak ynm aly. Jemg yý etç ilik
ýerlerinde 2 metr howpsuz aralygy
saklamaly. Eger kesel dörediji wi
rus burnuň nemli bardasyna düşse,
ol öýjük gurluşyny üýtgedip, bütin
bed end e ýit i resp ir at or kes eliň
alamatlarynyň (bedeniň gyzgyny
nyň galmagy, asgyrma, üsgürme,
ysgynsyzlyk) döremegine getirýär
we adamda ozal dowamly kesel
bar bolsa, gaýra üzülme hökmünde
onuň ýitileşmegine sebäp bolýar.
Kesel dörediji wiruslaryň dürli

görn üş i bar. Olar üýtg äp bilý är.
Şol sebäpli keseliň öňüni almak
we ondan goranmak üçin netijeli
ýoly saýlamak zerur. Syrkaw adam
köpç ülik ýerler in e barm akd an
saklanmaly. Keseliň ilkinji alamat
lary ýüze çykandan, lukmana ýüz
tutmaly, degişli barlagdan geçmeli
we diňe lukmanyň maslahat beren
derm an ser işd eler in i ulanm aly.
Asgyrylanda, üsgürilende, agzyňy
we burnuňy elýaglyk bilen örtmeli.
Dürli dermanlary, şol sanda an
tibakterial serişdeleri lukmandan
maslahatsyz içmeli däl. Munuň özi
bedeniň kesele garşy durnuklyly
gyny peseldip, immun ulgamyna
uly zyýan ýetirip, witamin ýetmez
çiliginiň esasy sebäbi bolup bilýär.
Kesel dörediji wiruslaryň bölüp

çykarýan zyýanly zäherleriniň be
denden çalt bölünip çykmagy üçin
hökman derlediji, ýokumly suwuk
lyklary içmeli. Olaryň düzüminde,
hususan-da, C witamini — askorbin
turşusy bolmaly. Olara narpyzly, ary
bally, limonly, tudananyň mürep
besi goşulan çaý, towukly çorba
deg işlid ir. Bu nygm atlar y sepg it
döwründe hem iýmegi, içmegi en

dik edinseňiz, kesele garşy göreşi
jilik ukybyňyzy ýokarlandyrarsyňyz.
Olar bilen bir hatarda, gök, şeýle-de
et we et önümlerini köpräk iýme
li. Öý we iş otaglaryny yzygiderli
ýelejiredip durmaly. Mahal-mahal
üzärlik tütedip, zyýansyzlandyryjy
serişdeler bilen çygly arassaçylyk
işlerini geçirip duruň!
Ýokuşma ýoluna garamazdan,
döräp biläýjek hemme kesellerden
ygtybarly goranmagyň ilkinji usuly
eliňi arassa saklamakdyr. Elde gö

Möwsümleý in ýokanç kesellerden
goranm ak üçin, 
daşary çykanyňyzda
(zerur halatda öýde
hem), agyz-burun 
ört üklerini doly we
dogry dakynyň!

ze görünmese-de, kesel dörediji
köp wiruslaryň we bakteriýalaryň,
sog uljanlar yň ýum urtg alar yn yň
bolmagy mümkin. Bu ýagdaý dürli
keselleriň esasy sebäbi bolup biler.
Biz el bilen dürli zatlary ellemeli
bolýarys: gapynyň tutawajy, aw
toulaglaryň gapysy, kompýuteriň
enjamlary we ş.m. Hut şonuň üçin
hem eliňi ýygy-ýygydan gowy ýuw
maly. Bu peýd aly end ik birn äç e
ýok anç kes eller iň öňün i alm ag a
ýardam berýär.

Köpçülikleýin ýerlerde
hökman 
howpsuz 
2 metr 
aralygy 
saklaň!

Şahsy arassaçylyk 
düzgünlerini 
berk berjaý
ediň! Eliňizi
ýygy-ýygy
dan sabyn
lap ýuwuň!
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Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY
HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

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

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.
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