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TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
29-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ul
gam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe
resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

TÜRKMENISTANYŇ ÇUŇŇUR
HORMATLANYLÝAN PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Sizi ynsanperwerligiň we parahatçylygyň belent ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarly
dygymyzy alamatlandyrýan hem-de dünýä derejesinde dostluga we hoşmeýillilige
çagyrýan mübärek Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys!
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda dabaraly bellenilýän bu baýram belent
ruhy gymmatlyklara, milli mirasymyza uly sarpa goýulýandygyna şaýatlyk edýär.
Oraza baýramy ynsanperwerligi, haýyr-sahawaty, päk ýürekliligi, ahlak tämizligini
dabaralandyrýar. Siziň ata-babalarymyzyň asylly däbine eýerip, mukaddes Gadyr
gijesi mynasybetli iş kesilen raýatlarymyzyň günäsini geçmegiňiz Oraza baýramynyň
beýik ynsanperwerligiň, ruhy päkligiň baýramydygyny görkezýär.
Mukaddes Oraza baýramy döwletimiziň berkararlygyny, halkymyzyň agzybirligini,
bagtyýarlyk döwrümiziň uly ösüşlere beslenýändigini, mirasymyza goýulýan sarpa
nyň bimöçberdigini dünýä ýaýýan baýramlarymyzyň biridir.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Ýurdumyzda egsilmez ruhy joşgun, uly dabaralar bilen toýlanylýan mukaddes
Oraza baýramy bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlaýarys! Size berk jan saglyk,
uzak ömür, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp
barýan asylly we beýik işleriňizde täze üstünlikleri arzuw edýäris!
Mukaddes Oraza aýynda amal edilýän ybadatlar, agzaçar sadakalary, eziz Wa
tanymyzyň abadançylygynyň, külli adamzadyň bagtyýar hem parahat durmuşynyň
hatyrasyna okalýan doga-dilegler kabul bolsun!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, şu günler hormatly
Arkadagymyzyň zähmet rugsadynda bolup, «Ömrümiň many
sy» atly täze kitabynyň üstünde işlemegi tamamlandygy we bu
eseriň çapdan çykandygy baradaky hoş habary aýtdy.
Horm atl y Prez id ent im iz Serd ar Berdimuhamedow
Gahryman Arkadagymyzy we mähriban halkymyzy täze kitabyň
neşir edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, bu edebi-filosofik eser
de milli Liderimiziň ömrüniň manyly menzilleriniň, durmuş ýoly
baradaky ýatlamalarynyň, pikir-garaýyşlarynyň jemlenýändigini
belledi. Kitapda taryhymyza, paýhasly pederlerimiziň döreden
gymmatlyklaryna, halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda ne
silden-nesle geçirip gelýän asylly däp-dessurlaryna, eziz Diýa
rymyzyň häzirki döwürdäki ösüşlerine aýratyn ähmiýet berilýär.
Döwlet Baştutanymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýy
lynda neşir edilen kitabyň ähmiýetini nygtap, onuň Berkarar
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly
üçin kesgitlenen belent maksatlara üstünlikli ýetmekde hal
kymyza ruhy goldaw berjekdigine ynam bildirdi. Hormatly
Prez id ent im iz Serd ar Berdimuhamedow Gahr ym an
Arkadagymyzy täze eseriniň neşir edilmegi bilen ýene-de bir
gezek tüýs ýürekden gutlap, şeýle kitaplarynyň höwrüniň köp,
galamynyň ýiti bolmagyny arzuw etdi.
Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary Ç.Gylyjow Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden tikin
fabrigini döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler ba
rada hasabat berdi. Wise-premýer şu maksat bilen, Bäherden
tikin fabrigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjysy
hökmünde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň 40 gö
terim hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
«Gerçek ýigit» hususy kärhanasynyň 60 göterim möçberli paýly
gatnaşmagynyň teklip edilýändigini habar berdi. Bu taslamanyň
amala aşyrylmagy önümleriň hilini gowulandyrmaga hem-de
görnüşlerini giňeltmäge, olaryň içerki we daşarky bazarlarda ýer
lenilmegini ýokarlandyrmaga, goşmaça iş orunlaryny döretmäge
ýardam eder. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň
garamagyna degişli teklip hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty
diňläp, milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda, şol sanda dokma
senagatynda durnukly ösüşiň üpjün edilýändigini belledi. Ýur
dumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek, daşary
ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de daşary
ýurtlara iberilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak baradaky
wezipeleriň wajypdygyny nygtap, döwlet Baştutanymyz öndü
rilýän harytlaryň ýokary hil derejesine laýyk hem-de ekologik
taýdan arassa bolmalydygyny aýtdy. Munuň üçin dokma kär
hanalary ýokary tehnologiýaly öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün
edilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda
wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçiligini dolandyrmagyň
netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de olary paýdarlar jemgy
ýetlerine öwürmek, hususy eýeçiligiň ykdysadyýetdäki paýyny
artdyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek maksady bilen,
degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere
göz öňünde tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin
ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň käbir
beýleki meselelerine-de garaldy we olar boýunça degişli çöz
gütler kabul edildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatna
şanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar
Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde
uly üstünlikleri arzuw etdi.
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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AHAL WELAÝATYNYŇ
GURULÝAN TÄZE EDARA EDIŞ MERKEZINDE MINISTRLER
KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN GÖÇME MEJLISINI GEÇIRDI
28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna
iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet
Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň
täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gur
luşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyş
dy hem-de Ministrler Kabinetiniň giňişleýin
göçme mejlisini geçirdi.
Iş saparynyň barşynda hormatly Prezidentimiz
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş mer
keziniň çäginde gurulýan desgalaryň taslamalary
bilen tanyşdy. Şolaryň hatarynda 7 gatly 28 öýli,
56 öýli we 42 öýli, 9 gatly 54 öýli, şeýle-de 5 gatly
30 öýli hem-de 40 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň çäginde
ýerleşdirilmegi teklip edilýän söwda dükanlarynyň,
hyzmat ediş öýleriniň taslamalary bar. Şeýle hem
döwlet Baştutanymyzyň garamagyna täze mer
kezde gurulmagy göz öňünde tutulýan ýerasty
geçelgeleriň baş meýilnamasy, olaryň ýerleşjek
ýerleriniň çyzgylary görkezildi.
Döwlet Baştutanymyz gurulýan desgalaryň
ýokary hilli bolmagynyň we öz wagtynda tabşy
rylmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, degişli ýol
başçylara anyk tabşyryklary berdi.
Soňra horm atl y Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow bu ýerde Ministrler Kabineti
niň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, aý
ry-aýry ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda geçirilen
mejlisde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara
ediş merkezinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy
na, resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Şeýle
hem täze şäheriň gurluşygynyň tamamlanmagy
bilen bagly wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, Ahal wela
ýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde
gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat
bermek üçin, Gurluşyk we binagärlik ministrligi
niň Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň direktory
D.Orazowa söz berdi. Ol Ahal welaýatynyň täze,
döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan
işleriň döwrüň talabyna laýyk ýerine ýetirilýändigi
barada hasabat berdi.
Sebitde iň iri we ägirt uly ähmiýeti bolan bu
taslamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek me
ýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş we beýleki
maksatly desgalaryň toplumyny özünde jemleýär.
Olaryň hatarynda ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary,
mekdepler we beýleki ýöriteleşdirilen okuw jaýlary,
saglygy goraýyş, medeniýet, söwda we hyzmatlar
ulgamyna degişli edaralar, sport desgalary, edara
binalary, şeýle hem ulag-aragatnaşyk we inžener
çilik-tehniki ulgamlara degişli desgalar bar. Täze
welaýat merkezinde sanly ulgam hem-de öňde
baryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýasy
ornaşdyrylar. Welaýatyň täze, döwrebap edara
ediş merkezinde gurluşyk işleriniň hususy kärha
nalar — Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalary tarapyndan ýerine ýetirilýändigini belle
mek ýerlikli bolar.
Direksiýanyň ýolbaşçysy gurluşyk işleriniň ýo
kary hil derejesini üpjün etmek we ony bellenen
möhletde tamamlamak boýunça öňde goýlan we

zipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli
zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap eda
ra ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleri
barada hasabat berdi. Häzirki wagtda bu ýerde
köp sanly binalaryň we desgalaryň gurluşygy do
wam edýär. Olaryň hatarynda Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň buýurmasy
esasynda gurulýan welaýat söwda toplumynyň
binasy, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
buýurmasy boýunça gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň
132-si, söwda-dynç alyş merkezi, myhmanha
nalar, şeýle hem Ahal welaýatynyň häkimliginiň
buýurmasy esasynda gurulýan ýaşaýyş jaýlary
nyň 59-sy bar.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýur
dumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş maksatly
özg ertm eler i durm uş a geç irm eg iň çäkler ind e
söwda toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň wa
jypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ýur
dumyzyň hususy gurluşyk kompaniýalaryna dürli
maksatly binalaryň, şol sanda Ahal welaýatynyň
täze, döwrebap edara ediş merkezinde meýilleş
dirilen desgalaryň gurluşygynyň ynanylandygyny
belledi. Şunuň bilen baglylykda, dünýä ülňülerine
laýyk gelýän häzirki zaman gurluşyk serişdele
riniň ulanylmagy, işleriň ýokary hil derejesiniň
üpjün edilmegi möhüm talap bolup durýar diýip,
hormatly Prezidentimiz belledi hem-de bu babatda
wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara
ýüzlenip, täze şäheriň gurluşygynyň tamamlanyp
barýandygyny belledi. Indi onuň gurluşygynyň
örän möhüm ikinji tapgyry başlanýar. Bu tapgyrda
şäheri abadanlaşdyrmak we ilaty göçürip getirmek
göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, bir
näçe guramaçylyk meseleleri çözülmelidir. Munuň
özi desgalary kabul edip almakdan, dürli edaralary,
şeýle hem şäheriň dolandyryş edaralaryny, ýaşaý
jylary göçürip getirmekden we başga-da birnäçe
meselelerden ybaratdyr.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, gurlu
şygy tamamlamagyň guramaçylyk meselelerini
çözmek we bu işleri utgaşdyrmak üçin, Ahal we
laýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet
komitetini döretmek barada Karar kabul edildi.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň dowamynda
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa
ýüzlenip, täze şähere mynasyp at dakmak barada
aýtdy hem-de bu meseläni tutuş halkymyz bilen
ara alyp maslahatlaşmagyň maksada laýyk bol
jakdygyny belledi.
Soňra döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň
täze, döwrebap edara ediş merkeziniň häkimligini
döretmek we şäheriň häkimi wezipesine Ş.Dur
dylyýewi bellemek kararyna gelendigini aýdyp,
degişli resminamalara gol çekdi.
Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň
birnäçe möhüm meselelere garalan we degişli
resminamalar kabul edilen giňişleýin göçme mej
lisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk,
maşgala abadançylygyny we alyp barýan işlerinde
üstünlikleri arzuw etdi.

