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Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW:

— BIZIŇ ŞÖHRATLY BEDEWLERIMIZIŇ
DÜNÝÄNIŇ ATÇYLYK MEDENIÝETINIŇ
DÖREMEGINDE ULY GOŞANDY BARDYR
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi
20-nji aprelde paýtagtymyzdaky «Oguzkent» myhmanha
nasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy
nyň XII mejlisi geçirildi.
Türkmenistanda — meşhur ahalteke bedewleriniň watanynda milli atçylyk sun
gatyny gorap saklamak, öwrenmek we ösdürmek, häzirki döwürde onuň gözbaşy
müňýyllyklaryň jümmüşine uzap gidýän baý däplerini wagyz etmek, atçylyk spor
tuny höweslendirmek, gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen
bu ulgamda netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça giň gerimli işler geçirilýär.
2010-njy ýylda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda döredilen,
ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy şu
maksatlara hyzmat etmäge gönükdirilendir. Assosiasiýa dünýäniň ähli künjekle
rinden hünärmenleri, alym-atşynaslary, behişdi bedewlere sarpa goýýan beýleki
adamlary birleşdirip, onuň yzygiderli geçirilýän mejlisleri hyzmatdaşlygyň möhüm
ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga, mazmunyny bilelikdäki täze taslamalar
hem-de işewürlik gatnaşyklary bilen baýlaşdyrmaga, özara tejribe alyşmaga
mümkinçilik berýär.
Foruma pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylary, atşynaslar, köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň wekilleri we daşary ýurtly žurnalistler gatnaşdylar.
Döwlet Baştutanymyz Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisini
açyp, bu forumyň Türkmen bedewiniň milli baýramynyň döwlet derejesinde belle
nilýän günlerinde geçirilmeginiň ähmiýetini belledi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmeleri şanly waka hemde ajaýyp baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlap, «Halkyň Arkadagly zamana
sy» ýylynda Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwrüne gadam basandygyny belledi. Şu ýyl döwlet Garaşsyzlygynyň
31 ýyllyk baýramy bellenilýän eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň
başlangyjy bilen ýola goýlan döwletli tutumlar biziň üçin esasy ýol-ýörelgedir.
Şoňa görä-de, biz bu başlangyçlary dowam etdirýäris. Milli Liderimiziň başda
durmagynda kabul edilen 2022 — 2052-nji ýyllar üçin Milli maksatnamamyz hem
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKMENISTANYŇ ÇUŇŇUR
HORMATLANYLÝAN PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmen bedewiniň milli baý
ramynyň ýokary derejede bellenilip geçilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Bu baýramçylyk türkmen bedewleriniň dünýädäki şan-şöhratyny has-da
artdyrmakda, ýurdumyzda atçylygy mundan beýläk-de ösdürmekde, Türk
menistanyň kökleri asyrlara uzap gidýän atçylygyň watanydygyny, ýurdu
myzda atlara belent sarpa goýmagyň gadymy döwürlerden bäri asylly däbe
öwrülendigini wagyz etmekde aýratyn ähmiýete eýedir.
Siziň parasatly baştutanlygyňyzda ýurdumyzda atçylygy we atçylyk spor
tuny ösdürmäge uly üns berilýär. Ata-babalarymyzyň asylly däp-dessurlary
dikeldilip, türkmen atşynaslyk sungaty täze belentliklere göterilýär.
Siziň baştutanlygyňyzda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň
nobatdaky XII mejlisi ýokary derejede geçirildi. Türkmen bedewiniň milli
baýramy mynasybetli ýurdumyzda ahalteke bedewleriniň halkara gözellik
bäsleşigi we atçylygyň möhüm meselelerine bagyşlanan ylmy-amaly mas
lahatlar hem-de at çapyşyklary, atly sport bäsleşikleri guraldy.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi agzybir halkymyzyň umumymilli baýramy bilen mähirli we tüýs ýü
rekden gutlaýarys! Size berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly we beýik
işleriňizde täze üstünlikleri arzuw edýäris.
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
22-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly
ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
birnäçe meselelere hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp,
hemişe bolşy ýaly, jenaýat edendikleri
üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökü
nip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň
mukaddes Gadyr gijesiniň öň ýanynda
günäsiniň geçilýändigini belledi. Beýik
ata-bab alar ym yz yň reh imd arlyk we
ynsanperwerlik däplerinden ugur alyp,
olary jeza çekmekden boşatmak ýa
ly sahawatly çäreleri geçirýäris diýip,
hormatly Prezidentimiz aýtdy.
Soňra gor anm ak min istr i, Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýat
lyk we günä geçmek meseleleri boýunça
teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň
başlygy B.Gündogdyýewe söz berildi.
Ol topar tarapyndan bu ugurda geçirilen
işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diň
läp, asylly däbe eýerip, jenaýat edendik
leri üçin iş kesilen 514 raýatyň mübärek
Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geç
mek hakynda Permana gol çekdi.
Soňra gor anm ak min istr i, Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gün
dogdyýewe hukuk goraýjy edaralaryň
ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi ge

çilen adamlary tussaglykdan boşadyp,
olar ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala
agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli ze
rur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary, daşary işler ministri
R.Meredow DIM-niň alyp barýan işleri
barada hasabat berdi.

Hasabatyň barşynda wise-premýer,
DIM-niň ýolbaşçysy Birleşen Milletler
Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň
ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik
wek ilh an as ynd an gelip gowş an hoş
habar barada aýtdy.
(Dowamy 2-nji sahypada)
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Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— BIZIŇ ŞÖHRATLY
BEDEWLERIMIZIŇ DÜNÝÄNIŇ
ATÇYLYK MEDENIÝETINIŇ
DÖREMEGINDE
ULY GOŞANDY BARDYR
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň
XII mejlisi
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

hut şu maksada — Garaşsyz Watanymy
zyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi,
mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş
derejesiniň has-da ýokarlanmagy ýaly
il-ýurt bähbitli tutumly işleriň durmuşa
geçirilmegine gönükdirilendir diýip, döwlet
Baştutanymyz sözüni dowam etdi.
Biz milli baýlyg ym yz we halk ym y
zyň göz guw anjy bolan beh işd i be
dewler im iz iň şan-şöhr at yn y dab ar a
land yrý an Türkm en bed ew in iň milli
baýramyny ähli halkymyz hem-de dün
ýädäki ahalteke bedewleriniň janköýer
leri bilen bilelikde belläp geçýäris diýip,
hormatly Prezidentimiz aýtdy.
Mälim bolş y ýaly, Halk ar a ahalt e
ke atç ylyk ass os ias iý as yn yň dör ed i
lenine şu ýyl on iki ýyl dolýar. Häzirki
döw ürd e bu abr aýly halk ar a gur am a
nyň ýurdumyzdan we dünýäniň 30-dan
gowr ak döwlet ind en 188 agz as y bar.
Şolaryň alyp barýan işleriniň netijesinde
ahalteke bedewleriniň we olaryň muş
daklarynyň sany ýylsaýyn artýar diýip,
h o r m a t l y P r e z
 id
 e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.
Behişdi bedewlerimiz ähli döwürlerdede milli gymmatlygymyz, buýsanjymyz,
göz guwanjymyz, türkmen ojagynyň ýa
raşygy we tutumly toýlaryň bezegi bolup
geldi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.
Häzirki döwürde tejribeli atşynaslary,
seýisleri, çapyksuwarlary we bu ugra
degişli beýleki hünärmenleri taýýarla
mak hem-de olaryň hünär derejelerini
ýok arland yrm ak boý unç a zer ur işler
amala aşyrylýar. Atşynaslarymyzyň ýa
şaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak,
pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny
has-da pugtalandyrmak babatda döwle
timiz tarapyndan giň gerimli işler durmuşa
geçirilýär.
Türkmen bedewiniň milli baýramy my
nasybetli ýurdumyzda ahalteke atlarynyň
halkara gözellik bäsleşigi we ylmy-amaly
maslahatlar guralýar. Ýetginjek, uly ýaşly
hem-de halypa çapyksuwarlaryň arasyn
da baýramçylyk at çapyşyklary, atly sport
ýaryşlarynyň dürli görnüşleri geçirilýär.

Horm atl y Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow çykyşynyň dowamyn
da ýurdumyzda behişdi bedewlerimize
belent sarp a goý ulý and yg yn y, olar yň
hormatyna ýadygärlik toplumlarynyň we
ençeme binalaryň gurlandygyny aýtdy.
Aşgabat atçylyk sport toplumynda açyk
manež, Halkara ahalteke atçylyk sport
toplum y, Ahal welaý at yn yň Gökd ep e
etr ab yn yň Kär iz ek geňeşlig ind e täz e
Aba Ann aý ew obas y, paýt agt ym yzd a
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýa
syn yň we Halk ar a «Türkm en alab aý
itleri» assosiasiýasynyň merkezi ulan
maga berildi. Atçylyk pudagyny ösdür
mek maks ad y bilen, häz irk i wagtd a
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda
600 baş ahalteke atyny saklamaga niýet
lenen döwrebap athananyň gurluşygynyň
alnyp barylýandygyny bellemek gerek.
Atçylyk pudagyny ösdürmäge uly go
şant goş an türkm en we daş ar y ýurtly
atşynaslara «Türkmenistanyň at gazanan
atşynasy», «Türkmenistanyň ussat halypa
çapyksuwary», «Türkmenistanyň ussat
halypa seýsi» we «Türkmenistanyň halk
atşynasy» diýen hormatly atlar dakylýar.
Biz geljekd e-de öz ykb alyn y atç ylyg a
baglan atşynaslaryň halal zähmetine my
nasyp baha bermek boýunça alyp barýan
işlerimizi dowam ederis diýip, hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
nygtady.
Mejlisiň dowamynda assosiasiýanyň
daşary ýurtlardaky agzalarynyň çykyşlary
diňlenildi. Onuň Ýer ýüzünde ahalteke at
çylygyny ösdürmek ugrunda netijeli işleri
alyp baran agzalaryna Türkmenistanyň
hormatly atlary dakyldy, şeýle hem as
sosiasiýa agza bolmaga isleg bildirip ýüz
tutan, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň
raýatlary agzalyga kabul edildi.
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 B e r d i m u h a m e d o w H a l k a 
ra ahalt ek e atç ylyk ass os ias iý as yn yň
XII mejlisini jemläp, hemmeleri «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynda forumyň
üstünlikli geçirilmegi hem-de Diýarymyzda
dabaraly bellenilýän Türkmen bedewiniň
milli baýramy mynasybetli ýene-de bir
gezek tüýs ýürekden gutlady.

