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TÜRKMENISTAN BILEN
RUSSIÝA FEDERASIÝASY
STRATEGIK HYZMATDAŞLYGY
ÇUŇLAŞDYRMAGA
YGRARLYDYKLARYNY
TASSYKLADYLAR
10-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi
saparyny amala aşyrdy.

ÝOKARY HORMATYŇ NYŞANY
10-njy iýunda Russiýa Federasiýasyna bolan resmi saparynyň dowamynda
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýurduň döwlet sylagy — «Dostluk»
ordeni bilen sylaglanyldy. Prezident Wladimir Putiniň Permanyna laýyklykda, bu ýokary
sylaga döwlet Baştutanymyz iki ýurduň arasynda strategik hyzmatdaşlygyň pugtalandy
rylmagyna goşan uly goşandy üçin mynasyp boldy. Ähli türkmenistanlylar bilen bilelikde,
hususy ulgamyň wekilleri hem bu sylagy ýurt Baştutanymyza halkara derejesinde goýul
ýan ýokary hormatyň nyşany hökmünde kabul etdiler.
Ählimize mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bilen
Russiýa Federasiýasy dostlugyň, hoşniýetli goň
şuçylygyň, taryhy gatnaşyklaryň berk binýadyna
daýanyp, döwletara gatnaşyklary yzygiderli pugta
landyrýarlar. Şunuň bilen baglylykda, ykdysadyýet,
energetika, ulag, senagat, oba hojalyk ulgamlarynda
we beýleki köp sanly ugurlarda hyzmatdaşlygyň
bilelikdäki meýilnamalarynydyr maksatnamalaryny
amala aşyrýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Russiýa
Türkmenistanyň iň iri söwda hyzmatdaşlarynyň
biri bolup durýar. Bu dostlukly döwlet bilen özara
söwdanyň, maýa goýumlaryň möçberini artdyr
mak, senagat babatyndaky hyzmatdaşlygy has-da
ösdürmek boýunça bilelikdäki taslamalar amala
aşyrylýar. Russiýa bilen maýa goýum hyzmatdaş
lygyny depginli çuňlaşdyrmak, özara söwdanyň
möçberlerini artdyrmak we ony giňeltmek üçin uly
tagallalar edilýär.
Saparyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň we
Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda
gol çekilen Strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak
hakynda Jarnamada beýan edilişi ýaly, birnäçe ugur
lar bilen bilelikde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy
has-da pugtalandyrmak göz öňünde tutulýar. Şuňa
laýyklykda, iki döwletiň telekeçileriniň arasynda göni

gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, Türkmenis
tanyň we Russiýa Federasiýasynyň söwda-senagat
edaralarynyň işine goldaw berler. Şol sanda oba ho
jalygy, Türkmenistanyň we Russiýanyň obasenagat
toplumlarynyň ugry boýunça gatnaşyklary yzygiderli
ösdürmek babatda hyzmatdaşlyga itergi berler. Iki
ýurduň bazarlaryna oba hojalyk we azyk önümlerini
ibermegiň möçberleri artdyrylyp, iberilýän önüm
leriň görnüşleri giňeldiler. Iki döwletiň çäklerinde
gök-miwe önümleriniň logistik we lomaý paýlaýyş
merkezleri dörediler.
Görşümiz ýaly, hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda türkmen-rus strategik hyzmatdaş
lygy has-da çuňlaşdyrylýar. «Dostluk» ordeni hem
iki döwletiň dostlugynyň, hoşniýetli goňşuçylygynyň
hem-de hyzmatdaşlygynyň mizemezliginiň ýene-de
bir nyşany bolup, döwletimiziň halkara abraýyny
artdyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň köpugurly beýik tu
tumlaryny üstünlikli dowam etdirip, ýurdumyzy hasda gülledýän, Watanymyzyň dünýädäki mertebesini
has-da beýgeldýän Arkadagly Serdarymyzy myna
syp bolan ýokary sylagy bilen hususy telekeçilerimiz
hem tüýs ýürekden gutlaýarlar.
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Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan
hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara bähbitli hyzmatdaş
lyk ýörelgelerine esaslanýan netijeli döwletara gatnaşyklary
mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň ýolunda
nobatdaky ädim boldy.
Horm atly Prez id ent im iz iň uçar y Moskw a çenli uçuş y
amala aşyryp, «Wnukowo-2» Halkara howa menziline gondy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy resmi
adamlar garşyladylar. Bu ýerde belent mertebeli myhmany
resmi garşylamak dabarasy boldy.
Günüň birinji ýarymynda döwlet Baştutanymyz Uly Kreml
köşgüne bardy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowy Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti
Wladimir Putin mähirli garşylady. Türkmenistanyň hem-de
Russiýa Federasiýasynyň Baştutanlary birek-birek bilen dost
lukly salamlaşyp, iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde
surata düşdüler.
Soňra ýokary derejede ikiçäk görnüşdäki türkmen-rus geple
şikleri geçirildi. Prezident Wladimir Putin belent mertebeli myh
many mübärekläp, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň resmi
ýagdaýda öz ilkinji daşary ýurt saparyny Russiýa amala aşyr
ýandygyny, munuň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň aýratyn häsiýe
tini nobatdaky gezek ýüze çykarýandygyny, şol gatnaşyklaryň
bu ýokary döwlet wezipesinde işläp, ozal uly hyzmatlary bitiren
Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň tagallalary
netijesinde hakyky strategik derejä çykarylandygyny belledi.
Prezident Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini Rus
siýada görmäge örän şatdygyny belläp, özüniň gowy we hoş
niýetli dosty — Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa
iň oňat arzuwlaryny aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa
gelip görmäge çakylygy üçin dostlukly ýurduň Liderine min
netdarlygyny bildirip, şu saparyň döwlet Baştutany hökmünde
Russiýa Federasiýasyna ilkinji saparydygyny belledi. Hormatly
Prezidentimiz pursatdan peýdalanyp, Prezident Wladimir
Putini hem-de onuň üsti bilen dostlukly ýurduň ähli halkyny
ýetip gelýän Russiýanyň güni bilen gutlap, parahatçylyk, ro
waçlyk, abadançylyk arzuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow müm
kinçilikden peýdalanyp, Prezident Wladimir Putini bu şanly
seneler bilen gutlady hem-de türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň
ösdürilmegine we pugtalandyrylmagyna goşan şahsy go
şandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň Baştutany
mähirli kabul edilendigi hem-de myhmansöýerlik üçin rus
Liderine minnetdarlyk bildirip, oňa Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň mähirli salamyny ýetirdi.
Gepleşikleriň dowamynda döwlet Baştutanymyz syýasy-dip
lomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda
strategik hyzmatdaşlyga esaslanýan döwletara gatnaşyklaryň
ýokary derejesini nygtady. Häzirki günde iki ýurduň arasynda
halkara resminamalaryň 288-sine gol çekildi. Bu babatda Türk
menistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Dostluk we
hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama we Strategik hyzmatdaşlyk
hakynda Şertnama binýatlyk resminamalardyr.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow söwdaykdysady gatnaşyklar barada aýdyp, Russiýanyň Türkmenis
tanyň iň iri söwda hyzmatdaşlarynyň biridigini belledi. Ykdy
sady hyzmatdaşlyk diňe bir energetika ulgamyna däl, eýsem,
senagat, ulag, düzümleýin gurluşyk we beýleki ulgamlara hem
degişlidir. Türkmenistan Russiýa Federasiýasyndan awtoulag
laryň, deňiz we awiatehnikalaryň köp mukdaryny satyn almak
bilen bir hatarda, Russiýanyň kompaniýalaryna ýurdumyzyň
çägindäki iri ykdysady taslamalaryň amala aşyrylmagyna işjeň
gatnaşmaga mümkinçilik berýär.
(Dowamy 2-nji sahypada)
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(Başlangyjy 1-nji sahypada)

Gepleşikleriň dowamynda taraplar
türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygy
nyň çuňlaşdyrylmagyna ygrarlydyklaryny
tassykladylar.
Soňra Uly Kreml köşgüniň «Malahit»
zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowy Russ iý a Fed er a
siýasynyň döwlet sylagy — «Dostluk»
ord en i bilen sylaglam ak dab ar as y
boldy. Prezident Wladimir Putiniň Per
manyna laýyklykda, bu ýokary sylaga
döwlet Baştutanymyz iki ýurduň ara
synda strategik hyzmatdaşlygyň pug
talandyrylmagyna goşan uly goşandy
üçin myn as yp bold y. Rus Lid er i bu
çözgüdi beýan etmek bilen, hormatly
P r e z i d e n t i m i z
S e r d a r
Berdimuhamedowyň dostlukly, hakykat
dan-da, ýakyn döwletara gatnaşyklary
ösdürmekde bitiren hyzmatyny nygtady.
Döwlet Baştutanymyz rus Liderine
hem-de wekiliýetiň agzalaryna ýüzlenip,
bu ýokary sylaga mynasyp bolmagyň özi
üçin uly hormatdygyny we ony ýurdumy
za goýulýan sarpanyň nyşany hökmünde
kabul edýändigini aýtdy.
Ýurtlarymyz öz gatnaşyklarynda aý
dyň maksatlary görýärler we bu maksat
lara ýetmek üçin hemişe taýýardyrlar.
Munuň üçin bizde ähli mümkinçilikler
bar. «Goý, bu ýokary sylag türkmen-rus
strategik hyzmatdaşlygynyň, ýurtlary
myzyň we döwletlerimiziň dostlugynyň,
hoşn iý etli goňşuç ylyg yn yň hem-de
hyzmatdaşlygynyň mizemezliginiň ýe
ne-de bir nyşany bolsun!» diýip, döwlet
Baştutanymyz minnetdarlyk sözüniň ahy
rynda nygtady.
Soňra «Malahit» zalynda ikitaraplaýyn
resminama gol çekmek dabarasy boldy.
Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astyn
da Prezident Serdar Berdimuhamedow
hem-de Prezident Wladimir Putin Türk
menistan bilen Russiýa Federasiýasy
nyň arasynda Strategik hyzmatdaşlygy
çuňlaşd yrm ak hak ynd a Jarn am a gol
çekdiler.
Şeýle hem saparyň çäklerinde Türk
men ist an yň Hök üm et wek iliý et in iň
agzalarynyň Moskwada russiýaly kär
deşleri bilen duşuşyklary we gepleşikleri
geçirendiklerini bellemek gerek. Olaryň
dowamynda dürli ulgamlarda ikitarapla
ýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri
hem-de geljegi ara alnyp maslahatlaşyl
dy. Gepleşikleriň we duşuşyklaryň jemleri
boýunça resminamalaryň uly toplumyna
gol çekildi. Şolaryň hatarynda russiýaly
hyzmatdaşlary bilen türkmen işewürli
giniň wekilleri hem duşuşyk geçirdiler.
Onuň netijeleri boýunça «Halk market»
(Türkmenistan) supermarketleriň söw
da ulgamy bilen «Rusagro» (Russiýa)
agroholdinginiň arasynda hyzmatdaşlyk
hakynda Şertnama gol çekildi. Ol işewür
toparlaryň ugry boýunça ikitaraplaýyn
söwda-ykdysady gatnaşyklary, şol sanda
azyk harytlary ulgamynda gatnaşyklary
ýygjamlaşdyrmaga gönükdirilendir.
Şeýlelikde, Türkmenistan bilen Rus
siýa Federasiýasynyň arasynda strategik
hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda
gol çekilen Jarnama bilen birlikde, 15
resm in am ad an ybar at resm in am alar
toplumy döwletara hyzmatdaşlygyň şert
nama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi.
Şol resminamalar giň gerimli ugurlary öz
içine alýar we Türkmenistanyň hem-de
Russiýa Federasiýasynyň uzak möhlet
leýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýö
relgesine ygrarlydyklaryny tassyklaýar.
Gol çekm ek dab ar as y tam amla
nandan soň, iki döwletiň Baştutanlary
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň

wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Prezident Wladimir Putin ýokary dere
jedäki duşuşygyň netijelerini teswirläp,
gepleşikleriň örän mazmunly, işjeň, dost
lukly ýagdaýda geçip, döwletara gatna
şyklaryň hakyky hyzmatdaşlyk we özara
bähbitlilik häsiýetini ýüze çykarandygyny
belledi. Şu ýyl ikitaraplaýyn gatnaşyklar
üçin şanly ýyldyr diýip, rus Lideri aýtdy.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenip,
gepleşikleriň netijelerini beýan etmek
bilen, şu saparyň dowamynda ikitarapla
ýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýynyň
we mümkinçilikleriniň ara alnyp masla
hatlaşylandygyny belledi. Ikitaraplaýyn
gatnaşyklar barada aýdylanda, olar dep
ginli we yzygiderli ösdürilýär. Bilelikdäki
tagallalaryň netijesinde Türkmenistan
bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyn
daky hyzmatdaşlyk täze derejelere çyka
ryldy. Deňhukuklylyk, özara hormat goý
mak, açyklyk we ynanyşmak, iki halkyň
hem-de döwletiň arasyndaky dostlugyň,
hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pug
talandyrylmagynyň wajypdygyna özara
düşünmek bu gatnaşyklaryň tapawutly
aýratynlyklarydyr. Döwlet Baştutanymyz
biziň döwletlerimiziň özara söwdanyň,
maýa goýumlaryň möçberini artdyrmak,
senagat, ulag, energetika, oba hojaly
gy ýaly pudaklarda we birnäçe beýleki
ugurlarda bilelikdäki taslamalary amala
aşyrmak üçin ýeterlik kuwwata eýedigini
nygtady.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow bu saparyň Türkme
nistanyň hem-de Russiýa Federasiýa
synyň arasyndaky strategik hyzmatdaş
lygyň mizemezdigini tassyklandygyna
ynam bildirip, Prezident Wladimir Putini
özi üçin islendik amatly wagtda ýurdu
myza resmi sapar bilen gelmäge çagy
randygyny habar berdi. Türkmenistanyň
Baştutany pursatdan peýdalanyp, ikita
raplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga
yzygiderli üns berýändigi we uly şahsy
goşandy üçin Russiýanyň Liderine ýenede bir gezek minnetdarlyk bildirdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Kreml diwarynyň ýa
nyndaky Aleksandrow bagynda ýerleş
ýän ýadygärlik toplumyna bardy. Döwlet
Baştutanymyz 1941 — 1945-nji ýyllaryň
Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy
söweşde janyny gurban eden gahryman
lara sylag-hormatyň nyşany hökmünde
Näbelli esgeriň guburynyň ýanyndaky
Baky oduň öňünde gül sebedini goýdy.
Gün üň ikinji ýar ym ynd a horm atly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
resm i sap ar yn yň maks atn am as yn yň
çäklerinde Döwlet Tretýakow galereýa
synyň häzirki döwrüň şekillendiriş sun
gatynyň eserlerinden düzülen bölümine
bardy. Bu ýerde XX asyryň rus sunga
tynyň has doly we hemişelik ekspozisi
ýasy ýygnalypdyr. Muzeýde awangard
akymyndan başlap, iň täze akymlara
çenli meşhur eserlerden, Tretýakow ga
lereýasyna soňky ýyllarda gelip gowşan
işlere çenli dürli eserleri görmek bolýar.
Hormatly Prezidentimiz geçen asyryň
dürli döwürlerinde döredilen we ekspozi
siýanyň esasyny düzýän sungat eserleri
bilen tanyşdy.
Hormatly Prezidentimiz Döwlet Tret
ýakow galereýasynyň ýolbaşçylaryna
gezelenç üçin minnetdarlyk bildirip, bu
ýerden ugrady.
Döwlet Baştutanymyz Russiýa Fede
rasiýasyna resmi saparyny tamamlap,
Moskw an yň «Wnuk ow o-2» Halk ar a
howa menzilinden Watanymyza dola
nyp geldi.