DÖWLETARA GATNAŞYKLAR
SAZLAŞYKLY ÖSDÜRILÝÄR
26-njy aprelde hormatly
Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow ýurdumyza
sapar bilen gelen Hytaý Halk
Respublikasynyň Döwlet Geňe
şiniň agzasy, goranmak ministri
Weý Fenhäni kabul etdi.
Myhman wagt tapyp kabul edendigi
üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildi
rip, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň we Hyta
ýyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýa
nyň hormatly Prezidentimize hem-de tutuş
türkmen halkyna abadançylyk, rowaçlyk
baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi
ýaly, Hytaýda dürli ugurlar boýunça saz
laşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistan
bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň
mundan beýläk-de berkidilmegine möhüm
ähmiýet berilýär. Mümkinçilikden peýda
lanyp, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň agzasy,
goranmak ministri döwlet Baştutanymyzy
Prezident saýlawlarynda gazanan ynamly
ýeňşi bilen gutlady we jogapkärli işinde uly
üstünlikleri arzuw etdi.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin
minnetdarlyk bildirdi we HHR-iň ýolbaşçy
düzümine iň gowy arzuwlaryny aýdyp,

Türkmenistanda Hytaý bilen gözbaşy
ny gad ymd an alyp gaýdý an dostlukly
gatnaşyklara aýratyn üns berilýändigini
belledi. Duşuşygyň dowamynda hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
we myhman häzirki döwrüň ýagdaýlaryny
nazara alyp, özara bähbitli gatnaşyklary
ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri
bolan türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň
geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar.
Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň resminamala
ryň ägirt uly toplumyny özünde jemleýän
şertnama-hukuk binýadynyň döredilme
gi köpugurly mümkinçilikleriň üstünlikli
amala aşyrylmagynda ygtybarly binýat
bolup hyzmat edýär. Şunda türkmen-hytaý
hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmaga
gönükdirilen ylalaşyklaryň durmuşa geçi
rilmegine möhüm ähmiýet berildi.
D u ş u ş y g y ň a h y r y n d a h o r m a t l y
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
we HHR-iň Döwlet Geňeşiniň agzasy,
goranmak ministri Weý Fenhe döwrüň
synagyndan geçen döwletara gatnaşyk
laryň dünýäde abadançylygyň bähbidine
mundan beýläk-de sazlaşykly ösdüril
jekdigine we täze mazmun bilen üstüniň
ýetiriljekdigine ynam bildirdiler.
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GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ
MANYSY» ATLY TÄZE KITABY ÇAPDAN ÇYKDY

Milli Liderimiziň bir aýlyk dynç
alşynda tamamlan «Ömrümiň
manysy» atly edebi-filosofik eseri
halkymyzyň müňýyllyklaryň dowa
mynda nesilden-nesle geçip gelýän
milli ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň
özboluşly jemlenmesi boldy.
A r k a d a g y m y z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow pederlerimiziň asylly
ruh y gymm atlyklar yn a sarp a goým ak
bilen, biziň günlerimize çenli ýetip ge
len çeşmeleri we maglumatlary jikme-jik
öwrenip, olary täze eserinde jemläpdir
hem-de ulg amlaşd yr ypd yr. Bu eser
ýazylyp başlanan pursadyndan dünýä
jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döret
di. Sebäbi türkmen halkynyň milli häsi
ýetinde we dünýägaraýşynda jemlenen
umumadamzat ynsanperwer ýörelgeleri
Ýer ýüzüniň köp halklarynyň arasynda
uly goldaw tapýar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary
astynda geçýän ýylda neşir edilen bu eser
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýeten
belent sepgitleri, döwletimiziň taryhynda
ky ähmiýetli wakalar hem-de ömrüni ata
Watanymyza we mähriban halkymyza
gulluk etmäge bagyşlan milli Liderimiziň
durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary barada
ky maglumatlary özünde jemleýär.
Gahryman Arkadagymyzyň zehinin
den dörän bu kitapda esasy ahlak kada
lary we ýörelgeler beýan edilýär. Olara
häzirki döwürde-de möhüm ähmiýet be
rilmegi pederlerimiziň däpleriniň, ahlak
kadalarynyň dowamat-dowam bolýandy
gynyň subutnamasydyr.
Kitabyň girişinde awtor — Hormatly il
ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow
diňe bir geçilen ýol we edilen işler bara
da oýlanmak bilen çäklenmän, eýsem,
durmuşda mundan beýläk-de nämeleri
etmelidigi barada pikirlenmegiň her bir
adamyň borjudygyny aýratyn nygtaýar.
Milli Liderimiz täze filosofik eserinde

toplan bilimini we baý tejribesini seljerip,
olary umumylaşdyrmak bilen, ruhy kämil
lik, ýaradylyşyň kanuny, her bir adamy
belende göterýän oňat gylyk-häsiýetler
we ýagşy niýet meselelerine aýratyn üns
berýär.
Kitap «Ýaşaýyş medeniýeti» , «Ynanç
hakynda söz» , «Müňýyllyklaryň jümmü
şinden gaýdýan ýol-ýörelge» , «Gadymy
ýete nazar» , «Mukaddes Mekge-Medinä
zyýarat» , «Milletiň ruhy-ahlak mekdebi»
atly bölümlerden ybaratdyr. Eserde halk
döredijiliginiň, geçmişiň görnükli şahsyýet
leriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň
ulanylmagy hem-de edebi taýdan ussatlyk
bilen beýan edilmegi müňýyllyklaryň do
wamynda dünýäniň halklary bilen dostluk
köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň
baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanma
bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatly
gyny we ähmiýetini has-da artdyrýar.
«Ömr üm iň man ys y» kit ab y tut uş
düný än iň giň okyjylar köpç ülig in e ni
ýetlen end ir. Eserd e okyjylar türkm en
halkynyň geçmişi, ahlak gymmatlyklary,
türkmenlerde ylmyň, bilimiň we mede
niýetiň döreýşi hem-de ýaýraýşy, Oguz
han döwründen miras galan parahatçylyk
söýüjilik, döredijilik ýörelgeleri barada gy
zykly maglumatlar bilen tanşyp bilerler.
Eserde Abu Seýit Abylhaýyr (Mäne baba),
Hoja Ahmet Ýasawy, Nejmeddin Kubra,
Bahaweddin Nagyşbendi ýaly sufizmiň
görnükli wekilleriniň, ulamalaryň hem-de
syýasatşynaslaryň durmuşyna göz aýlap
bolýar. Kitabyň «Gadymyýete nazar» atly
iň uly bölümi şu mowzuga bagyşlanypdyr.
Türkmenistanlylaryň häzirki we geljek
nesilleriniň bagtyýar durmuşynyň binýa
dyny goýan milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň hem iş e nygt aý
şy ýaly, geljegi diňe geçmişe daýanyp
gurm alyd yr. Man y-mazm un y boý unç a
örän gymm atly bu eserd e Gahr ym an
Arkadagymyzyň başlangyjy bilen umu
madamzat medeniýetiniň ösüşine saldam
ly goşant goşan şöhratly pederlerimiziň
peşgeş goýan mirasyny öwrenmek, wagyz
etmek we toplamak boýunça alnyp baryl
ýan ylmy-edebi işler öz beýanyny tapýar.
Biziň halkymyzyň buýsanmaga za
dy köpdür. Şuny nygtamak bilen, milli
Lid er im iz jemleýji söz ünd e okyjylar
bilen paýlaşmak islän köp sanly para
satly öwüt-ündewlerini we taglymlaryny
«Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly
täze kitabynda beýan etjekdigini belleýär.
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň döwet galamyndan
çykan hem-de Türkmen döwlet neşirýat
gullugy tarapyndan ýokary çaphana usu
lynda çap edilen nobatdaky taryhy-filoso
fik eser Berkarar döwletiň täze eýýamy
nyň Galkynyşy döwründe halkymyz üçin
belent maksatlara ýetmegiň ýolunda ruhy
daýanç we şamçyrag bolup hyzmat eder.

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW
PAÝTAGTYMYZ BOÝUNÇA IŞ SAPARYNY AMALA AŞYRDY
27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow iş saparyny
amala aşyryp, onuň dowamynda paýtag
tymyzyň günorta böleginde gurluşygy
tamamlaýjy tapgyra gadam basan Magtym
guly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumy
nyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň
barşy bilen tanyşdy.
. . . 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 halkymyzyň ajaýyp söz ussady
na ägirt uly söýgüsiniň nyşany bolan, belentlikden
howalanyp görünýän ýadygärligiň ýanyna bardy.
Döwlet Baştutanymyz toplumyň ýanaşyk ýerlerini
abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň
barşy bilen tanyşdy.
Hormatly Prezidentimize Magtymguly Pyra
gynyň medeni-seýilgäh toplumynyň ýerleşýän
ýeriniň we umumy görnüşiniň çyzgysy görkezildi.
Bu desgany gurmak üçin 41 gektar meýdan ýer
bölünip berildi.
Magt ymg uly Pyr ag yn yň med en i-seý ilg äh
toplumynyň çäklerinde ýerleşdirilmegi meýilleş
dirilýän diwar ýazgysynyň görnüşleri hem-de
yşyklandyryş ulgamlary döwlet Baştutanymyzyň
garamagyna hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz medeni-seýilgäh top
lumda täzeçil tehnologiýalary ulanmagyň möhüm
digini belläp, häzirki zaman yşyklandyryş enjam

laryny ulanmak arkaly Pyragynyň tutuş adamzat
jemgyýetine belli bolan şygyrlarynyň ganatly
setirlerini baýyrlaryň ýüzünde ýagtylandyrmagyň
zerurdygyna ünsi çekdi hem-de bu wezipeleri
üstünlikli çözmäge jogapkärli we toplumlaýyn
çemeleşmegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Magtymguly Pyragy
nyň medeni-seýilgäh toplumynyň umumy görnüşi,
hödürlenen çyzgylar bilen tanşyp, ony abadanlaş
dyrmak we bagy-bossanlyga öwürmek baradaky
meselelere degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi
hem-de toplumyň giň çäkleriniň ýanaşyk ýerleri
niň arassaçylygyny saklamaga degişli gözegçiligi
amala aşyrmagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz bu iri medeni-seýilgäh
toplumynyň açylmagynyň 2024-nji ýylda Gündo
garyň beýik şahyrynyň hem-de filosofynyň 300
ýyllygynyň giňden baýram ediljek senesiniň hor
matyna guraljak ägirt uly dabaralaryň özboluşly
başlangyjyna öwrüljekdigini belläp, ýokary gura
maçylyk derejesinde geçirilmegi meýilleşdirilen
ähli çärelere taýýarlyk görlüşine gözegçiligi üpjün
etmegi tabşyrdy.
Heýkel Magtymguly Pyragynyň özüniň nus
galyk şygryýeti ýaly ajaýyp we gözel bolmalydyr
diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady hem-de bu
ýere ýygnananlara alnyp barylýan işlerde hut şu
ýörelgelerden ugur almagy tabşyrdy.
«RYSGAL»
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Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Häzirki döwürde dünýäde tutuş bir şäheri gurup, ulanmaga berýän döwletler
köp däldir. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygyna,
hünärmenlerimiziň taýýarlygynyň gowudygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