2022-nji ýylyň 25-nji apreli, duşenbe

HORMATLY PREZIDENTIMIZ
DÖRDÜNJI AZIÝA — ÝUWAŞ UMMAN
SUW SAMMITINE GATNAŞDY
23-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri
Fumio Kisidanyň çagyrmagy boýunça sanly ul
gam arkaly dördünji Aziýa — Ýuwaş umman Suw
sammitine (APWS) gatnaşdy. Bu duşuşyk köpta
raplaýyn pikir alyşmak, suw meselesini ara alyp
maslahatlaşyp hem-de hyzmatdaşlyk edip, bu
möhüm ulgamda täzeçil pikirlere we nou-haulara
badalga bermek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Ku
mamoto şäherindäki nobatdaky sammitiň esasy
meselesi “Suw durnukly ösüş üçin: öňdebaryjy
tejribeler we geljekki nesil” diýen ugra bagyşla
nyp, döwlet hem-de Hökümet Baştutanlaryny,
dürli ýurtlaryňdyr sebitiň iri halkara guramalarynyň
ýokary wezipeli wekillerini bir ýere jemledi.
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
Berdimuhamedowyň bu sammite gatnaşmaga
çagyrylmagy suw serişdelerini gorap saklamak
we oýlanyşykly peýdalanmak, ekologik howp
suzlygy üpjün etmek, howanyň üýtgemegi bilen
baglanyşykly meseleler bilen gönüden-göni bagly
bolan wezipeleri çözmekde gyzyklanma bildiril
ýän hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça umumy
tagallalara uly goşant goşýan Türkmenistanyň
belent abraýyna aýdyň şaýatlyk edýär.
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 Ýaponiýanyň Premýer-mi
nistrine we sebitiň döwlet Baştutanlaryna ýüz
lenip, ilki bilen, sammite çagyrandygy we onuň
üstünlikli geçmegi babatda döredilen şertler üçin

Onuň Alyhezreti, Ýaponiýanyň Premýer-ministri
jenap Fumio Kisidä, ýurduň Hökümetine hem-de
Aziýa — Ýuwaş umman Suw forumynyň gurama
çylaryna minnetdarlyk bildirdi.
Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Azi
ýa — Ýuwaş umman sebiti häzirki döwürde
ählumumy ösüşiň we ilerlemegiň iň kuwwatly
sebitleriniň biri hökmünde çykyş edýär. Şoňa
görä-de, degişlilikde, sebitiň döwletleriniň üstüne
uly jogapkärçilik düşýär. Bu döwletleriň dünýäniň
suw serişdelerini gorap saklamak hem-de peý
dalanmak meselesine çemeleşmeleri umumy
halkara durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün
etmegiň aýrylmaz bölegi hökmünde görülýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
bu ugurda bilelikdäki işiň esasy şertiniň suw se
rişdelerine deň hem-de adalatly elýeterlilik ýörel
gesine gürrüňsiz eýerilmelidigine, onuň adamyň
esasy hukuklary hökmünde ykrar edilmegi bolup
galmalydygyna ynam bildirdi hem-de hut suwa
elýeterlilik hukugynyň üpjün edilmeginiň we mu
nuň üçin jogapkärçiligiň ähli döwletler üçin borja
öwrülmelidigini aýtdy.
Türkmenistan bu sammitiň gün tertibine gi
rizilen maksatlary we wezipeleri doly goldaýar
diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady hem-de
onuň jemleri boýunça kabul ediljek Jarnamanyň
mundan beýläk-de maksada gönükdirilen, anyk
halkara hyzmatdaşlygy amala aşyrmak üçin esas
boljakdygyna ynam bildirdi.

ŞANY DÜNÝÄ DOLAN TÜRKMEN BEDEWI
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe milli miraslarymyzyň taýsyz genji ha
saplanýan behişdi bedewlerimiziň şöhraty bütin
Ýer ýüzüne doldy. Düýn ýurdumyzda Türkmen
bed ew in iň milli baýr am y döwlet der ejes ind e
dabaraly ýagdaýda hem-de uly ruhubelentlik
bilen bellenilip geçildi. Milli gymmatlygymyzyň
hormatyna geçirilen baýramçylyk dabaralary
ýakymly wakalara juda baý boldy. Halkara ahal
teke atçylyk sport toplumynda geçirilen ýelden
ýüwrük türkmen bedewleriniň baýramçylyk at
çap yş yklar yn a döwlet Başt ut an ym yz Serd ar
Berdimuhamedowyň hem gatn aşm ag y, şeý
le-de çapyşyklarda ýeňiji bolanlara hormatly
Prez id ent im iz iň adynd an pul baýr aklar yd yr
gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylmagy bu
çäräniň ähmiýetini has-da artdyrdy.
Ilki bilen, baýramçylygyň çäklerindäki esa
sy wakalaryň 20-nji aprelde paýtagtymyzda
ky «Oguzkent» myhmanhanasynda hormatly
Prezidentimiziň başlyklygynda Halkara ahal
tek e atç ylyk ass os ias iý as yn yň XII mejlis in iň
ýokary derejede geçirilmegi bilen badalga alan
dygyny bellemek gerek. Bu mejlisde hormatly
Prezidentimiziň çuň manyly çykyşy assosiasi
ýanyň döredilen gününden bäri geçen döwrüň
dowamynda arassa ganly ahalteke atlarynyň baş
sanyny artdyrmak, dünýädäki şan-şöhratyny hasda belende götermek babatda amala aşyrylan
beýik işleri birin-birin göz öňümizde janlandyrdy.
Ş e ý l e h e m 2 3 - n j i a p r e l d e h o r m a t l y
Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmen bede

winiň milli baýramy mynasybetli «Ýylyň iň owadan
ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşi
giniň hem-de döredijilik işgärleriniň bäsleşiginiň
ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Onda
bäsleşikleriň ýeňijilerine hormatly Prezidentimiziň
adyndan gymmatbahaly sowgatlaryň, «Ýylyň iň
owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik
bäsleşiginiň ýeňijisine bolsa ýeňil awtoulagyň
açarynyň gowşurylmagy döwlet Baştutanymyzyň
bedew ata bolan sarpasynyň juda belentdigini
ýene bir gezek bütin dünýä äşgär etdi.
Birnäçe günläp dowam eden baýramyň çäk
lerinde atly sportuň marafon, konkur görnüşleri
boýunça ýaryşlar geçirildi. Ýelden ýüwrük be
dewlerimiziň häsiýetli aýratynlyklaryny dünýä
ýaýýan sergiler guralyp, halkara ylmy maslahatlar
geçirildi. Bedewleriň paýtagtymyzdaky heýkelle
riniň ýanlaryna döredijilik işgärleriniň awtobusly
gez elençler i gur ald y. Ahalt ek e bed ewler in iň
gözelligini hem-de türkmen alabaýlarynyň keş
bini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň
eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda,
teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça
bäsleşigiň ýeňijilerine toý serpaýlary ýapyldy.
Bu zatlaryň ählisi ajaýyp milli miraslarymyzyň
gadyryny dünýä jemgyýetçiligine wagyz etmekde
örän ähmiýetli boldy.
Goý, milli gymmatlyklarymyzy ýokary derejede
sarpalaýan hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli işleri elmydama
rowaç alsyn!
«RYSGAL»

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekre
tarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdy
sady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretaryn
dan bu guramanyň yglan eden «Şäherlerdäki
baglar» atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri
arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin
Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň gelip
gowşandygy habar berildi.
Döwlet Baştutanymyz beýan edilen haba
ry kanagatlanma bilen kabul edip, hemmeleri
BMG-niň Ýewr op a ykd ys ad y kom iss iý as y
tarapyndan Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki
baglar» atly başlangyja bag ekmek çäreleri
arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin
halkara güwänamanyň berilmegi bilen gutlady.
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 köp ýyllaryň dowamynda
Türkmenistanyň BMG bilen bilelikde Ýer ýü
zünde durnukly ösüşi gazanmaga gönükdirilen
maksatnamalary we taslamalary amala aşyr
ýandygyny nygtady. Bu hyzmatdaşlygyň esasy
ugurlarynyň biri hem ekologiýa howpsuzlygyň
ýokary derejesini üpjün etmek bolup durýar.
Bu köpugurly, toplumlaýyn işde şäher we oba