GAHRYMAN ARKADAGYMYZ
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW
LEBAP WELAÝATYNA
IŞ SAPARYNY AMALA AŞYRDY
9-njy iýunda Türkmenistanyň
Prezidentiniň tabşyrygy boýunça
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Baş
lygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly
Berdimuhamedow Lebap welaýatyna
iş saparyny amala aşyrdy.
“Döwlet adam üçindir!” diýen şygary esasy
ýörelge edinýän hajy Arkadagymyz halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesi bilen yzygiderli gyzyk
lanýar. Nobatdaky iş saparynyň dowamynda
Gahryman Arkadagymyz welaýatyň merkezin
däki köpugurly hassahana baryp, ilatyň, aýratynda, çagalaryň saglygynyň berkidilmegi ugrunda
alnyp barylýan işler bilen tanyşdy, Seýitnazar
Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk
institutynyň talyplarydyr mugallymlary bilen du
şuşdy, bazarlarda önüm bolçulygynyň döredilişi
bilen gyzyklandy hem-de Amyderýanyň üstün
den geçýän Türkmenabat — Farap awtoulag
köprüsine baryp gördi.
Gurbanguly Berdimuhamedow adynd ak y
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek
boýunça haýyr-sahawat gaznasyny esaslandy
ryjy hajy Arkadagymyz Türkmenabat şäheriniň
köpugurly hassahanasyna baryp gördi. Dünýä
niň öňdebaryjy kompaniýalarynyň häzirki za
man enjamlary bilen üpjün edilen bu döwrebap
hassahanada adamlara, şol sanda körpelere
ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary edilýär. Hu
susan-da, bu ýerde oturdylan enjamlar arkaly
olaryň saglygyna gözegçilik edilýär, keselleri
anyklanylýar, ýokary derejeli hünärmenler zerur
bejeriş çärelerini geçirýärler.
Ýurdumyzda dürli keselleriň öňüniň alynma
gyna hem-de olaryň öz wagtynda bejerilmegine,
saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn
binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, sagdyn
durmuş ýörelgeleriniň berkarar edilmegine gö
nükdirilen toplumlaýyn çäreler yzygiderli durmu
şa geçirilýär. Öňdebaryjy enjamlardyr serişdeler
bilen üpjün edilen häzirki zaman lukmançylyk
edaralary ýokary derejeli lukmançylyk kömegini
bermek, keselleriň öňüni almak hem-de olary be
jermek üçin ähli mümkinçiliklere eýedir. Bularyň
ählisi adamyň abadan durmuşy baradaky hem
metaraplaýyn aladanyň aýdyň subutnamasydyr.
H o r m a t l y i l ý a ş u l u s y G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow köp ug urly hass ah an ad a
saglyg y gor aý yş we derm an sen ag at y mi
nistriniň orunbasary A.Germanowyň hem-de
Türkmenabat şäheriniň köpugurly hassahana
synyň baş lukmany S.Ýusubowyň, Gurbanguly
Berdimuhamedow adynd ak y How and arlyg a
mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça ha
ýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory
R.Bazarowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny
geçirdi. Hassahananyň bölümleriniň iş tertibi,
körpe näsaglara lukmançylyk kömegi berlende
bejerişiň häzirki zaman usullarynyň peýdala
nylmagyna, keselleri anyklamakda sanly teh
nologiýalaryň mümkinçilikleriniň ulanylmagyna,
hassahananyň işgärleriniň hünär derejeleriniň
ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen çäreler ara
alnyp maslahatlaşylan esasy meseleler boldy.
Hormatly Arkadagymyz hassahananyň umu
my ýagdaýy, şol sanda derman üpjünçiligi bilen
gyzyklandy. Köpugurly hassahananyň baş luk
many 676 orunlyk bu lukmançylyk edarasynyň
bölümlerinde oturdylan lukmançylyk enjamlary
nyň tehniki häsiýetnamalary, näsaglar bejerilen
de ulanylýan bejeriş usullary barada giňişleýin
gürrüň berdi.
Soňra Gahryman Arkadagymyz hemmeler
bilen mähirli hoşlaşyp, olara işlerinde üstünlik
leri arzuw etdi we Seýitnazar Seýdi adyndaky
Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna bardy.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy
Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw
mekdebiniň binasyna baryp, ol ýerde döwrebap
bilim almak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy,
institutyň mugallymlarydyr talyplary bilen du
şuşyk geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň
ýaşlar syýasatyny has-da kämilleşdirmek, okuwterbiýeçilik işini ösdürmegiň hem-de okatmagyň
ýollary, okuw işlerine sanly ulgamy ornaşdyr
mak, milli bilim ulgamy üçin ýokary derejeli
hünärmenleri taýýarlamak barada pikir alşyldy.