GELJEGIŇ ŞANLY ŞÄHERI
Täze taryhymyzda Türkmenistan Watanymyz
gurýan döwlet, gurply döwlet hökmünde dün
ýä ýüzünde adygyp, ösüşleriň şanly ýolundan
ynamly öňe barýar. Bu beýik döwürde Diýarymy
zyň çar künjeginde gurulýan binalardyr desgalar
döwletimiziň kuwwatlylygynyň nyşanyna öwrülip,
ösen döwrümizi, bagtyýar durmuşymyzy äleme
äşgär edýär. Abraý-mertebämizi Ýer ýüzüne ýaý
ýan ajaýyp ymaratlarymyzyň milli işewürlerimiz
tarapyndan bina edilýändigi bolsa buýsanjymy
zy goşalandyrýar.

W

atanymyzyň ähli ýerlerinde gurluşyklaryň giňden
ýaýbaňlandyrylmagy gurluşyk ulgamynyň ösüşini
döwrüň derwaýys talabyna öwürýär. Ösüşiň beý
leki ugurlarynda bolşy ýaly, hususyýetçilerimiz gurluşyk ulga
mynda hem öz ukyp-başarnyklaryny görkezmegi başardylar.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hususy
telekeçilerimiz dünýä standartlaryndaky ýaşaýyş jaýlarynyň
tutuş tapgyrlaryny, kottej toplumlaryny, seýilgäh zolaklaryny,
dolandyryş-işewürlik etraplaryny, paýtagtymyzyň giň möçberli
düzüm desgalaryny, şol sanda halkara ýollaryny gurup, türk
meniň bina galdyrmakdaky ukybynyň juda ýokarydygyny subut
etdiler. Ýurdumyzyň çar künjeginde hususyýetçilerimiziň yhlasy
bilen bina bolan desgalardyr ymaratlar diňe bir telekeçilerimi
ziň däl, eýsem, her bir türkmenistanlynyň buýsanjyna öwrüldi.
Sebäbi olar diňe bir hususy ulgamyň taryhyny däl-de, berkarar
Watanymyzyň hem şanly taryhyny bezeýärler.
Döwlet Baştutanymyzyň uly ynamyna eýe bolan hususy
gurluşykçylarymyz häzirki günlerde tutuş şäheriň — Ahal
welaýatynyň döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyny
güýçli depginler bilen dowam edýärler. 28-nji aprelde hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Ahal welaýatyna iş
saparyny amala aşyryp, bu sebitiň döwrebap edara ediş merke
ziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşmagy hem-de
bu ýerde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçi
rip, täze şäheriň gurluşygy bilen baglanyşykly anyk tabşyryklary
bermegi milli binagärlerimiziň işlerine täzeçe itergi berdi.
Bu saparynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz täze şä

heriň düzüminde gurulýan 7 gatly 28 öýli, 56 öýli we 42 öýli,
9 gatly 54 öýli, şeýle-de 5 gatly 30 öýli hem-de 40 öýli ýaşaýyş
jaýlarynyň çäginde ýerleşdirilmegi teklip edilýän söwda dü
kanlarynyň, hyzmat ediş öýleriniň taslamalary bilen tanyşdy.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna täze merkez
de gurulmagy göz öňünde tutulýan ýerasty geçelgeleriň baş
meýilnamasy, olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow desgala
ryň gurluşygynyň barşy bilen gyzyklanyp, olaryň gurluşygynda
we timarlaýyş işlerinde ýokary hilli serişdeleriň ulanylmalydy
gyny belledi. Şol serişdeler ygtybarlylygy, uzak möhletleýinligi,
ekologik taýdan talaplara dogry gelýändigi, owadanlygy, ýur
dumyzyň howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalydyr.
B i l ş i m i z ý a l y, 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
 ar
Berdimuhamedow gurluşyk işlerinde öňdebaryjy tehnologiýa
laryň we iň gowy tejribäniň işjeň ulanylmagy, bina edilýän dürli
maksatly desgalaryň öz wagtynda gurlup ulanylmaga berilmegi
we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly
meselelere möhüm ähmiýet berýär. Şol sebäpli gurluşykçylary
myz bina edýän ähli desgalarynda döredilýän mümkinçilikleriň
häzirki döwrüň ösen talaplaryna, zamanamyzyň belent ruhuna
laýyk gelmegini özlerine baş wezipe hökmünde kesgitleýärler.
Ýadyňyzda bolsa, bu giň möçberli şäheriň taslamasyna
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ta
rapyndan 2019-njy ýylyň aprel aýynda badalga berildi. Şol
günden bäri hem milli gurluşykçylarymyz bu ýerde kesgitlenen
wezipe esasynda irginsiz zähmet çekýärler. Iki tapgyrda gur
mak meýilleşdirilýän täze şäheriň düzümi ýaşaýyş jaýlaryny,
jemgyýetçilik, edara binalaryny, saglyk we sport desgalaryny,
içerki we daşarky inžener ulgamlaryny öz içine alýar.
Ýeri gelende bu möhüm iri taslamany durmuşa geçirmek üçin
döwletimiz tarapyndan ähli amatlyklaryň döredilendigini hem
belläp geçmelidiris. Has takygy, gurluşyk işleri amala aşyrylýan
döwründe potratçylar we kömekçi potratçylar gümrük paçlaryny,
birža we gümrük ýygymlaryny tölemekden boşadyldy. Ýaşaýyş
jaýlaryny gurmak barada baglaşylan şertnamalaryň umumy ba
hasynyň zerur bolan bölegini maliýeleşdirmek üçin, buýrujylaryň
ýüztutmasy esasynda amatly möhletler bilen karzlar berildi.
Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alýan hu
susy işewürlerimiz Ahalyň täze merkezinde gurulýan binalarda
ýokary hilli serişdeleri ulaný
 arlar. Şol serişdeler ýurdumyzyň

howa şertlerini, ekologiýa we halkymyzyň milli bezeg aýratyn
lyklaryny nazara almak bilen, berkligi we amatlylygy göz öňünde
tutulyp, seçilip alynýar.
Täze merkeziň binalarynyň we desgalarynyň keşbinde, içki
bezeginde milli binagärlik ýörelgeleri bilen dünýä tejribesiniň
ösen ugurlary, ylmyň gazananlary utgaşdyrylýar. Bu innowa
sion taslama barada bellemeli esasy zatlaryň biri, ony amala
aşyrmakda Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn
şähergurluşyk maksatnamasynyň esasy ölçegleriniň öz beýa
nyny tapýandygydyr. Şonuň üçin milli gurluşyk ussatlarymyz
bu taslamany durmuşa geçirenlerinde, dünýäniň hem-de
ýurdumyzyň öňdebaryjy tejribesini işjeň ulanýarlar. Ajaýyp we
özboluşly binagärlik hem-de inžener-tehniki çözgütler milli bi
nagärligimiziň iň gowy däpleri bilen utgaşdyrylýar. Şonuň bilen
birlikde, ýaşaýjylaryň sagdynlygynyň möhüm şerti hökmünde
ekologik ugra uly ähmiýet berilýär.
Ählimize mälim bolşy ýaly, täze, döwrebap edara ediş merke
zinde sanly tehnologiýalary we intellektual ulgamlary ornaşdyr
mak arkaly, «akylly» şäher konsepsiýasyny durmuşa geçirmek
meýilleşdirilýär. Şonuň üçin bu taslamanyň çäklerinde «akylly»
öý ulgamynyň tehniki tabşyrygy taýýarlanyp, elektrik energiýasy,
gaz üpjünçilik ulgamy we agyz suwy üçin tölegleri sanly ulgam
arkaly geçirmek üçin niýetlenen enjamlary peýdalanmak göz
öňünde tutulýar. Munuň özi täze welaýat merkezinde gurlup, 12
müň 324 maşgala niýetlenen 2, 5, 7 we 9 gatly ýaşaýyş jaýlaryn
da ýaşamak üçin iň döwrebap şertleriň dörediljekdigini aňladýar.
Ýerli gurluşykçylarymyzyň hormatly Prezidentimiziň berýän
anyk tabşyryklaryndan ugur alyp gurýan şäherinde ilatyň dürli
amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi we oka
magy, göwnejaý dynç almagy, sport hem-de döredijilik bilen
meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikler üpjün ediler. Netije
de milli binagärlerimiziň yhlasly zähmetleri bilen Köpetdagyň
gözel künjeginde geljegiň şanly şäheri peýda bolar. Bu şäher
ösüş-özgerişleri bilen Watanymyzyň taryhyna ajaýyp sahypa
lary bagyş edýän hususy ulgamyň nobatdaky üstünligi bolup,
göwünlerimizi galkyndyrar.
Hususy ulgamyň wekilleriniň gurmaga, bina galdyrmaga
uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize
alkyşlary çäksizdir.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.