ýerlerini tokaý zolaklaryna öwürmek aýratyn
möhümdir. Türkmenistan bu ugurda Milli tokaý
maksatnamasynyň ýurt derejesindäki işini ul
gamlaýyn esasda alyp barýar.
K ö p ý y l l a r y ň d o w a m y n d a h o r m a t l y
Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda Türk
menistanda 145 milliondan gowrak bag nahaly
ekildi. Bu iş ýurdumyzda aýratyn howa zolak
larynyň emele gelmegini üpjün etdi we sebitde
arassa howanyň ýokary derejede bolmagyna,
tebigatyň abat saklanyp galmagyna goldaw
berýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Mälim bolşy ýaly, 22-nji aprelde Birleşen
Milletler Gur am as yn yň Baş Ass ambleý a
sy tarapyndan kesgitlenen Halkara ene Ýer
güni bellenilýär. Bu uly ähmiýete eýe bolan
halkara sene planeta bilen ekoulgamlaryň
we adamlaryň arasyndaky özara baglany
şygy beýan edýär. Şunuň bilen baglylykda,
hormatly Prezidentimiz ýokarda agzalyp ge
çilen iri möçberli ekologiýa maksatnamasyna
paýtagtymyz Aşgabadyň goşandynyň resmi
taýdan ykrar edilmeginiň Türkmenistan bilen
BMG-niň netijeli we köpýyllyk hyzmatdaşlygy
nyň subutnamasy bolup durýandygyny aýratyn
nygtady. Döwlet Baştutanymyz watandaşlary

myzy bu şatlykly habar bilen ýene bir gezek
gutlap, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasa
ry Ç.Gylyjow ýurdumyzyň harytlaryny daşarky
bazarlarda ilerletmek üçin «Türkmenistanda
öndürilen» atly milli nyşany taýýarlamak bo
ýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Berk
 a r a r d ö w l e t i ň t ä z e e ý ý a m y n y ň
Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady
kuwwatyny pugtalandyrmak, daşary ýurtlar bi
len söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek
we eksport mümkinçiligini artdyrmak boýunça
giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu işleriň netije
sinde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda ýokary
tehn olog iý aly döwr eb ap kärh an alar gurlup
işe girizilýär. Şolarda öndürilýän bäsdeşlige
ukyply, ýokary hilli önümler içerki we daşarky
bazarlarda barha uly meşhurlyga eýe bolýar.
«Türkmenistanyň 2021 — 2030-njy ýyllar
üçin daşary söwda Strategiýasyna» laýyk
lykda, ýurdumyzyň harytlarynyň daşary ýurt
bazarlaryna ýerlenilişini artdyrmak maksa
dy bilen, täze milli söwda nyşanly harytlary
döretmek hem-de olary dünýä bazarlarynda
giňd en tan atm ak boý unç a wez ip eler göz
öňünde tutuldy.

«Türkmenistanda öndürilen» nyşanynyň
şekilini saýlap almak maksady bilen, Söwdasenagat edarasynda degişli ministrlikleriň we
pudak edaralarynyň gatnaşmagynda ýurdumy
zyň suratkeşleriniň, dizaýnerleriň, talyplaryň
we raýatlaryň arasynda bäsleşik yglan etmek
meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
döwrebap bazar gurallaryny giňden ornaş
dyrm ag yň has ab yn a ýurd um yz yň söwd a
ulgamyny we telekeçiligi hemmetaraplaýyn
ösdürmegiň, hususy ulgamyň ornuny ýokar
landyrmagyň döwletimiziň durmuş-ykdysady
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini
nygtady.
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 «Türkmenistanda öndüri
len» milli nyşany taýýarlamak baradaky teklibi
makullap, bu babatda täze usullary we çeme
leşmeleri gözlemegiň zerurdygyna ünsi çekdi
hem-de türkmen dizaýnerleriniň bu ulgamda
öňdebaryjy tejribäni öwrenmekden ugur al
malydygyny, şol sanda sanly ulgamy giňden
ulanmalydygyny nygtady.
«RYSGAL»
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DÜÝN ÝURDUMYZDA
TÜRKMEN BEDEWINIŇ MILLI BAÝRAMY
DABARALY BELLENILIP GEÇILDI

TÜRKMEN BEDEWLERI —
MILLI BUÝSANJYMYZ
«Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynyň
19-njy martynda
Arkadagly
Serdarymyz
Türkmenistanyň
Prezidenti wezipesine
girişmegi mynasybet
li geçirilen dabarada
eden taryhy çykyşynda
ahalteke atlarynyň baş
sanyny we dünýädäki
şan-şöhratyny
artdyrmak boýunça
möhüm işleriň dowam
etdiriljekdigini
belläp geçdi.
Ine, bu aýdylanlara 20-nji aprelde hormatly Prezidentimiziň
başlyklyk etmeginde ak şäherimiz Aşgabadyň iň gözel künjeginde
ýerleşýän «Oguzkent» myhmanhanasynda Ahalteke atlarynyň Hal
kara assosiasiýasynyň XII mejlisiniň ýokary derejede geçirilmegi
aýdyň şaýatlyk edýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türk
men bedewiniň milli baýramynyň giňden bellenilmegi diňe bir
türkmen halkymyzy däl, eýsem, dünýä halklaryny hem begendirdi.
Türkmenler jöwher pähimi, ýiti zehini, zähmetsöýerligi bilen has
irki zamanlardan bäri tebigatyň kanunlaryny ilik-düwme öwrenen,
onuň inçe syrlaryny durmuşyň köp ugurlarynda sazlaşykly ulan
maklygy ussatlarça başaryp, dünýäni haýrana galdyran halklaryň
biridir. Merdana ata-babalarymyz ençeme asyrlaryň dowamynda
halk seçgiçiliginiň naýbaşylary hasaplanýan ahalteke atlary, saryja
we garaköli goýunlary, arwana düýeleri, alabaý itleri, awçy tazyla
ry döredipdirler hem-de olaryň nesil alamatlarynyň asyl durkuny
ýitirmän, arkama-arka kämilleşdirip, nesilden-nesle geçirip, biziň
şu günki nesillerimize gymmatly miras goýmagy gazanypdyr.

Ahalteke atlary ynsanyň ýiti zehini, yhlasly zähmeti, çäksiz
söýgüsi siňdirilip döredilen gadymy arassa ganly çapuw atlaryna
degişlidir. Ýer ýüzündäki çapuw atlaryň, şol sanda arap, iňlis at
larynyň döredilmegine öz täsirini ýetiren ýeke-täk tohumdyr. Bu
atlaryň ahalteke adynyň gelip çykyşy Köpetdagyň eteginde Ahal
sebitinde döredilenligi bilen baglanyşyklydygy hakynda ylmy we
taryhy çeşmelerde takyk maglumatlar berilýär. Ahalteke atlarynyň
seçgiçilik-tohumçylyk işlerine örän oýlanyşykly we yhlasly çemele
şilip, olaryň owadanlygyna, beden synalarynyň sazlaşyklylygyna,
çydamlylygyna, ýyndamlygyna we beýleki gymmatly alamatlaryna,
şeýle hem olaryň nesil yzarlaýjylyk derejesine aýratyn üns berlipdir.
Bagtyýar döwrümizde ynsan kimin duýgur, eýesine ýakyn dost,
ýelden ýüwrük, seýkin basyşly, alma gözli behişdi bedewlerimiziň
tutuş Ýer ýüzündäki şan-şöhraty has-da belende galýar.
Gahryman Arkadagymyzyň «Ahalteke bedewi — biziň buýsan
jymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da
bar, sapa-da» atly uly göwrümli eserleri dünýä atşynaslary üçin
örän gymmatly ylmy we taryhy maglumatlary, edebi-çeper sözle
ri, rowaýatlary, tymsallary, hekaýatlary özünde jemleýän ajaýyp
gollanmalardyr. Bu çuňňur many-mazmunly, juda gyzykly eserleri
okanyňda, merdana pederlerimiziň taryhy ýoluny, milli edim-gy
lymlarymyzy, däp-dessurlarymyzy içgin öwrenýärsiň, türkmen
bedewleriniň dünýä seçgiçiliginiň ösmegine, atşynaslygyň kämil
leşmegine ýetiren täsirine magat göz ýetirýärsiň.
Türkmen telekeçileriniň diňe bir «asman atlary» ady bilen atowazasy, şan-şöhraty dünýäniň çar künjegine ýaýran bedewleri
miz üçin hemme amatly şertler döredilen döwrebap athanalary,
aýlawlary, türgenleşik geçirilýän binalary gurmaga däl, eýsem,
ýurdumyzda atçylygy ösdürmeklige hem işjeň gatnaşýandyklary
aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.
Türkmen işewürlerine Watanymyzyň gülläp ösüşlerine öz my
nasyp goşantlaryny goşmaklary, döredijilikli zähmet çekmekleri
üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize
köp sagbolsun aýdýarys. Goý, Arkadagly Serdarymyzyň jany sag,
ömri uzak, mertebesi has-da belent bolsun, halkymyzy eşretli, bag
tyýar durmuşda ýaşatmak üçin alyp barýan tutumly işlerihemişe
rowaçlyklara beslensin!
Şamyrat HERREMOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň Obasenagat toplumy
we balykçylyk müdirliginiň başlygy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek
örän möhüm wezipeleriň biridir. Munuň üçin biz dünýä
standartlaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply,
ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini
öndürýän häzirki zaman önümçiliklerini dörederis.

GÖK-BAKJA EKINLERINIŇ BOL HASYLY
Azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak,
azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
baştutanlygynda Türkmenistanda yzygiderli
durmuşa geçirilýän ykdysady syýasatyň möhüm
ugrudyr. Oba hojalygynda toplumlaýyn özgert
meleriň amala aşyrylmagy, daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri
özümizde öndürmek boýunça Döwlet maksatna
masynyň durmuşa geçirilmegi, ykdysadyýetiň
hususy ulgamynyň, kiçi we orta telekeçiligiň
hemmetaraplaýyn goldanylmagy netijesinde
bu babatda düýpli üstünlikler gazanyldy.