Alym Arkadagymyz duşuşygy açyp, şu günki
duşuşygyň esasy meseleleriniň biriniň “Türk
menistanyň döwlet ýaşlar syýasaty hakynda”
Türkmenistanyň Kanunyny kämilleşdirmek ba
radaky meseläni ara alyp maslahatlaşmakdan
ybaratdygyny belledi. Häzirki wagtda hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tek
libi boýunça Milli Geňeşiň palatalary — Halk
Maslahaty hem-de Mejlis tarapyndan bu hukuk
namasynyň rejelenen görnüşini taýýarlamak
işine girişildi. Şunuň bilen baglylykda, Milli Ge
ňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy şu gezekki
duşuşyga gatnaşyjylar bilen bu mesele boýunça
pikir alyşmagy maksadalaýyk hasaplaýandygy
ny nygtady.
Duşuşygyň barşynda ýaşlarda bilimlerini yzy
giderli baýlaşdyrmaga, bilim almaga höwesi ter
biýelemegiň zerurdygy aýratyn nygtaldy, munuň
özi jemgyýeti ösdürmegiň esasy ugurlarynyň
biridir hem-de ýurdumyzyň ykbalyny we halky
myzyň bagtyýar geljegini kesgitleýän möhüm
şertlerdir. Alym Arkadagymyzyň belleýşi ýaly,
terbiýe iň gymmatly baýlykdyr, bilim we ylym
bolsa terbiýäniň sütünidir. Şunda mugallymçylyk
babatda hünärmenleriň taýýarlyk derejesine uly
orun degişlidir.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy
şular barada nygtap, ýurdumyzyň esasy baý
ry okuw mekdepleriniň biri bolan Seýitnazar
Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallym
çylyk institutynda bilim ulgamy üçin örän zerur
hünärmenleriň taýýarlanylýandygyny aýtdy we
ýaşlaryň ata-babalarymyzyň terbiýeçilik däple
rini ösdürmegi dowam etdirjekdiklerine ynam
bildirip, öz durmuş tejribesinden birnäçe mas
lahatlary berdi.
Gahryman Arkadagymyz duşuşyga gatna
şyjylaryň ählisine üstünlik arzuw edip, soňra
welaýat merkezindäki bazara baryp gördi.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy
azyk önümleriniň görnüşleri, hususan-da, gök
we bakja önümleri bilen tanşyp, bazarda önüm
bolçulygynyň döredilişi bilen gyzyklandy. Mal
darçylyk pudagynyň önümlerine, şol sanda gara
mallaryň we towuk etiniň öndürilişine aýratyn
gyzyklanma bildirildi.
Ta n y ş l y g
 yň barş
 ynd
 a M i l l i G e ň
 eş
 iň
Halk Maslah at yn yň Başlyg y Gurbanguly
Berdimuhamedow söwda nokatlaryna aýlandy
hem-de alyjylar we satyjylar bilen ýurdumyzyň
bazarlarynda elýeterli nyrhlardan haryt bolçuly
gyny üpjün etmek boýunça meseleler barada
pikir alyşdy. Hormatly Arkadagymyz döwletimi
ziň geljekde-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny
pugtalandyrmak, ýokary hilli hem-de ekologik
taýdan arassa oba hojalyk önümleriniň bol ha
sylyny ýetişdirmek üçin ähli şertleri döretjekdigini
aýdyp, oba hojalyk önümlerini öndürijilere we
telekeçilere döwlet ähmiýetli bu möhüm işde
üstünlikleri arzuw etdi.
Soňra Gahryman Arkadagymyz Amyderýa
nyň üstünden geçýän Türkmenabat — Farap
awtoulag köprüsine tarap ugrady. Bu derýa
Merkezi Aziýada uzynlygy boýunça ikinji hem-de
suwlulygy boýunça iň iri suw akabasydyr.
Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Lebap
welaýatynyň häkimi bilen sebitiň, şol sanda
eker anç ylyk meýd anlar yn yň suw üpjünç ilik
meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Häzirki
wagtda welaýatyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş
derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak,
suw hojalyk ulgamyny ösdürmek boýunça işleri
çaltlandyrmak hem-de onuň maddy-enjamlaýyn
binýadyny pugtalandyrmak boýunça işleri kä
milleşdirmek maksady bilen, giň gerimli çäreler
alnyp barylýar.
Häzirki döwürde suw hojalyk pudagyna öň
debaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak, suw
serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny üpjün
etmek maksady bilen geçirilýän netijeli işler
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady kuwwa
tyny pugtalandyrmak boýunça öňde goýlan
wezipeleriň üstünlikli çözülmegine, halkymyzyň
abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam
berer diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.
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DÖWRÜŇ TALABY

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.