SENAGATLAŞMAGYŇ ÝOLUNDAKY YNAMLY ÄDIMLER
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe döwlet tarapyn
dan ileri tutulýan beýik maksadymyz
bar: ýurdumyzy durnukly ösdürip,
ony dünýäniň ösen döwletleriniň ha
taryna çykarmak. Bu beýik maksa
dymyzy üstünlikli durmuşa geçirmek
üçin bäsdeşlige ukyply ykdysadyýeti
kemala getirmegiň ygtybarly ýolun
dan ugur alynýar. Şunda baý ýerli
serişdelerimiziň esasynda halkara
bazarlara çykmaga giň mümkinçilik
berýän senagat toplumyna strategik
orun berilýär.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda
ýurdumyzda senagat ulgamyny ösdürmek,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan önümleri öndürmek, elektron senaga
tyny döretmek boýunça döwlet maksatnama
lary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Importyň
ornuny tutýan we eksporta niýetlenen ýokary
hilli harytlaryň önümçiligini artdyrmakda milli
ykdysadyýetiň hususy böleginiň orny barha
ýokarlanýar. Ýurdumyzyň agrar ülkeden sena
gat taýdan ösen ýurda öwrülmeginde hususy
senagatçylaryň hem mynasyp goşandy bar.
Bilşimiz ýaly, döwletimiziň tebigy serişdeleri
niň baý gorlary senagat harytlarynyň öndürilişi
ni artdyrmaga giň mümkinçilikleri döredýär. Şo

nuň üçin bazar ykdysadyýeti şertlerinde daşyn
dan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de
eksporta ugrukdyrylan önümleriň önümçiligini
giňeltmek boýunça bar bolan mümkinçilikleri
doly peýdalanmak hormatly Prezidentimiziň
hususy pudagyň öňünde goýýan ilkinji nobat
daky wezipeleriniň biri hökmünde kesgitlenildi.
Munuň özi hususy ulgamyň düzüminiň senagat
ugrunyň önümçilik binýadynyň yzygiderli go
wulandyrylmagyna hem uly itergi berýär. Has
takygy, köp mukdarda maýa goýumlarynyň
gönükdirilmegi netijesinde hususy pudagyň
binýadynda ýokary tehnologiýaly kärhanalar
döredilýär. Netijede içerki bazarlary dürli gör
nüşli senagat önümleri bilen üpjün etmäge
giň ýol açylýar. Şol bir wagtyň özünde ýurduň
daşynda öndürilýän harytlar bilen bäsdeşlige
doly ukyply bolan ýerli önümleriň eksport kuw
waty barha artdyrylýar.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň düzüminde
gurluşyk serişdelerini, matalary we halylary,
himiki serişdeleri, metaldan ýasalan önümle
ri, mebelleri, faýansy, aýna önümlerini, içerki
hem-de daşarky bazarlarda islegli polietilen
we plastik önümleri öndürmäge ýöriteleşdirilen
hususy kärhanalaryň ýüzlerçesiniň hereket
edýändigi baradaky maglumat hem milli işe
würlerimiziň kuwwatly senagat binýadyndan
habar berýär.
Bu hususy kärhanalar ýurdumyzda ýokary
tehnologiýaly önümçilik düzümlerini döret

mek, baý tebigy serişdelerimiziň binýadynda
dürli görnüşli we bäsdeşlige ukyply önümleriň
öndürilişini artdyrmak ugrundaky wezipeleriň
üstünlikli çözülmegine oňyn täsirini ýetirýär
ler. Sebäbi olar türkmenistanlylary köp isleg
bildirilýän senagat önümleri bilen elýeter ba
hadan üpjün etmek üçin giň mümkinçilikleri
döredýärler.
Täze taryhy eýýamda milli senagatyň batly
gadamlar bilen öňe okdurylýan esasy ugurla
rynyň biri gurluşyk senagatydyr. Toplumlaýyn
durmuş-ykdysady maksatnamalary durmuşa
geçirmegiň çäklerinde tutuş Türkmenistanda
ýaýbaňlandyrylan giň gerimli gurluşyklar ýo
kary hilli gurluşyk serişdelerine bolan barha
artýan talaby güýçlendirdi. Şonuň bilen birlikde
ýurdumyzyň çig mallarynyň esasynda gurlu
şyk harytlaryny öndürmegiň ösüşine ýokary
depgin berildi.
Hususy önüm öndürijileriň hasabyna bu
ugurda buýsandyryjy netijeler gazanyldy we
gazanylmagy dowam edýär. Başgaça aýda
nymyzda, bazarlarymyzdaky we eksportyň
düzümindäki ýokary hilli gurluşyk harytlarynyň
möçberleri-de, görnüşleri-de yzygiderli artýar.
Häzirki döwürde gurluşyk toplumlary üçin
zerur bolan önümleriň aglaba bölegi — se
ment, kerpiç, magdan däl gurluşyk serişdeleri,
metal gurnamalar, keramiki kerpiç, armatur,
metal profiller, plastmas we aýna süýümli tur
balar we ýene-de ençeme harytlar özümizde
hususy kärhanalar tarapyndan öndürilýär.

Hususyýetçilerimiz ýerli çig malyň — iň inçe
bazalt süýüminiň we şondan taýýarlanylýan ýy
lylyk geçirmeýän we kompozit gurluşyk seriş
deleri esasynda ýurdumyz üçin täze önümleriň
önümçiligini hem ýola goýdular.
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamy
nyň geljegi juda uly elektron senagatyndaky
üstünlikler hem bellenmäge mynasypdyr. Se
bäbi dünýä ülňülerine doly kybap gelýän iki
sim-kartly ykjam telefonlaryň, smartfonlaryň,
dürli görnüşli monobloklaryň, smart-telewizor
laryň, häzirki zaman sowadyjylarynyň, internet
ulgamynyň paýlaýjylarynyň, agyz suwuny so
wadýan we gyzdyrýan enjamlaryň, şeýle hem
LED lampalaryň ata Watanymyzda öndürilmegi
her bir türkmenistanlynyň ýüreginde buýsanç
duýgusyny döredýär. Munuň özi ýerli hünär
menlerimiziň, işewürlerimiziň döwür bilen deň
gadam urup, ösüşleriň aýdyň ýoluna düşendi
giniň subutnamasydyr.
Ýak ynd a elektr on sen ag at yn yň hus us y
wekilleri tarapyndan Gün energiýasynda işle
ýän ýolyşyklarydyr ýol belgileriniň, şeýle hem
adamyň gözüne ýaramaz täsiri bolmadyk iň
häzirki zaman lampalaryň önümçiliginiň ýola
goýulmagy elektron senagatynyň şanly üstün
likleriniň iň soňky gazananlary bilen yzygiderli
baýlaşdyrylýandygyny tassyklaýar.
Döwlet Baştutanymyzyň halk hojalyk top
lumyny giň gerimli senagatlaşdyrmaga alan
(Dowamy 4-nji sahypada)
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ÖSÜŞIŇ MÖHÜM GURALY
Häzirki wagtda ata Watanymyzda halk hojalygynyň ähli pudakla
ryny sanlylaşdyrmak, döwlet dolandyryşynyň netijeliligini, halky
myzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin elektron we ylmy
ulgamy ösdürmek meselelerine aýratyn uly üns berilýär. Bu günki
gün ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli ugurlaryny sanly ulgama
geçirmek, önümçilige ylmy işleri ornaşdyrmak boýunça maksatna
malaýyn işler alnyp barylýar. Munuň özi häzirki döwrüň talaplaryna
laýyklykda pudaklaryň işini döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýe
te eýedir.
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde milli ykdysadyýetimizi
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda elektron senagaty döret
mek, ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlaryna daýanýan döwrebap
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti
kemala getirmek, innowasion, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdür
mek boýunça netijeli işler guramaçylykly amala aşyrylýar. Munuň şeýledigine
«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasynyň» iş ýüzünde amala aşyrylýandygy doly şaýatlyk edýär.
Sanly ykdysadyýetiň esasy ugurlarynyň biri internetiň kömegi bilen çalt
we ýeňil hyzmatlary elýeterli etmekden ybaratdyr. Häzirki wagtda ýurdumy
zyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda sanly ulgamy ösdürmek tapgyrlary çalt
depginlerde dowam etdirilýär.
Ýurduň ykdysadyýetiniň pudaklaryny diwersifikasiýa etmegiň iň amatly
ugurlarynyň biri hem milli ykdysadyýetimiziň sanlylaşdyrylmagydyr. Häzirki
döwürde sanly ykdysadyýetiň dünýä ykdysadyýetinde esasy orunlaryň birini
eýelemegi, şeýle hem onuň adaty ykdysadyýetden birnäçe artykmaçlyklary
nyň bolmagy, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa etmekde sanly ulgamyň
möhüm ähmiýete eýe bolmagyny şertlendirýär.

TELEKEÇILERIŇ TÄZE ÖNÜMLERI
«HAZYNA» HARYT NYŞANLY
«Owadan ülke» hojalyk jemgyýeti şu ýylyň aprel
aýynda täze önümçiligi ýola goýdy. Täze önüm bo
lan spred (mesge) ýagy pagta çigidinden alynýan
ýagy gaýtadan işlemek arkaly öndürilýär. «Hazyna»
nyşany bilen öndürilip başlanan mesge ýagy 200
gramlyk, 5, 10, 20 kilogramlyk gaplara gaplanylýar.
Şeýle hem hojalyk jemgyýeti tarapyndan raps ýagy
nyň önümçiliginiň ýola goýlandygyny hem bellemek
gerek. Ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary hilliligi
bilen tapawutlanýan raps ýagy «Hazyna» nyşany
bilen 1 litrlik göze gelüwli gaplara gaplanylýar. Täze
önümler ýakyn geljekde ýurdumyzyň söwda nokat
larynda alyjylara hödürlener.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleş
ýär. Kärhananyň dünýäniň öňdebaryjy kompaniýa
larynyň kämil tehnologiýalary ornaşdyrylan bölümle
rinde hyýar, pomidor, bolgar burç ýaly gök önümleriň
konserwirlenen görnüşleri, pomidor goýaltmasy,
maýonezleriň birnäçe görnüşleri öndürilýär. Her
gün gök önümleriň 8 tonnasy konserwirlenip, ýur
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SENAGATLAŞMAGYŇ ÝOLUNDAKY
YNAMLY ÄDIMLER
(Başlangyjy 3-nji sahypada)