H

ormatly Prezidentimiz azyk ulgamyny ösdür
mek, ilatyň köp görnüşli we ýokary hilli azyk
önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmak
meselelerini hemişe üns merkezinde saklaýar. Ýurt
Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirýän iş masla
hatlarynda ekiş möwsümleriniň alnyp barlyşy, ekinle
re ideg edilişi bilen yzygiderli gyzyklanýar. Hormatly
Prezidentimiziň azyk bolçulygyny üpjün etmek ugrunda
ky tagallalary özüniň ajaýyp miwelerini hem berýär. Ber
karar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe
paýtagtymyzdaky hem-de welaýatlardaky söwda mer
kezleriniň we bazarlaryň tekjeleri ýerli azyk önümleriniň,
şol sanda gök-bakja ekinleriniň dürli görnüşleri bilen
doly üpjün edilýär. Munuň özi iýmit önümlerini özümizde
öndürip, azyk garaşsyzlygyny pugtalandyrmak boýunça
öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülýändigine anyk
şaýatlyk edýär.
Azyk bolçulygynyň gazanylmagynda gündelik iýmitiň
aýrylmaz bölegi bolan gök-bakja ekinleriniň hem uly or
ny bar. Şeýle bolansoň, «Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda hem hususy telekeçilerimiz tarapyndan ýeral
madyr soganyň, pomidordyr hyýaryň, käşirdir kelemiň,
şugundyryň we beýleki gök ekinleriň bol hasyly ösdürilip
ýetişdirilýär. Ýeri gelende bellesek, milli işewürlerimiz
gök-bakja ekinleri bilen diňe bir içerki bazarlary dol
durmak we Watanymyzyň azyk garaşsyzlygyny üpjün
etmek bilen çäklenmän, eýsem, olary eksport edýän
ýurt hökmünde Türkmenistanyň dünýädäki ornuny hem
pugtalandyrýarlar. Munuň özi juda buýsançly üstünlikdir.
Bilşimiz ýaly, obasenagat toplumy ykdysadyýetimiziň
möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň üçin soňky
ýyllarda oba hojalygynyň we obasenagat toplumynyň
tehnika we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyryl
magyna we bu ulgamda bäsdeşligiň ýokarlandyrylma
gyna gönükdirilen yzygiderli çäreler durmuşa geçirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
hususy önüm öndürijileri ählitaraplaýyn goldamaga
gönükdirilen çuň oýlanyşykly strategiýasy bu ulgamyň
has-da okgunly ösdürilmegine ýardam berýär. Häzirki
wagtda hususy eýeçiligiň oba hojalygyndaky paýynyň
90 göterimden geçmegi hem oba senagatyndaky ösüşözgerişleriň telekeçilik bilen aýrylmaz baglanyşyklydy
gyny görkezýär.

Oba hojalyk özgertmeleriniň çäklerinde giň möçberli
möhüm işleriň amala aşyrylmagynda hususy pudagyň
wekilleriniň hem mynasyp goşandy bar. Häzirki wagt
da milli telekeçilerimiziň goşandy bilen obada täze
ykdysady gatnaşyklar kemala geldi. Şeýle-de ýer-suw
serişdelerini tygşytly we başarnykly peýdalanmagyň,
daşky gurşawy goramagyň täzeçe ugurlary özleşdirilýär,
agrar ylmy, tohumçylyk has-da ösdürilýär, innowasiýany
we bazary öwrenişiň täze öňdebaryjy usullary giňden
ornaşdyrylýar.
Gök ekerançy telekeçilerimiz hem ekologiýa taýdan
arassa önümleri artdyrmagy, ýurdumyzyň ýaşaýjyla
rynyň saçaklaryna ýylyň dört paslynda hem ýokumly
gök-bakja ekinlerini ýetirmegi özleriniň baş maksady
hasaplaýarlar. Şu maksat bilen «Halkyň Arkadagly

zamanasy» ýylynda-da telekeçilerimiz ýüzlerçe gektar
meýdanda ýazlyk ekinleriň birnäçe görnüşini, şol sanda
ilatyň esasy isleg bildirýän gök-bakja önümleri bolan
ýeralmadyr soganyň ýokary hilli tohumlaryny ekdiler.
Telekeçilerimiz tarapyndan ekinlere edilýän yhlasly
idegiň netijesinde talabalaýyk gögeriş alyndy. Şu günler
gök soganyň ilkinji hasyly bazarlardaky ýerini almaga
başlady. Nesip bolsa, ýakyn wagtda öz bereketli topra
gymyzda ýetişdirilen ýeralmalar hem ilatymyza ýetiriler.
Şunuň bilen esasy azyklyk ekinlerini ene topragymyzda
öndürip, elýeter bahadan ter-täze görnüşde halka ýetir
mek ugrundaky maksatlar myradyna gowşar.
Ilatymyzy esasy azyklyk ekinler bilen doly üpjün
etmek, daşyndan getirilýän gök-bakja ekinlerini öz ýur
dumyzda ýetişdirmek we olaryň möçberlerini ýylsaýyn
artdyrmak ugrunda durmuşa geçirilýän işleriň hatarynda
ýyladyşhana hojalyklaryny belläp geçmek hem wajyp
dyr. Soňky ýyllarda telekeçilerimiz sanly tehnologiýalar
bilen hereket edýän döwrebap ýyladyşhanalary gurmak
da we ýöretmekde baý tejribe topladylar.
Türkmenistanyň ähli sebitlerinde hususy telekeçile
rimiziň tagallalary bilen şäherleriň we obalaryň ilatyny
tutuş ýylyň dowamynda ter gök önümler bilen üpjün
etmäge ukyply ýyladyşhanalaryň gurluşygy giňden
ýaýbaňlandyrylýar. Sebäbi bölek satuw ulgamynyň
düzümleri we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalary ter we
ýokary hilli önümlere uly isleg bildirýärler. Ýylyň dowa
mynda üznüksiz işleýän ýyladyşhana hojalygy, haýsy
möwsümdigine garamazdan, ter miweleri ýetişdirmäge
uly mümkinçilik berýär.
Ýeri gelende bellesek, döwletimiz bu ugurdaky işe
würlik taslamalaryny hemmetaraplaýyn goldamak bilen,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
önümleriň öndürilişini çaltlandyrmak üçin ähli şertleri
döredýär, önümçilikde öňdebaryjy tehnologiýalaryň or
naşdyrylmagyna ýardam berýär, şeýle hem gök önüm
leri daşary ýurtlara ibermäge binýat döredýär. Netijede
türkmen topragynda öndürilýän ter bakja önümleriniň
eksporty ýylsaýyn artýar.
Ilaty ýylyň ähli pasyllarynda ter gök önümler bilen
üpjün etmekde sowadyjy ammarlaryň hem uly ähmiýeti
bar. Hususyýetçilerimiz bu ugurda hem baý tejribeleri
gazandylar. Möwsüminde artýan gök-bakja önümleriniň
müňlerçe tonnasy iň döwrebap usulda işleýän sowadyjy
ammarlarda saklanyp, ýylyň dowamynda ilatymyzyň ter
önümlere bolan islegi doly kanagatlandyrylýar.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döw
ründe daýhançylyk bilen meşgullanýan hususy tarap
lar üçin döredilýän ähli amatly şertler diňe bir ýerden
peýdalanyjylaryň däl-de, eýsem, ýer eýeleriniň, gurply
daýhan hojalyklarynyň we birleşikleriniň kemala gel
megine ýardam berýär. Obada bazar gatnaşyklaryny
ugur edinýän hojalygy ýöretmegiň täze görnüşlerine
geçilmegi bazarlary ýurdumyzda öndürilýän dürli gör
nüşli önümler bilen doly üpjün etmäge, obasenagat
toplum yn yň eksp ort kuww at yn y pugt aland yrm ag a
mümkinçilik berýär.
Ata Watanymyzyň azyk garaşsyzlygyny üpjün et
mäge, dünýä standartlaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige
ukyply, ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli oba hoja
lyk önümlerini öndürýän häzirki zaman önümçiliklerini
döretmäge, ösdürmäge uly goldaw berýän hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň jany sag,
belent başy aman bolsun, il bähbitli döwlet syýasaty
diňe rowaçlyklara beslensin!
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
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Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Biz milli ykdysadyýetimiziň
ähli pudaklaryna sanly ulgamyň
mümkinçilikleriniň ornaşdyrylmagyna
geljekde hem ünsi jemläris.