OBA HOJALYGYNDA
TELEKEÇILERE GOLDAW

B

erkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe Watanymy
zyň ösüşlerini çaltlandyrmak, hal
kymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da
gowulandyrmak üçin il bähbitli, ýurt ähmiýetli
çözgütler kabul edilýär. Golaýda şu ýylyň
5 aýynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler
Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşi
niň bilelikdäki giňişleýin mejlisi geçirildi. Ol
mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz,
esasan, iki meselä aýratyn ünsi çekdi. Olaryň
birinjisi, ýurdumyzyň obasenagat toplumyny
mundan beýläk-de ösdürmekden, ikinjisi,
söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini kämil
leşdirmekden, telekeçiligi höweslendirmek
boýunça degişli işleri geçirmekden ybaratdyr.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu
ugurlaryň işini döwrüň talabyna laýyklykda
ösdürmek we kämilleşdirmek tutuş ýurduň
ykdysadyýetini kuwwatlandyrmaga, azyk
bolçulygyny üpjün etmäge, söwda medeni
ýetini ýokarlandyrmaga we telekeçiligi netijeli
dolandyrmaga oňyn täsir eder.
H o r m a t l y P r e z
 i d e n t i m
 iz Serd
 ar
Berdimuhamedow azyk ulgamyny ösdür
megiň, ilatyň köp görnüşli we ýokary hilli
azyk önümlerine bolan islegini kanagatlan
dyrmagyň meselelerini hemişe üns merke
zinde saklaýar. Agzalan mejlisiň dowamynda

hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň azyk
howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen,
telekeçilere goldaw hökmünde 150 million
amerikan dollaryny bölüp bermek barada
karara gelendigini, zerur azyk harytlaryny sa
tyn almak üçin, Söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministrligine hem 150 million
amerikan dollary möçberinde pul serişdele
riniň bölünip berilýändigini belledi. Munuň
özi döwlet Baştutanymyzyň raýatlarymyzy
bolelin durmuşda ýaşatmak, döwletimiziň
ykdysady kuwwatyny artdyrmak, şonuň bilen
bir hatarda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek,
olaryň täzeçil başlangyçlaryny goldamak
babatynda edýän aladalarynyň aýdyň şa
ýadyna öwrüldi. Şeýle hem hususyýetçile
rimiziň milli ykdysadyýetimizi, hususan-da,
obasenagat pudagyny ösdürmek ugrundaky
tagallalaryna bildirilýän uly ynamyň nyşany
bolup, göwünlerimizi galkyndyrdy. Bu bölü
nip berlen pul serişdeleriniň rejeli, tygşytly,
maksadalaýyk ulanylmagy iki ulgamyň işini
hil taýdan düýbünden täze derejä çykarar,
ykdysady we durmuş meselelerini üstünlikli
çözmäge oňyn täsirini ýetirer.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky
nyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalygyny
köpugurly ösdürmek maksady bilen, düýpli
çäreler görülýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda
gallaçylyk we pagtaçylyk bilen bir hatarda,
maldarçylyk, guşçulyk, gök ekerançylyk,
bagçylyk, üzümçilik, bakjaçylyk, balaryçy
lyk we agrar telekeçiligiň beýleki ugurlary
işjeň ösdürilýär. Şeýle bolansoň, täze tary
hy eýýamymyzda ýurdumyzyň oba hojalyk
pudagynyň ösüş-özgerişleri telekeçilerimiz
bilen aýrylmaz baglanyşykly bolup durýar.
Ýurt Baştutanymyzyň önüm öndürijileri äh
litaraplaýyn goldamaga gönükdirilen çuň oý
lanyşykly strategiýasy esasynda hususyýet
çilerimiz azyk howpsuzlygyny üpjün etmek
ugrunda arman-ýadaman zähmet çekýärler.
Bu gün milli işewürlerimiz daşary ýurtlar
dan getirilýän azyk önümleriniň ýerini tutýan
ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa iýmit
önümleri bilen uly meşhurlyga eýe. Husu
syýetçilerimiziň ýerli tebigy çig maldan ön
dürilýän azyk önümleriniň sanawynda süýt,
peýnir we gatyk, ýogurt, buzgaýmak, süzme,

aýran, dorag, gaýmak ýaly süýt önümleriniň,
et, şöhlat, gowurdak ýaly et önümleriniň,
çörek we çörek önümleriniň, konditer-süýji
önümleriniň, ter hem-de gaplanan gök we
bakja önümleriniň, balyk önümleriniň, şer
betleriň, miwe suwlarynyň, çaga iýmitiniň,
ary balyn yň, mür epb eler iň, üwm eçler iň,
tomat goýaltmasynyň, maýonezleriň dürli
görnüşleri bar.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlygynda ýurdumyzda azyk bolçulygyny
has-da berkitmek, şonuň bilen bir hatarda
iým it önümler in iň eksp ort yn y artd yrm ak
maksady bilen, häzirki zaman talaplaryna
kybap gelýän maldarçylyk, guşçulyk top
lumlarynyň, ýyladyşhana hojalyklarynyň,
sowadyjy ammarlaryň gurluşygyna uly äh
miýet berilýär. Munuň özi azyk önümlerini
öndürmäge, olary gaýtadan işlemäge ýörite
leşen hususy kärhanalaryň hatarynyň barha
artmagyna getirýär. Netijede, Watanymyzyň
azyk senagaty kuwwatly binýada eýe bolup,
ilatymyzy özümizde öndürilýän iýmitler bilen
üpjün etmäge uly şert döreýär.
Horm atly Prez id ent im iz ýurd um yz yň
ilatynyň ýerli azyk önümleri bilen üpjünçili
gini has-da gowulandyrmagyň zerurdygyny
yzygiderli nygtaýar. Şunuň bilen baglylykda,
ot-iým binýadyny döretmek üçin zerur işleri
tapgyrlaýyn durmuşa geçirmek, bu ugurda
maldarçylyk hojalyklarynyň, hususy pudagyň
mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak,
oba hojalyk maksatly ekin meýdanlarynyň we
öri meýdanlarynyň maksadalaýyk hem-de
netijeli ulanylmagyny gazanmak obasenagat
toplumyny ösdürmegiň möhüm wezipeleriniň
hatarynda durýar. Şeýle hem oňyn dünýä tej
ribesinden ugur alyp, oba hojalyk ekinleriniň
hasyllylygyny we tohumçylygyň hilini ýokar
landyrmak boýunça zerur işleri geçirmek,
pudaga sanly ulgamy ornaşdyrmak wajyp
işleriň başynda gelýär.
Hus us y telek eç iler im iz hem horm atly
Prezidentimiziň tabşyryklaryny ýerine ýetir
mek maksady bilen, ýurdumyzyň obasena
gat pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek
ugrunda öňlerinde uly wezipeleri goýýarlar.
Milli işewürlerimiz ýurdumyzda azyk bol
çulygyny üpjün etmek, daşary ýurtlardan