ugruny üstünlikli durmuşa geçirmek
bilen baglan yş ykly hus us y pud a
gyň ýeňil senagatyndaky ösüşi-de
çaltlanýar. Hususy işewürlerimiziň
ýokary tehnologiýaly düzümleri dö
retmäge bolan mümkinçilikleri bi
len ägirt uly tebigy serişdelerimiziň
utgaşmagynd a bu ugurd a hem
ajaýyp zähmet ýeňişleri gazanylýar.
Ýeňil senagata ýöriteleşen kärha
nalar taýýar dokma, gön we beýleki
önümleriň görnüşlerini ep-esli artdyr
maga mümkinçilik berýär. Munuň özi
ýerli ilatymyzy inçe süýümli pagtadan
taýýarlanylýan matalaryň, hakyky
deriden öndürilýän döwrebap aýak
gaplaryň ýokary hilli täze görnüşleri
bilen üpjün etmäge şert döredýär.
Şeýle hem olar dünýä ýeňil senaga
tynyň söwda bazarlarynda aýratyn
baha eýe bolan önümleriň eksporty
ny artdyrmaga hem ýardam edýärler.
Hus us y sen ag atç ylar ym yz yň
gazanýan üstünliklerinde Ahal we
laý at yn yň Ak bugd aý etr ab yn yň
çäginde ýerleşýän senagat zolagy
nyň uly ähmiýeti bardyr. Sebäbi 260
gektardan gowrak meýdany tutýan
senagat zolagynda gysga döwürde
türkmen telekeçileriniň yhlasy bilen
döwrebap önümçiliklerdir hyzmatla
ryň ösen merkezi kemala geldi. Bu
ýerde ylmyň iň soňky gazananlary

ornaşdyrylan senagat kärhanalary
nyň onlarçasy hereket edýär. Olaryň
ýerli bazarlary ýokary hilli senagat
harytlarynyň zerur bolan möçberi
bilen üpjün etmekde, şeýle-de se
nagat harytlaryny daşary ýurtlara
eksport etmekde uly goşandy bar.
Galyberse-de, bu zolak ilatyň iş bilen
üpjünçiligini hem-de hal-ýagdaýyny
mundan beýläk-de gowulandyrmak
da hem uly mümkinçilige eýe. Sebäbi
bu ýerdäki hususy senagat kärhana
larynda ýurdumyzyň müňlerçe raýaty
zähmet çekýär.
Jemläp aýdanyňda, milli sena
gat ym yz yň täz e kärh an alar yn yň
işe girizilmegi, olaryň ýurdumyzyň
telekeçileriniň güýji bilen gurulmagy
döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň
artmagyna uly itergi berýär, onuň hil
taýdan ösüşini üpjün edýär hem-de
ýurdumyzda öndürilýän önümleriň
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlan
dyrýar. Bu bolsa hödürlenýän ha
rytlaryň sanawyny giňeldip, daşarky
baz arlar a çykm ag a mümk inç ilig i
artdyrýar. Bularyň ählisi ata Watany
myz Türkmenistanyň ykdysady kuw
watyny berkidip, onuň şan-şöhratyny
dünýä ýaýýar.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa
önümçiligi bölümi.

dumyzyň ähli welaýatlaryna ýaýradylýan kärhanada
önümçiligiň ähli tapgyryna, önümleriň hiline gözeg
çilik edýän hil barlaghanasy hereket edýär. Taýýar
önümleriň saklanýan ýörite sowadyjy ammary bolsa
harytlar üçin degişli howany üpjün edýär.
Kärhananyň öndürýän önümlerine alyjylaryň uly
isleg bildirmegi, olaryň diňe bir içerki bazarda däl,
eýsem, geljekde halkara bazarda hem öz ornuny
tapjakdygyna ynamy artdyrýar.

TEBIGATYŇ DATLY NYGMATLARY
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe halkymyzy ýerli hem-de
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň or
nuny tutýan ýokary hilli önümler bilen üpjün
etmek maksady bilen alnyp barylýan işler
guwandyryjy netijeleri berýär. Döwlet tara
pyndan berilýän kömek-goldawlar netijesin
de hususy telekeçiler ak bazarlarymyzy hal
kyň gündelik sarp edýän azyk önümleri bilen
üpjün etmek üçin yhlasly zähmet çekýärler.

Dünýä ösüşiniň häzirki şertlerinde ýurdumyzy mundan beýläk-de gülläp
ösüşiň mekanyna öwürmek wezipesinden ugur alýan döwlet strategiýasynda
sanly ykdysadyýeti ösdürmäge aýratyn ähmiýetiň berilmeginde uly many bar.
Çünki sanly ykdysadyýet ösüşiň täze hiline geçmäge, milli ykdysady ösüşiň
çaltlanmagyna, ilata hödürlenýän sanly hyzmatlaryň görnüşleriniň artmagyna
mümkinçilik berýändigi bilen häsiýetlenýär.
Internet ulgamynyň yzygiderli ösmegi netijesinde, soňky ýyllarda onlaýn
söwda bazary has-da giňäp, sarp edilýän harytlaryň bazarynda onuň möçberi
dünýäde ep-esli ýokarlandy. Onlaýn söwda häzirki zaman ykdysadyýetiniň
aýrylmaz bölegine öwrüldi. Häzirki döwürde milli internet dükanlarymyzyň,
olardan peýdalanýanlaryň sany barha artýar.
Ýurdumyzda elektron söwdanyň berk kanunçylyk esasy döredilip, ol söwda
gatnaşyjylaryň hukuklarynyň we borçlarynyň kesgitlenmegine hem-de go
ralmagyna, bu ugurda telekeçilik işiniň kanunalaýyk amala aşyrylýandygyna
gözegçilik etmäge, umuman, elektron söwdanyň ösmegine ýardam edýär.

2022-nji ýylyň 2-nji maýy, duşenbe

Telekeçi Meret Meredow 2017-nji ýyldan bäri
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şä
heriniň çäginde ýerleşýän hususy kärhanasynda
gury iýmişli şokolad önümleriniň, miwe şerbetleri
niň, mürepbeleriň, nahar duzunyň önümçiligini alyp
barýar. Önümçilikde ýerli we tebigy çig mallaryň
peýdalanylmagy, harytlaryň ýokary hilli we elýeterli
bolmagy kärhananyň baş maksady bolup durýar.
Häzirki wagtda kärhanada öz işine ussat onlarça
hünärmen zähmet çekýär. Türkiýe Respublikasyn
dan satyn alnan kämil enjamlar işlemek üçin amatly
şert döredýär.
«Datmeni» haryt nyşanly miwe şerbetleri aýratyn
lezzeti we ýokumlylygy bilen tapawutlanýar. Miwe
şerbetleri tebigy we adam saglygyna peýdaly bolan
alma, itburun, ülje, limon, armyt, şetdaly, nar we
garyşyk ir-iýmişlerden taýýarlanylýar. Miwe mü
repbeleri hem böwürslen, garaly, ülje, erik ýaly mi
welerden taýýarlanylýar. Kärhanada bir möwsümiň
dowamynda müňlerçe şertli bankamiwe şerbetleri

we mürepbeler gaplanýar. Gaplamada peýdalanyl
ýan aýna gaplaryň ýerli önümdigi, miweleriň bolsa
ýerli telekeçilerden we daýhanlardan satyn alynýan
dygy bellärliklidir.
«Dat» haryt nyşanly polietilen gaplara gaplanan,
ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän, oňat arassalanan
tüwi, noýba, mäş önümleri, ýodlaşdyrylan nahar
duzy tebigylygy, ýokary hili bilen aýratyn tapawut
lanýar. Bu önümler içerki bazarda geçginli hasap
lanylýar. Kärhanada bir aýyň dowamynda 20 tonna
golaý ýodlaşdyrylan duz gaplanýar.
«Seýrek Aý» haryt nyşanly gowrulan güneba
kar çigidi we gowrulan kädi çigidi hem kärhananyň
esasy önümi bolup durýar. Owadan, göze gelüwli
we dürli ölçegdäki gaplara gaplanýan önümler hal
kymyzyň söýgüsine mynasyp bolmagy başardy.
Kärhananyň täze önümleriniň biri hasaplanýan
«Derek» haryt nyşanly şokoladlaryň önümçiligi
2021-nji ýylda ýola goýuldy. Aýda 10 tonnadan gow
rak öndürilýän şokolad önümleri nohutly, kişmişli,
arahisli, daş şekilli görnüşlerde bolup, ýokary hili we
ýokumy bilen tapawutlanýar. Kärhananyň işgärleri
geljekde önümçiligini giňeldip, önümlerini daşarky
bazara eksport etmegi meýilleşdirýärler.

ÝOKARY HILLI GAPLAMALAR
Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň «Garaşsyzlyk»
daýhan birleşiginde ýerleşýän şöhlat önümleri kärhanasyn
da täze önüm — ýokary hilli buglanan sygyr eti öndürilip
başlandy. Täze önüm «Kuwwatly» haryt nyşany bilen
425 gramlyk bankalara gaplanylýar.
Ýewropanyň ösen tehnologiýaly enjamlary ornaşdyrylan kärhana
da ýokary hilli buglanan sygyr etiniň günde 100 kilogramy öndürilýär.
Bu önüm ýakynda ýurdumyzyň söwda merkezlerinde satuwa çyka
rylyp, müşderilere hödürlenip başlandy.
Telekeçi Nazar Durdyýewiň ýolbaşçylyk edýän kärhanasynda
şöhlat önümleriniň gaýnadylan, ýarym kakadylan, büzmeçe, börek
ýaly görnüşleri hem öndürilýär. Şöhlat önümçiliginden başga-da, bu
ýerde «Elin» haryt nyşanly süýt we süýt önümleriniň öndürilip, alyjy
lara täzeligine ýetirilýändigi hem bellärliklidir.