SANLY YKDYSADYÝET
Berkarar döwle
tiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwrün
de Türkm en ist an
Wat an ym yz inn o
was io n ösüş ýoly
bilen ynamly öňe
barýar. Ykdysady
ýeti döwr ebaplaş
dyrmak we diwer
sifikasiýalaşdyrmak
boýunça giň möç
berli maksatnama
lar we dürli tasla
malar üstünlikli amala aşyrylýar. Şunda, hususan-da, innowasion
ugurlara, sanly ulgama geçilmegine, ýokary tehnologiýaly senagat
önümçiliginiň döredilmegine, bazar ykdysadyýeti şertlerinde işe
würligi we hususy telekeçiligi ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär.
Bilşimiz ýaly, sanly ulgamy ornaşdyrmak işleri has oňat gura
maga, utgaşdyrmaga hem-de netijeliligine we hiline gözegçilik
etmäge ýardam berýän netijeli dolandyryş guraly hasaplanýar.
Şol bir wagtyň özünde, ösen döwür bilen aýakdaş gitmek üçin
gerek bolan ilkinji zerurlyklaryň hatarynda durýar. Hut şoňa la
ýyklykda, bilimlere we innowasiýalara daýanýan hem-de ilatyň
intellektual we durmuş şertlerini ygtybarly dünýä standartlarynyň
derejelerine ýetirýän bazar ykdysadyýetindäki özgertmeleri ge
çirmek hormatly Prezidentimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň
esasy maksatlarynyň biri bolup durýar.
Şu maksatlardan hem görnüşi ýaly, döwletimiziň dürli pudak
laryna sanly ulgamlary ornaşdyrmakda hususy ulgama uly orun
degişli bolup durýar. Şonuň üçin hususy telekeçilerimiz bu ba
batda ençeme netijeli işleri durmuşa geçirip öňdeligi eýeleýärler.
Häzirki wagtda işewürlik düzümlerinde dünýä ülňülerine laýyk
gelýän bir bitewi internet toruny kemala getirmek arkaly san
ly ykdysadyýete geçmek uly depgin bilen işjeň alnyp barylýar.
Bu tehnologiýalar hususy pudakda alnyp barylýan işleriň hiline
we mazmunyna döwrebaplyk häsiýetini çaýýar. Galyberse-de,
innowasiýalar önümiň özüne düşýän gymmatyny peseltmäge,
ykdysady iş bilen meşgullanýan düzümlerde dürs hasabatlylygy
ýola goýmaga, esasan-da, önümçilikleriň düşewüntli işlemegine
gözegçiligi ýokarlandyrmaga oňaýly şert döredýär.
Häzirki döwürde internetiň we maglumat ulgamlarynyň peýda
bolmagy biziň durmuşymyzy, galyberse-de, ykdysadyýeti düýpgö
ter özgertdi, ösdürdi. Beýleki ösen ýurtlarda bolşy ýaly, tehnologiýa
infrastrukturasynyň ösmegi we uly maglumat binýatlarynyň ulanyl
magy biziň jemgyýetimizde hem uly san öwrülişigine getirdi. Şunda
sanly maglumat tehnologiýalary ulgamynda iş alyp barýan hususy
taraplaryň hem mynasyp goşandy bar. Has takygy, döwrüň ösen
talaplaryna doly we dürs düşünýän milli IT kompaniýalary edarakärhanalarda sanly ulgamy ornaşdyrmak, elektron resminama
dolanyşyk ulgamyny, internet sahypalaryny, ykjam goşundylary we
internet portallaryny, elektron söwda portallaryny döretmek ugrun
da ýeterlik tejribe topladylar. Şeýle hem olar edara-kärhanalaryň
arasynda wideoaragatnaşyk konferensiýalary gurnamak, sanly
dolandyryş, kiberhowpsuzlyk ýaly ugurlarda hem öz hyzmatlary
ny hödürleýärler. Milli işewürlerimiziň «akylly» öý, «akylly» şäher
konsepsiýalaryny durmuşa ornaşdyrmaga hem mümkinçilikleri
bar. Hemra enjamlaryny getirmek, gurnamak we olaryň tehniki
hyzmatyny alyp barmak ýaly işler hem hususy telekeçilerimiziň
hyzmatlar halkasynyň bir bölegi bolup durýar. Ýeri gelende, milli
IT kärhanalary tarapyndan orta we ýokary okuw mekdepler üçin
elektron portallarynyň we sanly ulgamlaryň, onlaýn görnüşde ki
taphanalaryň we arhiwleriň döredilendigini hem bellemek gerek.
Bilşimiz ýaly, söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini täzeçe gu
ramagyň netijeli ugurlaryna laýyklykda, elektron söwdany ösdür
mäge, döwrebap internet hyzmatlaryny ýola goýmaga uly ähmiýet
berilýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň jemgyýetçilik iýmiti, lomaý we bölek söwda bilen
meşgullanýan agzalary dürli platformalarda sahypalary açmak
we saýtlary döretmek bilen, onlaýn usuly arkaly sargytlary kabul
edip, harytlary eltip bermek hyzmatlaryny ýola goýdular. Häzirki
döwürde telekeçilerimiz tarapyndan işe girizilen onlaýn söwda
platformalarynyň ençemesi ýokary hilli hyzmatlary bilen ilaty
myza wagtlaryny we serişdelerini tygşytlamaga, umuman, sanly
ulgamyň çäksiz mümkinçilikleriniň hözirini görmäge mümkinçilik
döredýärler. Telekeçileriň sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peý
dalanyp, sarp edijilere hödürleýän hyzmatlarynyň gerimi juda giň.
Ogulmahym ATAÝEWA.
«Rysgal».
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TELEKEÇILERIŇ TÄZE ÖNÜMLERI
KÖPUGURLY ÖNÜMÇILIK
Indi ençeme wagtdan bäri köpugur
ly önümçiligi giňden tanalýan «Mizemez
gadam» hususy kärhanasy gurluşyk seriş
deleriniň täze görnüşlerini hem öndürip baş
lady. Täze önüm bolan bitum mastika we
bitum emulsiýasy 5, 15 litrlik, izogam 30,
35, 40 kilogramlyk gaplara gaplanylýar.
Mälim bolşy ýaly, 1994-nji ýylda döredilen «Mizemez
gadam» hususy kärhanasy Lebap welaýatynyň Çärjew
etrabynyň çäginde ýerleşýär.
Häzirki wagtda kärhanada alýuminden penjirelerdir
gapylar, demir germewlerdir haýatlar,‚ gury gurluşyk
garyndylary, suw esasly emulsiýalar, kafel üçin ýelimler,
bişen kerpiç ýaly gurluşyk serişdeleri hem öndürilýär.
2018-nji ýylda gidroizolýasiýa örtükleriniň önümçiligi
hem ýola goýuldy. Magdanlyda bu gurluşyk serişdesi
üçin gerekli çig mal bolan üwelen hek hem kärhananyň
özünde öndürilýär.
Çig mal we taýýar önümler ammarlary, önümçi
lik, marketing-satyş bölümleri bolan kärhanada işler

gowşamaýan depginlerde ýerine ýetirilýär. Önümler
Özbegistan Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna,
Gruziýa Respublikasyna eksport edilýär. «Mizemez ga
dam» hususy kärhanasy geljekde önümçiligini has-da
giňeltmegi, jaýlaryň içki we daşky diwar boýaglaryny
hem öndürmegi maksat edinýär.

DOKAMA OTURGYÇLARY
Golaýda «Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýeti
täze önümleriň — dokama oturgyçlarynyň, uly
göwrümli plastik gaplaryň önümçiligini ýola
goýdy. Dokama oturgyçlary berkligi, bezeg
aýratynlyklary, rahatlygy bilen tapawutlanýar.
Önümler müşderileriň sargytlaryna görä, dürli
reňkde, ölçegde öndürilýär.
Mälim bolşy ýaly, plastik önümleriň önümçiligi bilen
meşgullanýan «Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýeti
2016-njy ýylda esaslandyryldy. 2,5 gektar meýdany
eýeleýän hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Täze durmuş
geňeşliginiň çäginde ýerleşýär. Bu ýerde polipropilenden
hojalyk maksatly önümleriň, çaga oýnawaçlarynyň dürli
görnüşleri öndürilýär. Hytaý Halk Respublikasynyň
öňdebaryjy kompaniýalarynyň önümi bolan döwrebap
enjamlary ornaşdyrylan kärhananyň aýda ençeme
tonna çenli önüm öndürmäge mümkinçiligi bar.

Kärhanada öndürilýän hojalyk harytlarynyň 100-e
golaý görnüşi bolup, olaryň arasynda bedre, legen,
kürüşge, bulgur, guýguç, güldan, oturgyç, egin-eşik
salmak üçin niýetlenen tekje plastik gap bar. Bulardan
başga-da, kärhanada polietilen torbalar we ini
0,5 metrden 3,60 metre çenli bolan örtgüler öndürilýär.
Önümler «Şöhle plastik» haryt nyşany bilen içerki
bazarlara ugradylýar. Döwrebap kärhanada öndürilýän
önümleriň hyrydarlary yzygiderli artýar. Sargytlar
boýunça öndürilen önümler daşary ýurtlara hem
eksport edilýär.

ÝYLDA 20 MILLION JÜBÜT JORAP
«Batly gadam» hususy kärhanasy Ýewropa
döwletlerinden satyn alnan pagta süýüminden
ýüplük egirýän we boýagly ýüplükden jorap
örýän tehnologiýalaryň toplumy bilen
doly derejede enjamlaşdyrylyp, «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynda batly
gadamlar bilen «Daz» haryt nyşanly
joraplaryň önümçiligine girişdi.
Dokmaçylyk bilen meşgullanýan bu hususy
kärhana daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri öndürmegi we içerki sarp
edijilerden artan möçberini daşarky bazara eksport
mümkinçiligini artdyrmagy maksat edinýär. Şundan
ugur alyp, öndürilýän önümler dünýäniň onlarça
ýurtlaryna yzygiderli eksport edilýär. Jorap önümçiligi
bölüminde Italiýa Respublikasynyň «Lonati»,
«Complet», «Tecnopea» kompaniýalaryndan satyn
alnan enjamlarda   ýylyň dowamynda 20 million
jübüt jorap öndürilýär. Önümiň içerki bazardan artan
möçberi Gazagystan Respublikasyna, Azerbaýjan
Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna eksport
edilýär. Türkmen pagtasyndan öndürilýän joraplara
içerki we daşarky bazarda isleg gün-günden artýar.

Pagtadan öndürilýän ýokary hilli ýüplükler, jorap
önümleri dünýä ülňülerine doly laýyk gelýär. «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynda «Batly gadam» hususy
kärhanasynyň agzybir işgärleri  «Daz» haryt nyşanly
joraplaryň 150-den gowrak täze görnüşini öndürdiler.
Çagalar, ýetginjekler, erkekler we zenanlar üçin
niýetlenen dürli görnüşdäki we ölçegdäki joraplara
isleg barha artýar.