getirilýän önümleriň möçberlerini azaltmak,
ýerli önümçiligi ösdürmek boýunça özlerine
bildirilen ynamy ödemek maksady bilen,
täze suwarymly ýerleri özleşdirmegiň, şol
ýerlerde oba hojalyk ekinlerini, miweli bag
lary hem-de üzüm nahallaryny ekmegiň,
ýyladyşhana hojalyklarynyň meýdanyny gi
ňeltmegiň, maldarçylyk, guşçulyk pudagyny
ylmy esasda ösdürmegiň hasabyna azyk
önümleriniň öndürilişini artdyrmak ugrunda
uly tagallalary edýärler.
Hususyýetçilerimiziň topraga edýän yh
laslarynyň netijesinde oba hojalyk ekinleriniň
bol hasyly ýetişdirilýär, bakja, gök we miwe,
şol sanda ýurdumyz üçin adaty bolmadyk
önümleriň öndürilişi barha artdyrylýar.
Oba hojalygynyň maldarçylyk, guşçulyk
ýaly ugurlary hem telekeçilerimiziň täzeçil,
döwrebap taslamalary bilen barha kämilleş
ýär. Mallaryň baş sanyny köpeltmek, kadaly
weterinar hyzmatlary ýola goýmak, sürüleri
netijeli dolandyrmak, öri meýdanlarynyň suw
lulandyryş desgalaryny abat saklamak, olary
dikeltmek we mallaryň seçgi-tohumçylyk işini
ylmy esasda geçirip, ýokary önüm berýän
tohum mallaryny köpeltmek ugrunda netijeli
işleri alyp barýarlar.
Umum an, oba hojalyk toplum ynd a iş
alyp barýan telekeçilerimiz serişdelerden
hem-de ylmy taýdan esaslandyrylan usul
lardan netijeli peýdalanyp, ýokary hasylly,
bäsdeşlige ukyply, halkara ölçeglere kybap
gelýän önümleri öndürýärler. Netijede ýerli
çig maly gaýtadan işleýän kuwwatly kärhana
laryň sany barha artýar. Oba hojalyk önüm
lerini gaýtadan işleýän milli kärhanalarymyz
dünýä ülňülerine laýyk gelýän harytlary bilen
hem içerki, hem-de daşarky bazarlarda öz
lerine ynamly ýer edindiler.
Täze taryhy eýýamda hususyýetçilerimiziň
gazanýan bu üstünlikleridir ýeten sepgitleri
azyk howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagy
na, ýerli önümleriň hasabyna senagatyň çig
mal serişdeleri bilen üpjün edilmegine, ilaty
iş orunlary bilen üpjün etmek meseleleriniň
çözülmegine örän uly goşant bolup durýar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

HABARLAR

MASLAHAT GEÇIRILDI
Golaýda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň azyk howp
suzlygyny üpjün etmek maksady bilen, telekeçilere goldaw hök
münde 150 million amerikan dollaryny bölüp bermek baradaky
Karary mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesinde birleşmäniň agzalarynyň gatnaşmagynda
«Arkadagly Serdarymyzyň azyk syýasaty halkymyzyň nurana
geljeginiň hatyrasyna» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.
Hoşallyk maslahatyna TSTBniň, Türkmenistanyň Milli Geňe
şin iň Halk Maslah at yn yň agz a
lar y, uss at telek eç i kär end eç i
ler gatnaşdylar. Maslahata gat
naş yjylar 4-nji iýund a horm atly
Prezidentimiziň geçiren Ministrler
Kabinetiniň we Döwlet howpsuz
lyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin

mejlis ind e ýurd um yzd a kiç i we
orta telekeçiligiň işini ösdürmek,
telekeçilik başlangyçlaryny höwes
lendirmek we hususyýetçiligiň yk
dysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda
eýeleýän ornuny pugtalandyrmak
boýunça zerur işleriň geçirilmeli
digi hakyndaky beren tabşyryklary
we ýurdumyzyň azyk howpsuzly