GOÝALDYLAN ŞEKERLI SÜÝT
Süýt we süýt önümlerine bolan islegleriň barha artýandy
gyna baglylykda, ýurdumyzda onuň önümçiligi bilen meş
gullanýan hususy işewürleriň sany hem köpelýär. Türkmen
telekeçileri süýdi gaýtadan işleýän kärhanalary ýola goýmak
bilen, azyk önümlerini öndürmekde guwandyryjy netijeleri
gazanýarlar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy,
telekeçi Güýçmyrat Amannazarowyň Mary welaýatynyň Wekilbazar
etrabynyň Akgoňur geňeşliginde ýerleşýän önümçilik kärhanasynda
şu ýylyň fewral aýynda goýaldylan şekerli süýt önümçiligi işe girizildi.
Bu ýerde ornaşdyrylan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň
kämil enjamlarynyň bökdençsiz işledilmegi bilen her günde 2 tonna
golaý önüm öndürilýär. Onlarça işgär zähmet çekýän kärhanada
önümçilik üçin gerek bolan çig mal — süýt ýerli hojalyklardan satyn
alynýar. Kärhanada öndürilýän goýaldylan şekerli süýt «Salkyn» haryt
nyşany bilen 370, 480, 600 millilitrlik konserwa gaplaryna gaplanyl
ýar. Süýt önümleriniň ekologiýa taýdan arassalygy, tebigylygy olara
bolan islegiň artmagyna getirýär.
«RYSGAL»
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ

ÝURDUMYZYŇ
TEBIGY BAÝLYKLARY:

BAZALT DAŞYNYŇ SÜÝÜMI
Hususy telekeçiligi goldamak boýunça amala
aşyrylýan maksatnamalar ýurdumyzda öndüril
ýän harytlaryň möçberiniň, görnüşiniň artmagyna
ýardam edýär. Türkmen telekeçileri tarapyndan
gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi batly depginde
ösdürilýär.
«Döwlet gurluşyk» hojalyk jemgyýeti gurluşykda ula
nylýan bazalt daşynyň süýüminiň önümçiligi bilen meş
gullanýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýär.
Kärhanada Russiýa Federasiýasynyň kämil tehnologi
ýalarynyň ornaşdyrylmagy bu ýerde aýda 15 müň inedördül
metr önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. Bazalt daşy
nyň süýümi rulon görnüşinde öndürilip, onuň ini 1 metre,
uzynlygy 5 metre deňdir. Önümçilikde ýerli çig maldan peý
dalanylýar. 2017-nji ýyldan bäri bazalt daşynyň süýümini
öndürip gelýän kärhanada 15 — 20 adam zähmet çekýär.
Önüm bazalt daşyny ýokary gyzgynlykdaky peçler
de eretmek, gaýtadan işlemek arkaly alynýar. Bazalt
daşynyň süýümi ýaşaýyş jaýlaryň gurluşygynda olaryň
diwarlarynyň, üçekleriniň daşyny örtmek üçin ulanylýar.
Ol sesi, sowugy, yssyny geçirmeýär. Önümiň ýokary hil

ÝODLY-BROMLY ÝERASTY SUWLAR

liligi, bahasynyň elýeterliligi, amatlylygy onuň alyjylaryň
arasynda ösen islege eýe bolmagyna getirýär.
«Döwlet gurluşyk» hojalyk jemgyýeti geljekde önüm
leriniň içerki bazardan artan bölegini daşary ýurtlara
eksport etmegi maksat edinýär.

SABYN ÖNÜMÇILIGINDE PEÝDALANYLÝAR
Senagat ugurly önümçiligi ýola goýmak bilen,
milli ykdysadyýetimiziň barha kuwwatlanmagyn
da öz mynasyp goşandyny goşýan kärhanalaryň
biri hem «Döwrebap iş» hususy kärhanasydyr.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzasy bolan bu kärhana Lebap wela
ýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär.
Şu ýylyň ýanwar aýynda önümçilige başlan kärhana
da pagta çigidinden alynýan ýagyň çökündisini gaýtadan
işlemek arkaly çig ýag turşulygy öndürilýär. Önümler uly
çeleklerde saklanylýar. Çig ýag turşulygy sabyn önümçili
ginde giňden ulanylýar. Kärhanada öndürilýän, ekologiýa
taýdan arassalygy, ýokary hilliligi bilen tapawutlanýan
önümlere alyjylar tarapyndan ýokary isleg bildirilýär. Uly
isleg bildirilýän önümleri öndürmekde ýerli çig maldan peý

dalanylýar. Kärhanada öndürilýän önümlere içerki bazarda
islegiň ýokary bolmagy, olaryň ýokary hiline güwä geçýär.
«Döwrebap iş» hususy kärhanasy önümlerini Özbe
gistan Respublikasyna eksport edýär. Kärhana geljekde
önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmagy, önümleriň gör
nüşlerini artdyrmagy, öňdebaryjy daşary ýurt kärhanalary
bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagy meýilleşdirýär.

KÖPUGURLY KÄRHANA
«Uly çynar» hojalyk jemgyýetiniň paý
tagtymyz Aşgabat şäheriniň Büzmeýin
etrabynda ýerleşýän önümçilik kärhana
synda plastik gaplaryň gapaklary we tuta
waçlary, PET (polietilentereftalat) übtükleri
öndürilýär. Hytaý Halk Respublikasynyň
enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kärhana
doly güýjünde işledilende, sagatda
16200 sany plastik gapak öndürip bolýar.
Plastik önümleriň önümçiliginden başga-da, kärha
nada kartondan güberçek gatlaklary çykarýan bölüm
hem hereket edýär. Güberçek gatlaklar azyk önümlerini
gaplamakda ulanylýar. Köpugurly önümçilikde ýerli we
daşary ýurt çig malyndan peýdalanylýar. Kärhanada
100-den gowrak işçi-hünärmen iki çalşykda zähmet çek
ýär. Ýeri gelende bellesek, 2018-nji ýylda «Uly çynar»
hojalyk jemgyýeti halkara ISO güwänamasyna hem
mynasyp boldy. Geçen ýylda kärhanada «Uly çynar»
haryt nyşany bilen plastik gapaklaryň 165 million sany
sy öndürildi.
Bu ýerde öndürilýän önümler içerki we daşarky ba

zarda ýokary islegden peýdalanýar. Häzirki wagta çenli
«Uly çynar» hojalyk jemgyýeti tarapyndan Özbegistan
Respublikasyna, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şä
herine, Gazagystan Respublikasyna, Russiýa Federasi
ýasyna, Azerbaýjan Respublikasyna plastik gapaklaryň
eksporty ýola goýuldy.

GAPLAMAGA YGTYBARLY
«Uly gap» hususy kärhanasy «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynda polipropilen we
polietilen haltalaryň önümçiligini ýola goýdy.
Gysga wagtyň içinde ýokary hilli, amatly önüm
leri bilen müşderileriň arasynda uly meşhurlyk
gazanan kärhanada ini 55 santimetre, uzynlygy
105 santimetre deň bolan polipropilen we polieti
len haltalar öndürilýär.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýer
leşýän kärhana Russiýa Federasiýasynyň kuwwatly
tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün edildi. Kärhana
nyň ussat işçi-hünärmenleriniň olardan başarnykly hem
netijeli peýdalanmaklarynyň netijesinde, bu ýerde dünýä
ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümler öndürilýär.
Bu önümleri öndürmekde peýdalanylýan çig mal ýur
dumyzyň Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesinde
ýerleşýän polimer önümleri kärhanasyndan getirilýär.
Polipropilen haltalar oba hojalygynda azyk önümlerini,
senagat önümçiliginde sement gaplamakda ulanylýar.
Olar häzirki zamanyň ösen tehnologiýalarynda doka
lyp, berkligi we sykylygy bilen tapawutlanýar. Munuň özi
kärhananyň önümlerine diňe bir özümizde däl, eýsem,
daşary ýurtlarda hem islegiň artmagyny şertlendirýär.
«Uly gap» hususy kärhanasynyň önümleri goňşy döw
letlere ugradylýar.

SENAGAT

Kärhanada 15 işçi-hünärmen zähmet çekýär. Olar
geljekde ýene-de önümçiligi kämilleşdirmegi we eksport
ugurlaryny giňeltmegi maksat edinýär. Türkmen teleke
çileri ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge giň
mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize
alkyş aýdýarlar.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

Ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň ýene-de biri ýerasty ýodly-brom
ly duzly suwlardyr (şerebelerdir). Bu suwlaryň gorlary boýunça biziň
ýurdumyz dünýäde 4-nji orny eýeleýär.
Düzüminde ýod we brom ýaly seýrek duş gelýän elementleri sak
laýan ýerasty duzly suwlar dünýäde az sanly ýurtlarda duş gelýär.
Ýod ýeriň üstündäki tebigy suwlarda gaty az mukdarda duş gelýär.
Bu suwlar bugaryp konsentrirlenende, ýod howadaky kislorod we
beýleki okislendirijiler bilen täsirleşmegiň netijesinde uçýan birleş
melere öwrülip, atmosfera (howa) geçýär. Şonuň üçin-de deňizleriň
kenaryndaky howada ýoduň mukdary köp bolýar. Brom bolsa de
ňizleriň we ummanlaryň suwlarynda bugarmagyň netijesinde howa
uçmazdan ýygnanýar.
Ýurdumyzda ýod önümçiligi 1932-nji ýylda Hazar (öňki Çeleken)
şäherinde, ýerasty ýod-bromly suwlaryň esasynda ýola goýuldy.
Türkmenistanda gorlary tassyklanan ýodly-bromly ýerasty suwlaryň
birnäçe ýataklary bar. Olara mysal edip, Çeleken, Boýadag, Nebit
dag-Monjukly, Seýitkerderi, Gögerendag-Garadaşly, Ekerem-Keýmir,
Bugdaýly, Çalja ýerasty suw ýataklaryny görkezmek bolar. Bu ýataklar
ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň çäginde ýerleşýär.
Bu suwlaryň düzüminde ýoduň mukdary 25—35 gram/m3-e, bro
muň mukdary 300—500 gram/m3-e barabardyr. Günbatar Köpetdagda
tapylan ýerasty suwlarda (Seýitkerderi we Çalja suw ýataklarynda)
ýoduň mukdary 300—400 gram/m3-e çenli baryp ýetýär. Munuň ýa
ly konsentrasiýaly ýerasty suwlar dünýäde örän seýrek duş gelýär.
Türkmenistandaky gorlary tassyklanan we ýüze çykarylan ýodlybromly ýerasty suwlaryň esasynda her ýylda 2000 tonnadan gowrak
ýod öndürmäge mümkinçilik bar.
Tebigy gaz we nebit çykarylýan ýataklarda bu baýlyklar bilen bi
lelikde ýerasty suwlar hem çykýar. Bu suwlaryň düzümi ýodly-bromly
suwlar bilen meňzeş. Geologlaryň aýdyşlaryna görä, tebigy gazyň,
nebitiň we ýodly-bromly suwlaryň gelip çykyşy meňzeş bolup, olaryň
barysy gadymy döwürlerde, millionlarça ýyllaryň dowamynda suwda
ýaşan jandarlaryň we ösümlikleriň galyndylarynyň deňiz suwlaryndaky
duzlaryň özara täsirleriniň netijesinde emele gelipdir. Tebigy gaz we
nebit çykarylýan guýularda olaryň gorlary azaldygyça, duzly suwlaryň
çykyşy köpelýär.
Gazyň we nebitiň çykyşy has azalan mahaly, bu guýulary petikläp
ýapýarlar. Bu iş uly çykdajylary talap edýär. Ýurdumyzyň himiýa sena
gatyny ösdürmek üçin petikläp ýapylmaga degişli nebit-gaz guýularyny
ýapmazdan, olary ýerasty senagat suwlaryny çykarmak üçin ulanmak
ykdysady nukdaýnazardan has bähbitli bolup biler. Şeýle edilende,
nebit-gaz çykarmak üçin guralan umumy inženerlik desgalary, my
sal üçin turba geçirijileri, elektrik, suw ulgamlaryny, ýollary gaýtadan
gurmak zerurlygy aradan aýrylmagyň netijesinde ýerasty suwlardan
indiki öndüriljek himiki önümleriň özüne düşýän bahalarynyň peselme
gine, netijede bolsa bu ugurda alynýan girdejiniň köpelmegine getirer.
Bromuň uly mukdarlary Garabogaz aýlagyndaky duzasty suwla
rynda we kaliý duzlarynyň Garlyk sebitlerindäki ýataklaryndaky silwinit
we garyşyk duzlarynyň düzüminde bar.
Gorlary tassyklanan ýodly-bromly ýerasty suwlardan döwlet eýe
çiligindäki «Balkanabat» ýod zawodynyň «Uzboý», «Boýadag», «Ha
zar» meýdançalaryndaky kärhanalarynda we Bereket ýod zawodynda
hem-de «Himiýa senagat» hojalyk jemgyýetinde ýod öndürilýär. Ön
dürilýän ýoduň esasy bölegi daşary ýurt bazarlaryna eksport edilýär.
Türkmenistanyň ýerasty ýodly-bromly suwlaryň düzüminiň bary-ýo
gy 0,05%-ni düzýän ýoddan we bromdan başga-da, natriniň, magniniň,
kalsiniň hloridleri, tebigatda gaty seýrek duş gelýän litiý, stronsiý, bor,
rubidiý, seziý ýaly elementler bar. Munuň özi ýerasty ýodly-bromly
suwlaryň toplumlaýyn çig mal bolup durýandygyny görkezýär. Häzirki
wagtda bu suwlar diňe ýod öndürmek üçin ulanylýar. Ulanylan suw
lar bolsa bugartma ýa-da süzüji meýdanlara taşlanýar. Şunlukda bu
suwlardaky beýleki gerekli, peýdaly çig mallar hem ýitirilýär.
1970—1990-njy ýyllarda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy
nyň Himiýa institutynda ýod-brom zawodlaryň taşlandy suwlaryny
açyk meýdançalarda bugardyp goýulaşdyrmagyň netijesinde alnan
şerebeleri toplumlaýyn gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy işlenip
düzüldi. Geçirilen işleriň netijesinde bu suwlardan nahar duzunyň,
litiniň duzlaryny (elektrik toguny öndürmek we saklamak üçin bata
reýalary, akkumulýatorlary öndürmek üçin gerek bolan materiallar),
natriý perboratyny (ýuwujy serişdelere goşulýan agardyjy serişde),
stronsiniň duzlaryny, magniniň hloridlerini öndürmegiň tehnologiýa
lary işlenip düzüldi. Bu tehnologiýa Balkanabadyň (öňki Hebitdagyň)
ýod zawodynda tejribe desgalarynda synagdan geçirildi. Bu zawodda
nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda buraw işleri geçirilende ulanyl
ýan kalsiý bromidini öndürmegiň tehnologiýasy hem işlenip düzüldi
we barlanyp görüldi.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi bölüminiň baş hünärmeni.
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SANLY ULGAM