«NUSGA»
HARYT NYŞANLY
Telekeçi Kakaly Geldiýewiň ýolbaşçylygynda
2021-nji ýylyň maý aýynda Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde esas
landyrylan «Gündogar şöhlesi» hojalyk jem
gyýeti ilat içinde gyzgyn garşylanan «Nusga»
haryt nyşanly syýagalamlaryň (ruçkalaryň) täze
hoşboý ysly görnüşiniň önümçiligini ýola goýdy.
Kärhanada Hindistan Respublikasyndan getirilen
kuwwatly tehnikalar arkaly «Nusga» haryt nyşanly
üçburçly, dörtburçly, tegelek görnüşdäki syýagalamlaryň
aýda 1,5-2 million sanysy öndürilip, halka hödürlenilýär.
Kärhananyň esasy çig maly Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän
polipr opilenden ýasalýar. Önümleriň ýokary hilli
syýasy bolsa Germaniýa Federatiw Respublikasyndan
getirilýär. Üçburç görnüşdäki syýagalamlar ýaşyl, gök,
gara, gyzyl reňklerde öndürilýär. Mundan başga-da,
kärhanada okuwçylar we ofis üçin «Student pack»
we «Office pack» atly ýörite syýagalam toplumlary
öndürilýär. «Nusga» haryt nyşanly syýagalamlaryň tä

ze hoşboý ysly görnüşi köpdürli bolup, ýazýan wagtyň
adamyň şähdaçyk bolmagyna, nerw damarlarynyň
rahatlanmagyna ýardam edýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
EKSPORT ARTDYRYLÝAR

DÜRLI ÖWÜŞGINLI BOÝAGLAR

Önümçilik kärhanasy Lebap welaýa
tynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän
«Kiçi gala» hojalyk jemgyýeti polipropi
len we polietilen haltalary, plastik önüm
leri öndürýär. 2015-nji ýylda esaslandy
rylan «Kiçi gala» hojalyk jemgyýetinde
öndürilýän önümleriň ýokary hilli bolma
gy ugrunda 20-den gowrak hünärmen
agzybirlikli zähmet çekýär.
Kärh an an yň döwr eb ap enjamlar bilen
enjamlaşdyrylmagy aýda 80 tonna golaý po
lipropilen we polietilen haltalary öndürmäge
mümkinçilik berýär. Bu ýerde «Kiçi gala» haryt
nyşany bilen bedre, legen, güldan, syýagalam
ýaly plastik önümleri öndürilýär. Işiň netije
liligini yzygiderli kämilleşdirmek, önümçilige
innowasiýalary girizmek hünärmenleriň esasy
wezipeleridir. Önüm öndürmek üçin gerek bo
lan çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky
polimer zawodyndan alynýar. Kärhanada, esa

san, buýurmalar esasynda önüm öndürilýär.
Bu ýerde öndürilýän polipropilen we polietilen
haltalaryň ini 55 santimetre, uzynlygy 105 san
timetre deňdir.
Kärhana önüm öndürmekde, olary içerki
bazara ýerlemek bilen, daşary ýurtlara eksport
etmekde ýurdumyzda öňdebaryjy önümçilik
leriň biri hasaplanylýar. «Kiçi gala» hojalyk
jemgyýetiniň polipropilen we polietilen haltalary
Gazagystan Respublikasyna, Gyrgyz Respub
likasyna, Russiýa Federasiýasyna, Özbegistan
Respublikasyna eksport edilýär.

KÄMIL TEHNOLOGIÝALY KÄRHANA
Mary welaýatynyň Wekilbazar et
rabynyň Akgoňur geňeşliginiň çägin
de ýerleşýän «Berk önüm» hususy
kärhanasy şu ýylyň başynda polipro
pilenden öndürilen gatlakly ýelimle
riň täze görnüşlerini öndürip başlady.
Täze önüm öňkülerinden ölçegleri
boýunça tapawutlanýar.
Içerki bazarlarymyzda uly islegden peý
dalanýan harytlaryň biri bolan gatlakly ýe
limleri öndürmek üçin gerek bolan çig mal
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumyndan alynýar. Hytaý Halk
Resp ublik as yn yň enjamlar yn yň orn aşd y
rylmagy kärhanada aýda 41 müň 600 sany
polipropilenden öndürilen gatlakly ýelimleri
öndürmäge mümkinçilik berýär. 2015-nji ýyl
da önümçiligini ýola goýan kärhanada häzirki
wagtda işçi-hünärmenleriň onlarçasy zähmet
çekýär. Olar kämil tehnologiýaly enjamlarda
önümleri tehnologik talaplara doly laýyk de
rejede, dürli ölçeglerde öndürip, halkymyza
elýeterli bahadan hödürleýärler. «BANT» ha
ryt nyşany bilen öndürilýän gatlakly ýelimleriň
ini 12 millimetrden 1 metre çenli, uzynlygy
10 metrden 1000 metre çenlidir. Dürli ölçeg
lerde öndürilýän önümleriň görnüşleri barha
artdyrylýar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň agzasy bolan «Berk önüm»
hususy kärhanasynyň önümleri goňşy döw

«Dürs» hususy kärhanasy gurlu
şykda binalaryň bezeginde ulanyl
ýan suwly-disperision boýaglaryň
dürli görnüşleriniň önümçiligini alyp
barýar. Aşgabat şäheriniň Baba
Annanow köçesiniň ugrunda ýerleş
ýän kärhanada Italiýa Respublika
synyň döwrebap tehnologiýalary or
naşdyryldy. Kärhana doly güýjünde
işledilende, her gün 10 tonna çenli
boýag öndürmäge ukyply.
2009-njy ýylda önümçiligini ýola goýan
kärh an ad a häz irk i wagtd a pot olok, içk i
we daşky diwar boýaglary, boýagdan öňki
gruntlama, kafel üçin ýelim öndürilýär. Dürli
reňkdäki boýaglar 18, 20 kilogramlyk, kafel
ýelimi 25 kilogramlyk, boýagdan öňki grunt
lama 20 kilogramlyk gaplara gaplanylýar.
Önümler «Dürs» haryt nyşany bilen ýur
dumyzyň gurluşyk harytlary dükanlarynda
müşderilere ýetirilýär.
Kärhanada häzirki zaman enjamlaryny
dolandyrýan tejribeli hünärmenleriň onlar
çasy zähmet çekýär. Bu bolsa öndürilýän

önümler iň hilin iň ýok ar y bolm ag yn a uly
täsir edýär. Şeýle bolansoň, durnuklylygy,
dürli öwüşginli reňkleri bilen tapawutlanýan
boýaglara, bäsdeşlige ukyply gurluşyk se
rişdelerine müşderiler tarapyndan uly isleg
bildirilýär. Kärhanada müşderileriň islegle
rine görä buýurmalar esasynda hem önüm
öndürilýär. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt
çig malyndan peýdalanylýar. «Dürs» hususy
kärhanasy geljekde önümçilik kuwwatyny
artdyrmagy, önümlerini daşary ýurtlara eks
port etmegi meýilleşdirýär.

HYRYDARLY HARYTLAR
«Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda ýurdumyzyň hususyýet
çileri halkymyzy importyň ornuny
tutýan önümler bilen üpjün et
mekde önjeýli zähmet çekýärler.
Hormatly Prezidentimiziň baştu
tanlygynda ilatyň bolelin durmuşy
ny üpjün etmäge gönükdirilen işler
özüniň oňyn miwesini berýär.

letleriň birnäçesine eksport edilýär. Kärhana
geljekde polipropilenden süýüm öndürmegi,
önümç ilig iň ger im in i giň eltm eg i, içerk i we
daşarky bazarda hyzmatdaşlarynyň sanyny
köpeltmegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Yhty
ýar Rozmetow tarapyndan başy başlanan
tikinçilik işi häzirki wagtda barha gerimini
giňeldýär. Daşoguz welaýatynyň çäginde
ýerleşýän tikinçilik bölüminde 300-e golaý
işgär zähmet çekýär. «Fazil» haryt nyşa
ny bilen ezber elli tikinçiler tar apyndan
çagalar, ýetginjekler we uly ýaşlylar üçin
sport egin-eşikleri, sport köýnekleri, gyş
eşikleri, mekdep okuwçylary üçin okuw
torbalary we dürli ýaşdaky adamlar üçin
ýantorbalar tikilýär. Bu ýerde tikin ugurlary
boýunça birnäçe bölümler hereket edýär.
Her bölümiň öz biçimçileri, tikinçileri bar.
Tikinçilik bölüm inde ýylyň dow amynda
sport egin-eşikleriniň we köýnekleriniň,
gyş eşikleriniň, ýantorbalaryň müňlerçesi
taýýarlanyp, diňe bir welaýatyň çägine däl,

eýsem, ýurdumyzyň beýleki künjeklerine
hem ugradylýar. Hususy telekeçi tarapyn
dan şäheriň ýanaşyk etraplarynda tikinçilik
bölümleriniň açylmagy täze iş orunlary
nyň döremegine, önümleriň görnüşiniň
artmagyna ýardam edýär.
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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ÝURDUMYZYŇ TEBIGY BAÝLYKLARY:
OZOKERIT, BARIÝ MAGDANLARY, SELESTIN
Ýurdumyzyň çäklerinde tebigatda
seýrek duş gelýän magdanlaryň birnäçe
görnüşleri bar. Olara mysal edip ozokeri
ti, bariý magdanlaryny (barit we witerit)
we selestini görkezmek bolar.
Ozokerit magdanynyň ýataklary Çele
ken ýarymadasynda duş gelýär. Bu magdanyň
ady grek dilinden terjime edilende «mum ysly»
diýmegi aňladýar. Magdana käbir ýerlerde
«dag mumy» diýilýär. Çeleken ýarymadasyn