Rysgal

S

anly ulgamyň durmuşymyza
giňden ornaşmagy netijesinde
söwda we hyzmatlar ulgamy ýo
kary işjeňlige eýe bolýar. «Türkmenistanda
2019—2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda,
häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjekleri
bilen bir hatarda, paýtagtymyz Aşgabatda
hem elektron söwda, eltip bermek hyzmaty
yzygiderli kämilleşýär.

Tekje — onlaýn marketi ýurdumyzyň we
dünýäniň ýokary hilli brendleriniň müňlerçe
harydyny halka hödürleýär. Internet arkaly
sargalýan harytlar ýokary hilliligi, amatly ba
hasy bilen tapawutlanýar. tekjemarket.com
internet salgysy ýa-da «App Store», «Goog
le Play» arkaly onlaýn marketiň ykjam go
şundysyny telefona, planşete, kompýutere
ýükläp, müşderiler harytlar bilen tanşyp, öz
sargytlaryny amala aşyryp bilerler. Onlaýn
marketde hojalyk harytlarynyň we tehnikala
rynyň, arassaçylyk, şahsy gözellik we ideg
serişdeleriniň, çagalar üçin önümleriň, dürli
sowgatlyk toplumlarynyň, egin-eşikleriň,
gurluşyk harytlarynyň köp görnüşi bolup,
olar bahasynyň amatlylygy we ýokary hilliligi
bilen tapawutlanýar. Eltip bermek hyzmaty
8:00-dan 22:00 aralygynda amala aşyrylýar.
Mukaddes Oraza aýy mynasybetli onlaýn
marketiň harytlarynda dürli arzanlaşyk çäre
leri geçirildi.

TELEKEÇILIK

MILLI LYBASLAR
Türkmen gelin-gyzlary ene-mamalarymyzdan
miras galan milli däp-dessurlary, ajaýyp el işleri ne
silden-nesle geçirip gelýär. Ýaşajyk gyzjagaza öýüň
girim-çykymyny düşündirmek, iňňe tutup ýaka be
jermegi, köýnek tikmegi, öý işlerini ýerine ýetirmegi
öwretmek asylly däp hasaplanýar. Gyzlaryň eliniň
işli bolmagy olaryň görmegini has-da artdyrýar. Te
lekeçi gyz Zybagözel Hydyrgulyýewa hem «Zybagö
zel» milli modalar öýünde türkmen gelin-gyzlaryna
gelşik berýän egin-eşikleriň dürli ýaşdakylar üçin
niýetlenen görnüşlerini tikip taýýarlaýar.
— «Zybagözel» milli modalar öýüni 2021-nji
ýylyň 27-nji martynda açdyk. Biz ene-mamala
rymyzdan bize miras galan el işlerini, köýnek bi
çüwlerini täze we döwrebap görnüşde tikip, bir ýyl
bäri müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyryp
gelýäris. Tikinçilik işimizden daşary, bizde 3 aýlyk
ýörite tikinçilik okuwlary hem bar. Okuwy meniň
özüm alyp barýaryn. Tikinçilik okuwyna gatna
ýanlaryň her birine işi başdan başlap, ökde tikinçi
derejesine çenli ýetmäge ýardam edýäris. Tikinçilik
okuwyny üstünlikli gutaranlara biz ýörite şahadatna
ma berýäris. «Zybagözel» milli modalar öýümizde
10-dan gowrak ýaş gelin-gyzlar zähmet çekýärler.
Olaryň aglabasy hem tikinçilik okuwymyzy üstün

likli tamamlan uçurymlar bolup, müşderilerimiziň
isleg bildirýän ölçegindäki, biçüwindäki köýnekleri
tikmekde, islendik görnüşdäki ýakalary bejermekde
yhlaslaryny gaýgyrmaýarlar. Häzirki wagtda tikin
tikmäge, ýaka bejermäge isleg bildirýän gelin-gyz
larymyz gaty köp. Şonuň üçinem ýakyn wagtda
milli modalar öýümizi giňeltmegi, has dogrusy,
öwrenmäge isleg bildirýänler üçin orun sanyny kö
peltmegi maksat edinýäris — diýip, «Zybagözel»
milli modalar öýüniň esaslandyryjysy gürrüň berdi.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

LUKMANYŇ MASLAHATY
Öňüni alyş sanjymlary epi
demiologik abadançylygyň
esasy şertidir. Bu sanjymlar
her bir im iz i aýr at ynlykd a
goraýar we köpçülikleýin im
munitetiň ýokarlanmagyna
ýardam berýär.
Öňün i alyş sanjymlar yn yň
milli tert ib in e laý yklykd a, ýur
dum yzd a Büt ind üný ä Saglyg y
Gor aý yş Gur am as yn yň ykr ar
eden waksinalary arkaly ýokanç
kesellere, ýagny wirusly gepatitiň
A we B görnüşlerine, inçekesele,
poliomielite, difteriýa, gökbogma,
gyzamyga, hapgyrtma, gyzylja,
Hib ýokanjyna, adamyň papillo
ma wirusynyň döredýän howp
ly döremelerine, pnewmokokk
ýokanjyna we rotawirusa garşy
öňün i alyş sanjymlar y döwlet
serişdeleriniň hasabyna, ilatyň
kesgitli ýaş toparlaryna tölegsiz
ýerine ýetirilýär. Ýurdumyza ge
tirilen waksinalar BSGG-niň «so
wuklyk zynjyrynyň» talaplaryna
laýyk gelýän ýörite ammarlarda
saklanylýar we degişli saglygy
goraýyş edaralaryna paýlanylýar.
Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkezi zäh
met çekýän raýatlarymyzyň, sag

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

SAGLYGYŇ GORAGYNDA

lygy goraýyş işgärleriniň, mekdep
okuwçylarynyň we talyp ýaşlaryň
arasynda öňüni alyş sanjymlary
barada wagyz-nesihat işlerini ge
çirýär. Bu duşuşyklarda ýokanç
keselleriň öňüni alyş sanjymlary
nyň, şol sanda COVID-19 ýokan
jynyň öňüni almak üçin ulanylýan
sanjymlar yň zer urlyg y bar ad a
aýdylýar we olaryň ähmiýeti dü
şündirilýär.
Keselleriň öňüni alyş sanjym
laryny kabul etmek arkaly her bir
adam diňe ýokanç keselleriň öňü
ni alyp, olaryň netijesinde ýüze
çykýan agyr gaýraüzülmelerden
goranmak bilen çäklenmän, eý

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

sem, ýokanç däl kesellerden hem
özüni gorap biler. Bu sanjymlaryň
keselleriň öňüni almakda we ömri
goramakda wajypdygyna her bir
ene-ata dogry düşünip, öz per
zentleriniň lukman tarapyndan
bellenilen güni sanjym almagyna
gözegçilik etmelidir.
Hassalygyň öňüni almak we
ömr i gor am ak üçin kes eller iň
öňüni alyş sanjymlarynyň öz wag
tynda alynmagy örän wajypdyr.  
Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň
habarlar merkezi.
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

BEZEG BAGLARYNA WE
GÜLLERE IDEG

Şäherdir obalary, şäherçeleri tokaýlaşdyrmakda, bagçylygy alyp barmak
da bezeg agaçlarynyň, gülleriň bioekologik aýratynlyklary boýunça saýlanyp
alynmagy, ösüş, boý alyş aýratynlyklarynyň öwrenilmegi, ideg işleriniň, zy
ýankeşlere hem-de kesellere garşy göreş çäreleriniň öz wagtynda geçirilmegi
olaryň bezeg-bagçylyk, ekologik ähmiýetini ýokarlandyrýar.
Ýollaryň gyralarynda, binalaryň daş-töwereklerinde, seýilgählerde, tokaý
zolaklaryň düzüminde ösüp oturan pürli we ýaprakly agaçlara, ajaýyp güllere
beýleki ideg işleri bilen bir hatarda, dürli zyýankeşlere garşy öňüni alyş we
göreş çärelerini geçirmek möhümdir. Pürli we ýaprakly agaçlaryň, gülleriň
zyýankeşlerini ýok etmek üçin olaryň biologik aýratynlyklaryny ylmy esasda
öwrenmek hem-de ekologik, ykdysady taýdan amatly bolan netijeli göreş
çärelerini işläp düzmek möhümdir.
Bezeg baglaryna, güllere köpçülikleýin zyýan ýetirýän zyýankeşleriň
biri şirinjedir. Şirinjeler ösümlikleriň ýapraklarynyň, ýaşyl baldaklarynyň,
gül-gunçalarynyň, ýetişmedik ýaşyl miweleriniň şireleri bilen iýmitlenýärler.
Olar ösümlikleriň ýapraklarynyň, baldaklarynyň, gülleriň şire bilen örtülip,
fotosintez, ösüş, boý alyş hadysalaryň kadaly geçmegi üçin päsgelçilik dö
redýärler. Şirinjeleriň sany köpelip, zeperlenme derejesi ýokary bolanda,
ösümlikleriň guramagyna getirýär. Şirinjeler, esasanam, ýaprakly agaçlara,
bägüliň dürli görnüşlerine we beýleki güllere uly zyýan ýetirýär. Pürli agaçla
ryň bolsa howply zyýankeşi gara şirinjedir. Gara şirinje pürli agaçlarda ýüze

çykanda, pürleri, baldaklary, şahalary garamtyl reňke geçip, şirejäniň dörän
ýerinde şepbik şire emele gelýär. Şirinjeler pürlerde, şahalarda, baldakda
köpçülikleýin ýerleşip, öýjükleriň şiresinden iýmitlenýärler we özünden şire
bölüp çykarýarlar. Onuň netijesinde agaçlaryň pürleri, şahalary, baldagy şire
bolup, gara reňke geçip başlaýar. Gara şirinjeler köpçülikleýin zyýan ýetiren
ýagdaýynda, pürli agaçlaryň gabarasynyň iç tarapynda ýerleşen pürlerini,
şahalaryny, baldagyny gara reňkli şepbik massa gurşap alýar. Başgaça
aýdylanda, agajyň gabarasynyň içki tarapyny gara şireli gurum basan ýaly
bolýar. Şonuň üçin il içinde oňa «gara gurum şirinje» hem diýýärler.
Şirinjeleriň köpçülikleýin köpelmegine çygly, salkyn howa şertleri ýardam
edýär. Şonuň üçin tomus aýlarynda yssy günlerde olaryň sany azalýar.
Şirinjeleriň köpelýän ýerleri bolan haşal otlary ýok etmek, ösümlik galyn
dylaryny aýyrmak, altyngözlüjeleri goýbermek ýaly işler olaryň sanynyň
ep-esli azalmagyna getirýär. Şirinjeler köpçülikleýin ýaýranda, olara garşy
netijeli himiki serişdeleri (goldplan 20 RP, 0,2 l/ga, faskord KE, 0,25 l/ga
mukdarda 300 litr suwa garyp ulanmaly) kada laýyklykda ulanmak şirin
jeleriň ýok bolmagyna getirýär. Şirinjelere garşy yzygiderli şol bir düzümli
himiki serişde ulanylsa, olarda uýgunlaşmak häsiýetleri ýüze çykýar. Şonuň
üçin, mümkin boldugyça, himiki serişdeleri görnüş düzümi boýunça çalşyp
ulanmak gowy netije berýär.
Bezeg baglaryna, güllere zyýan ýetirýän mör-möjekleriň ýene biri kerepli
sakyrtgadyr. Kerepli sakyrtga baharda we tomusda has işjeň bolup, birnäçe
gezek nesil berýär. Olar ösümligiň şiresini sorup, iýmitlenýär. Bezeg baglar
da, güllerde bu zyýankeş ýüze çykanda, ýapraklarda, pürlerde inçejik kerep
ler we maýdajyk nokatlar bolýar. Eger-de zyýankeş has köp ýaýran bolsa,
onda ösümligiň ähli ýerinde kerep bilen örtülmegine getirýär. Kerebiň içinde
hereketlenýän sakyrtgajyklary görüp bolýar. Yssy, gurak howa şertleriniň
bolmagy kerepli sakyrtganyň ýüze çykmagyna şert döredýär. Şonuň üçin
bu zyýankeşiň döremeginiň öňüni almakda agaçlary wagtly-wagtynda su
waryp, ýagyş ýagdyrmak usuly arkaly suw pürkmek işlerini geçirip durmaly.
Kerepli sakyrtga ýüze çykanda ondan saplanmagyň has netijeli usuly
häzirki zaman himiki serişdeleri ulanmakdan ybaratdyr. Kerepli sakyrtgalar
möý şekilli mör-möjeklere degişli bolandygy üçin olara garşy insektisidleri
ulanmak netije bermeýär. Sebäbi onuň kerebi özi üçin belli bir derejede go
rag bolup durýar. Olara garşy akarisidleri ýa-da insektoakarisidleri (BI-58
«täze» 40% k.e. 0,8-2 l/ga ýa-da algamek 1,8 KE, 0,3-0,4 l/ga mukdarda 300
litr suwa garyp ulanmaly) ulanmak has netijelidir. Has durnukly sakyrtgalary
ýok etmek üçin saýlanyp alnan himiki serişdeleri birnäçe gezek ulanyp, her
on günden işlemeli bolýar.
Ogultäç GURBANOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109300.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.
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TÜRKMENISTANYŇ ÇUŇŇUR
HORMATLANYLÝAN PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Sizi mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Gudraty Güýçli Beýik Biribar tarapyndan mukaddes Gurhany
Kerimiň ilkinji aýatlarynyň iberilen Gadyr gijesi, Oraza baýramy,
mukaddes Oraza aýynyň her bir güni külli musulman ymmaty üçin
mübärek günlerdir.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Oraza aýynyň we mübärek Gadyr gijesiniň hormatyna
jenaýat edip, iş kesilen raýatlaryň günäsiniň geçilmegi ildeşlerimizi
örän guwandyrýar. Şeýle ynsanperwer işleriňiz üçin halkymyzyň
Size bolan alkyşlary çäksizdir.
Sizi ynsanlaryň medeni-ruhy taýdan ýakynlaşmagyna ýardam
edýän Oraza baýramy bilen ýene bir gezek gutlaýarys! Siziň janyňyz
sag, ömrüňiz uzak, tutumlaryňyz hemişe rowaç bolsun!

«HASAR» HOJALYK JEMGYÝ ET IN IŇ IŞGÄRL ER I.

TÜRKMENISTANYŇ ÇUŇŇUR
HORMATLANYLÝAN PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Sizi halkymyzyň beýik ynançlaryny we dünýägaraýşyny, asyrlaryň
dowamynda kämilleşdirip, nesilden-nesle geçirip gelen medeni we ruhy
mirasyny many-mazmunynda we ýörelgelerinde jemleýän Oraza baýramy
bilen tüýs ýürekden gutlaýarys! Orazalaryňyzyň, doga-dilegleriňiziň,
beren agzaçar sadakalaryňyzyň kabul bolmagyny dileg edýäris.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda giň gerimde toýlanylýan
mukaddes Oraza baýramy döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz
baglanyşygyny, milli bitewüligimizi we agzybirligimizi görkezýär.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Siziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň,
mähriban halkymyzyň röwşen geljeginiň hatyrasyna alyp
barýan öňdengörüjilikli syýasatyňyzyň, döretmek we gurmak
başlangyçlaryňyzyň elmydama rowaçlyklara hem-de üstünliklere
beslenmegini arzuw edýäris.

«BEÝIK BINA» HUSUSY KÄRHANASYNYŇ IŞGÄRLERI.
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2022-nji ýylyň 2-nji maýy, duşenbe

TÜRKMENISTANYŇ ÇUŇŇUR
HORMATLANYLÝAN PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Sizi il-günümiziň köki asyrlara uzaýan esasy toýlarynyň biri bolan mukaddes
Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys!
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda dabaraly bellenilýän bu baýram köpasyrlyk
taryhymyza, medeniýetimize, däp-dessurlarymyza, durmuş kadalarymyza esaslanýan
Oraza aýy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň
jebisligini we rowaçlygyny has-da pugtalandyrmaga, nesillerimizi watansöýüjiligiň
hem-de ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelemäge, şöhratly geçmişimize, şu
günümize buýsanjy artdyrmaga, geljegimize ynamly garamaga ýardam berýär.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Size berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz, hemişelik Bitarap
Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly we
beýik işleriňizde täze üstünlikleri arzuw edýäris!
Ýüreklere tämizlik, köňüllere nur paýlaýan mukaddes Oraza aýynda
Diýarymyzyň röwşen geljegi, bagtyýar we asuda durmuş üçin edilen doga-dilegler,
amal edilen tagat-ybadatlar, agzaçar sadakalary Gudraty Güýçli
Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!

«DERÝ APL AST IK» HOJALYK JEMGYÝ ET IN IŇ IŞGÄRL ER I.

TÜRKMENISTANYŇ ÇUŇŇUR
HORMATLANYLÝAN PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW!
Sizi adamzadyň ahlak we ruhy päkligini dünýä ýaýýan mukaddes
Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Siziň parasatly baştutanlygyňyzda bu baýram ýurdumyzda dabaraly bellenilýär.
Müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan mukaddes Oraza baýramy ýurdumyzda
her ýylda egsilmez ruhy joşguna, uly dabaralara beslenýär. Eziz Watanymyzyň ähli
metjitlerinde Baýram namazlary okalýar, Siziň janyňyzyň sag,
ömrüňiziň uzak bolmagy, halkymyzyň we tutuş adamzadyň abadançylykly
ösüşiniň hatyrasyna alyp barýan beýik işleriňiziň, başlangyçlaryňyzyň
elmydama rowaçlyklara beslenmegi üçin dileg-dogalar okalýar.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň
röwşen geljeginiň hatyrasyna alyp barýan öňdengörüjilikli syýasatyňyz, döretmek
we gurmak başlangyçlaryňyz elmydama rowaçlyklara hem-de üstünliklere
beslenmegini arzuw edýäris.

«AGA GURLUŞYK» HUSUSY KÄRHANASYNYŇ IŞGÄRLERI.