da ozokeritiň «Aýmen-Meşed», «Dagajyk» we
«Gorab» ýataklary bar. «Aýmen-Meşed» ýata
gynda ozokerit damar görnüşinde, «Dagajyk»
we «Gorab» ýataklarynda gatlak görnüşinde
duş gelýär. «Aýmen-Meşed» ýatagyndaky
magd and a ozok er it iň mukd ar y 1,2-1,3 %
bolup, onuň düzüminde ortaça 45% serezin
bar. «Dagajyk» we «Gorab» ýataklaryndaky

magdanda ozokeritiň mukdary 1—4 % bo
lup, ozokeritiň düzüminde ortaça 55—70%
serezin bar.
Ozokeritiň düzüminde serezin (69—80%),
parafin (3—7 %,), mineral ýaglar (1-2 %,),
nebit smolalary (8—10%) we beýleki dürli
maddalar, şol sanda kükürt, demir, natriý,
kaliý, azot ýaly elementler bar. Magdandan
alynýan tehniki ozokeriti arassalap, ondan
lukmançylykda ulanylýan ozokeriti alýarlar. Ol
dürli keselleri bejermekde giňden ulanylýar.
Ozokeriti gaýtadan işläp, ondan «serezin»
atly önüm alynýar. Sereziniň parafinler we
ýaglaryň dürli görnüşleri bilen garyndysy luk
mançylykda we parfýumeriýada dürli kremleri
öndürmekde ulanylýar.
Biz iň ýurd um yzd a belli bolan bar iý
magdanlarynyň iki görnüşi, ýagny barit we
witerit magdanlary duş gelýär.
Barit magdan ýataklary Balkan welaýa
tynyň Magtymguly şäherçesiniň töwerekle
rinde ýerleşýär. Bu sebitde umumy meýdany
5000 ined örd ül kilom etr bolan meýd and a
baritiň we witerit magdanlarynyň ululy-kiçili
ýataklarynyň onlarçasy bar. Bu meýdança
larda, has takygy, «Kümüşdaş» ýatagynda
bariti gazyp almak geçen asyryň 20-nji ýylla
rynda başlanypdyr. 1930-njy ýylda ilkinji gezek
«Arpaklen» meýdançasynda witerit magdany
nyň ýatagy tapylypdyr. Bariti we witeriti gazyp

almak 1941-nji ýylyň ortalaryna çenli dowam
edilipdir we bu ýataklardan jemi 100 müň
tonnadan gowrak ýokary hilli barit we witerit
ýygnalypdyr. Bu ýygnalan magdanlaryň ga
lyndylary 2000-nji ýyllarda ýurdumyzyň täze
nebit-gaz guýularyny gazmak üçin zerur gerek
bolan, daşary ýurtlardan satyn alynýan, bariti
öndürmek üçin ulanyldy.

Bar it bar iý met alyn yň sulf at duz ud yr,
wit er it bols a bar iý met alyn yň karb on at y
dyr. Bariý sulfatynyň we witeritiň dykyzlygy
4300—4600 kg/m3 deňdir. Baritiň iň köp ula
nylýan ýeri nebitgaz senagatydyr. Ol buraw
erginleriniň agramyny (dykyzlygyny) artdyrmak
üçin ulanylýar. Ondan başga-da, barit we wite
rit himiýa senagatynda bariniň dürli birleşme
lerini öndürmek üçin ulanylýar. Üwelen barit
bolsa dürli boýaglary, kagyzlary, aýnanyň dürli
görnüşlerini, agyr sementi, oba hojalygynda

ulanylýan birnäçe serişdeleri öndürmek üçin
hem-de metallurgiýada peýdalanylýar.
Selestin magdanynyň ýataklary
Geçen asyryň 70-nji ýyllarynda stronsiý me
talynyň çig maly bolan selestin magdanynyň
Türkmenistanda 2 sany ýatagy, ýagny «Aryk»

we «Sakyrtma» ýataklary tapyldy. Bu ýataklar
Magdanly şäheriniň töwereginde ýerleşýär. Se
lestiniň «Aryk» ýatagyndan karýer usuly bilen
1986—1991-nji ýyllarda 95 000 tonna selestin
konsentraty öndürildi. Selestin mineraly stron
siý metalynyň sulfat duzy bolup, ol tebigatda
seýrek duş gelýän mineraldyr.
Selestin mineralynyň ady onuň reňki bilen
bagly bolup, latynçadan terjime edilende «as
man daşy» diýen manyny berýär. Selestin stru
siniň dürli duzlaryny almak üçin peýdalanylýar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň senagat
we himiýa önümçiligi bölüminiň
baş hünärmeni.
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

TÄZE UGURLAR
BOÝUNÇA OKUW
Bir ýyld an gowr ak wagt bär i ulan yjylar a
hyzm at edý än «e-Bilim» okuw platformasy
«Adyl açar» hususy kärhanasyna degişli bolup,
wideo okuw sapaklary ýerleşdirilen bu platforma
mugallymlardyr talyplar, mekdep okuwçylary
üçin ylym-bilim babatda tejribe alyşmakda
özboluşly sanly bilim meýdançasyna öwrüldi.
Onlaýn okuw sapaklaryny ýola goýmagy we ola
ryň elýeterli bolmagyny baş maksat edinýän bu
platformanyň ulanyjylarynyň sany häzirki wagtda
10 müňden gowrak. Platformada ýerleşdirilýän
wideo okuw sapaklarynyň ählisi tölegsiz bolup,
orta we ýokary okuw mekdeplerinde öwrenilýän
dersler boýunça hem maglumatlary özünde
jemleýär. Platformada biznes we söwda, di
zaýn işleri we programmirleme, iňlis dili, rus
dili, hytaý dili, italýan dili, koreý dili, nemes dili,
türk dili, ýapon dili, biologiýa, şeýle-de ýakynda
ýola goýlan aşpezlik, ussaçylyk, tikinçilik ýaly
ugurlar boýunça wideo sapaklary bar. Instruk
torlar, ýagny öwrediji mugallymlar belli bir ugur
boýunça taýýarlan wideo sapaklaryny platfor
mada ýerleşdirýär. Wideo sapaklar barlagdan
geçirilenden soňra, diňleýjä — öwrenijilere tarap
gönükdirilýär.
«App store» we «Play market» internet
dükanlaryndan «e-Bilim» mobil goşundysyny
ýükläp almaga mümkinçilik döredilen. Bu mobil

GÜN EB AK AR ÖSÜMLIGI

goşundysynyň kömegi bilen diňleýjiler internet
arkaly özüne belläp alan wideo sapaklaryny is
lendik ýerde, islän wagty, interneti ulanmazdan,
görüp bilýärler. Platformanyň «terjime» bölümi
dil öwrenýän diňleýjilere niýetlenip, onda öwreniji
islendik bir dil boýunça bilmeýän sözüniň
terjimesini öwrenip biler. Mundan başga-da,
platformada «zoom» bölümi bolup, ol belli bir
mugallymlaryň arasynda wideo konferensiýa
lary, özara açyk sapaklary geçirmek maksady
bilen ýola goýuldy. Bu bölüm diňe tassyklanan
öwrediji mugallymlara elýeterli bolup, geljekde
onuň gerimini has-da giňeltmek meýilleşdirilýär.

WELAÝATLARA ELTIP BERMEK HYZMATY
«Türkmenistanda 2019—2025-nji ýyllar
da sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Kon
sepsiýasyna» hem-de «Türkmenistanda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021—
2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy
na» laýyklykda, häzirki wagtda ýurdumy
zyň ähli künjeklerinde elektron söwda, eltip
bermek hyzmaty yzygiderli kämilleşýär.
«Ýakyndar» onlaýn dükany awtoulaglar üçin
zerur bolan awtoşaýlaryň, ätiýaçlyk şaýlaryň,
tekerleriň, awto ýaglaryň, ulaglaryň elektronika
serişdeleriniň, akkumulýatorlaryň, awtohimiýa
serişdeleriniň, reňk berijileriň, gurallaryň we
enjamlaryň, şeýle-de awto hyzmatlaryň giň
toplumyny halka hödürleýär. Müşderiler onlaýn
dükanyň web-sahypasynda awtoulaglary
abatlamak üçin ätiýaçlyk şaýlary we beýleki
zerur zatlary tapyp bilerler. Onlaýn dükanyň
web-sah ypasynda höd ürlenýän önümleriň
aglabasy «Toyota», «Pioneer», «Michelin»,
«Hyundai», «Hankook», «Westlake», «Mobil»,
«Apollo», «Varta» ýaly öňdebaryjy kompaniýalar
tarapyndan öndürilen önümlerd ir. Gözleg
süzgüçleri we harytlaryň aýratyn bölümlerde
ýerleşdirilmegi özüňe gerekli harydy we hyzmaty tapmagy has-da aňsatlaşdyrýar. Websahypasynda maglumatlar we bildirişler 3 dilde,
ýagny türkmen, iňlis, rus dillerinde berilýär.
Onlaýn arkaly edilen sargytlar gysga wagtyň
içinde müşderileriň eline gowşurylýar. Tölegler
nagt, nagt däl we onlaýn arkaly kabul edilýär.
Onlaýn dükanyň web-sahypasyna agza bolmak

bilen müşderiler awt oulaglar babatdaky öz
bildirişlerini hem paýlaşyp bilerler. «Ýakyndar»
onlaýn dükany indi welaýatlara eltip bermek
hyzmatyny hem ýola goýdy. Bu hyzmatyň ýola
goýulmagy ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjy
laryna gerekli bolan awtoşaýlary oturan ýerinden
tapmaga we sargyt etmäge mümkinçilik döreder.
«RYSGAL»

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM

...SAGLYKDAN ÖZGE DEM BOLMAZ
Şahsy arassaçylyk
düzgünleriniň berjaý
edilmegi her möwsümde
ýüze çykyp biljek birnäçe
ýokanç keselleriň öňüni
alýar. Ýokanç keseller,
esasan, hapa ellerden,
bişirilmedik iýmitlerden
we arassalanmadyk
suwdan geçýär. Saglygy
berkitmek üçin hökman
arassaçylyk düzgünlerini
berjaý etmeli. Bu islendik
pursatda zerurdyr, muny
her birimiz öz maşgala
myzdan başlamalydyrys.

● Witaminlere baý önümleri
köpräk iýiň!
● Her gün azyndan 2 litr aras
sa suw içiň!
● Arassaçylyk düzgünlerini
berjaý ediň! Daşardan geleniňiz
de, nahardan öň hem-de soňra,
eliňizi hökman sabynlap ýuwuň!
Daşary çykanyňyzda, agyz-

●
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burun örtügini dakynmagy ýatdan
çykarmaň! Örtügi talabalaýyk,
dürs dakynyň!
Jemg yý etç ilik ýerler ind e
howpsuz araçägi — 2 metr ara
lygy saklaň!
Öý we iş otaglar yň yz yň
penjir eler in i açyp, ýelejir ed ip,
howasyny çalşyp duruň!
Dermanlyk ösümliklerden
taýýarlanylan melhem çaýlary
içiň!
Eger-de haýsydyr bir zada

●
●
●
●

allerg iý aň yz yň bard yg yn y bil
seňiz, allergiýany döredip biljek
dürli zatlardan gaça duruň!
Dürli iýmit zäherlenmeleriniň
öňüni almak maksady bilen, iýmit
önümlerine bildirilýän arassaçylyk
talaplaryny berk berjaý etmeli.  

●

Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň
habarlar merkezi.

G

ünebakar ösümligini ösdürip ýetişdirmek ykdysady we önüm
çilik taýdan örän ähmiýetlidir. Bu ekin tohumyndan ýag almak,
dürli süýji, köke, halwa taýýarlamak, şeýle-de gök massa almak
maksady bilen, ot-iýmlik üçin ösdürilip ýetişdirilýär. Günebakaryň tohumy
adam bedeni üçin peýdaly bolan maddalara baýdyr. Onuň tohumynyň düzü
mindäki maddalar adam üçin berhizlik iýmitdir. Günebakaryň tohumlarynda
40—52% ýag, 20%-e çenli belok, 25%-e çenli uglew od saklaný ar,
A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, D, PP witaminler, sink, selen, magniý, kaliý, kalsiý,
marganes, mis, fosfor, hrom, ftor, molibden, kremniý, natriý, ýod, demir ýaly
dürli makro we mikro elementlere baýdyr. Şonuň üçin öz ýurdumyzda ýag
almak maksady bilen günebakary ösdürip ýetişdirmek ykdysady taýdan örän
uly girdejileri almaga mümkinçilik berer. Tohumlarynyň antioksidant täsiri
bolup, bedeniň öýjük derejesindäki goragyny üpjün edýär. Häzirki wagt
da ýurdumyzda günebakaryň ýag alynýan sortlaryny ösdürip ýetişdirmek
boýunça ylmy-barlaglar giň gerim bilen geçirilip başlandy. Alnyp barylýan
ylmy-barlaglaryň tejribelerinde günebakaryň tohumynyň düzümindäki ýa
gyň mukdary hem kesgitlenip, onuň ykdysady peýdasy doly subut edilýär.
Günebakar çigidiniň ýagy alnandan soň hem ondan galýan künjara
nyň düzüminde 36%-den gowrak belokly maddalar, 20—22% uglewodlar,
6% ýag saklanyp, ol mallar üçin ýokary kaloriýaly iým hökmünde ulanylýar.
Günebakaryň silosynyň 100 kilogramynda 100 ot-iým birligi saklanýar. Şo
nuň üçin günebakaryň tohumy, ýag alnandan soň galýan künjarasy mallar
üçin gymmatly ot-iým bolup hyzmat edýär.
Günebakary ýazky we tomusky möhletlerde ösdürip ýetişdirip bolýar. Şo
nuň üçin ýaz paslynda irki möhletde, ýerler beýleki ekinlerden boşanyndan
soň, tomusky möhletde ekmäge mümkinçilik berýär. Günebakary ekip, ondan
ýokary hasyl almak üçin ýeňil we orta toýunsow toprakly şorlaşmadyk meý
danlar saýlanyp alynýar. Emma belli bir derejede şorlaşan topraklarda hem
günebakary ösdürip ýetişdirip bolýar. Aşa şorlaşan, ýerasty suwlary ýüzleý
ýerleşen, toýun we ýeňil çägesöw topraklar bu ekini ekmek üçin amatsyzdyr.
Günebakar tohumy arkaly ösdürilip ýetişdirilýär. Onuň irki we aralyk
ýetişýän sortlary hem-de gibridleri bolýar. Ir ýetişýänlere «YBI-8883»
sorty, aralyk sortlara «Ýeňiş», «Sowgat-60», «Ak maňyz-3497» degişli.
Ýag almak üçin bolsa «YBI-1646», «YBI-6540», «YBI-8931», «YBI-8883»,
«Ak maňyz-3497» sortlary ekilýär.
Şeýle-de miwesiniň ululygyna baglylykda, iri miwelileri hem-de ownugrak
miweli görnüşleri duş gelýär. Günebakar sortlaryndan 32 s/ga çenli hasyl alyp
bolýar. Ýag alynýan sortlarynda ýagyň çykymy 52—55%-den pes däldir, beý
leki maksatlar üçin ekilýän sortlarynda ýagyň çykymy 20—35% barabardyr.
Günebakar ekiljek ýerlere güýz aýlary güýz sürümiň aşagyna organi
ki we mineral dökünler berilýär. Organiki dökün hökmünde her gektara
çüýrän ders 20—30 tonna, superfosfat döküni 400 kg, hlorly kaliý döküni
100 kg mukdarda berilýär. 27—30 sm çuňlukda güýz sürümi geçirilýär.
Ýaz pasly geleninden soň, ýerler ekişe taýýarlanýar, ýagny tagt suwy
tutulyp, ýerler taba geleninden soň, dyrmyklanyp, ýeňil toprakly ýerlerde
12—14 sm, orta we
agyr toprakly ýerlerde
14—16 sm çuňlukda
çizel geçirilýär. Soň
ra keşler çekilip, ke
şiň üstüne tohumlar
ekilýär. Ekişiň çuňlu
gy 5-6 sm. Ekiş üçin
dok we doýg un, şi
keslenmedik tohum
lar saýlan yp alyn
malyd yr. Ekiş üçin
8—10 kg/ga toh um
harçlanýar. Günebakar ýylylygy we ýagtylygy halaýan ekin. Onuň tohumlary
howanyň 8—10oC ýylylyk derejesinde kadaly gögerip çykýar. Şonuň üçin
ekişiň amatly möhleti 10-njy martdan 20-nji aprele, güýzlük däneli ekinlerden
soň 20-nji iýundan 5-nji iýula çenli bolýar.
Günebakar gögerip çykyp, 1-2 ýaprak emele getirende, ýekeleme işini
geçirmeli. Ösüş döwründe 3-4 gezek hatarara bejergiler geçirilýär. Bi
rinji gezek 8-10 sm, ikinji, üçünji, dördünji gezekler 12—14 sm çuňlukda
geçirilýär. Hatarara bejergileriň öz wagtynda dogry geçirilmegi hasylyň
10% ýokarlanmagyna getirýär.
Iýmit maddalaryna talapkär ekin bolany üçin ösüş döwründe iki gezek
goşmaça iýmitlendirilýär. Birinji goşmaça iýmitlendirmek ösümlikler ösüp
çykyp, hakyky ýapraklary emele gelende 150 kg/ga karbamid, ikinji ge
zek sebet emele getirmeginiň başynda 200—250 kg/ga ammiak selitrasy,
50—60 kg/ga hlorly kaliý bilen iýmitlendirilýär. Günebakaryň ösüş döwründe
ösüş suwlary öz wagtynda berlip, ekilen ýeriniň üsti endigan yzgarlandyryl
malydyr. Esasan-da, günebakar sebet emele getirip başlandan gülleýän
döwrüne çenli suwa talaby ýokarlanýar. Tomusky möhletde ekilende ösüş
suwlarynyň arasy ýygy tutulýar we soňra kem-kemden uzaldylýar.
Günebakaryň bişen sebetleri kombaýnlar bilen, uly bolmadyk meýdan
larda bolsa el bilen ýygnalýar. Hasyl ýygnalanda, çigidinde ýagyň toplanma
gynyň doly bişýänçä dowam edýändigini göz öňünde tutmalydyr. Sebediň
90% sary-çal, çal reňke geçmegi we guramagy, çigitleriň çyglylygynyň
12—14% çenli peselmegi hasyl ýygymyna başlamagyň möhletiniň gelen
digini görkezýär. Arassalanan çigitleriň çyglylygy 12%-den, ýag berýän
sortlaryňky bolsa 7%-den ýokary bolmaly däldir.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.
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Mahabatlar. Bildirişler
S/b 102211004416

S/b 202131000197

S/b 209211000120

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

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumy, Türkmenistan köçesi.
Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: (+993 65) 72-61-42.

www.parahat.com.tm

S/b 202131000197

S/b 101201004434

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