gyny üpjün etmek maksady bilen
telekeçilere goldaw hökmünde 150
million amerikan dollaryny bölüp
bermek baradaky Karara gol çek
megi dogrusynda çykyş etdiler.
Ýurdumyzyň içerki bazarynda
haryt bolçulygyny üpjün etmek,
azyk sen ag at y pud ag ynd a iş
alyp barý an önüm önd ür ijiler e
goldaw bermek maksady bilen,
Ark ad agly Serd ar ym yz yň tar y
hy Karara gol çekmegi türkmen
telek eç iler in iň buýs ançly baş y
ny göge ýetirdi. Hoşallyk mas
lah at yn a gatn aş yjylar hus us y
telek eç iler üçin giň mümk inç i
likleri döredip berýän Arkadagly
Serdarymyza alkyş sözlerini aýt
dylar.

TÄZE BÖLÜMÇE AÇYLDY
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
Telekeçiler mekdebi diňe bir paýtagtymyz Aşgabatda däl,
eýsem, welaýat, etrap merkezlerinde, şäherçelerde hem
hereket edýär. Ýaňy-ýakynda hem Daşoguz welaýatynyň Kö
neürgenç şäherinde TSTB-niň Telekeçiler mekdebiniň bölüm
çesiöz işine başlady.
Täze açylan bölümçede 30 ugur boýunça bilim berler. Şol sanda,
iňlis, nemes, hytaý, rus dilleri, fizika, himiýa, taryh dersleri çuňlaşdy
rylyp öwrediler. Kompýuter sowatlylygy, buhgalteriýanyň esaslary,
arhiw işini dolandyryş, gid terjimeçi hünärleri boýunça bilim alanlara
önümçilikde we gaýry ugurlarda işlemäge ähli şertler döredilýär. Bu
ýerde sanly ulgamyň, ösen tehnologiýanyň mümkinçiliklerinden peý
dalanyp, dünýä ülňülerine laýyklykda sapaklar gurnalar. Sapakdan
daşary geçirilýän çärelerde diňleýjilere hünär ugurlary boýunça kino
filmleri görkezmek, dürli mowzuklarda bäsleşikleri geçirmek, tejribeli,
öz işine ussat hünärmenler bilen duşuşyklary guramak meýilleşdirilýär.
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TELEKEÇILIK
BOL HASYLDAN
MÖWSÜMLEÝIN
GAPLAMA
Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygyn
da bazar ykdysadyýetine yzygiderli geçilmegi, teleke
çiligiň döwlet tarapyndan goldanylmagy netijesinde,
oba hojalygynda hususy ulgam has işjeň häsiýete eýe
bolýar. Diýarymyzda işewür düzümleriň netijeli işleme
gi üçin zerur şertleriň döredilmegi netijesinde, daşary
ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümle
ri öndürýän önümçilikleri döretmek, ýurdumyzda azyk
bolçulygyny üpjün etmek, azyk harytlarynyň bäsdeş
lige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, olaryň eksporty
ny artdyrmak boýunça wezipeleri çözmäge saldamly
goşant goşýan döwrebap ugurdaş önümçilikleriň sany
barha artýar.
Bilşimiz ýaly, hususy işewürlerimiziň, şol sanda ýerli daý
hanlarymyzyň ýokary tehnologiýaly oba hojalyk enjamlaryny
ulanyp, topraga edýän yhlasly idegleriniň netijesinde gök we
bakja ekinleriniň, miweleriň millionlarça tonnalyk hasyly öndü
rilýär. Munuň özi bazarlarymyzy ter önümler bilen üpjün etmä
ge, şeýle hem sowadyjy ammarlarda saklamak arkaly ýylyň
ähli pasyllarynda hem ýokumly gök önümlerden, miwelerden
peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Ter oba hojalyk ekinleriniň,
miweleriň juda bol mukdarda ösdürilip ýetişdirilmegi azyk sena
gatymyz üçin täze ugruň — gök we miwe önümlerini gaýtadan
işlemek arkaly öndürilýän konserwa görnüşindäki önümleriň
önümçiliginiň ýola goýulmagyna oňyn täsirini ýetirdi.
Şeýle bolansoň, soňky ýyllarda işewürlerimiziň täzeçil
başlangyçlary bilen konserwirlenen önümleriň — pomidor
goýaltmasynyň, duzlanyp, marinada ýatyrylan hyýardyr po
midoryň, mekgejöweniň, ajy burçuň, üzüm ýapraklarynyň,
kelemdir käşiriň, erik, alma, armyt, şetdaly, garaly, ülje ýaly
ençeme miweleriň kompotlarynyň we mürepbeleriniň, leço,
ajika, duzlanan işdäaçarlaryň mukdary-da, görnüşleri-de barha
köpelýär. Munuň özi ýurdumyzyň bazaryny daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler bilen üpjün etmäge
hem-de olary daşary ýurt bazarlaryna çykarmaga gönükdirilen
wezipeleriň üstünlikli çözülmeginde wajyp ähmiýete eýedir.

Hususy ulgamyň azyk önümlerini gaýtadan işleýän senagat
kärhanalarynyň ençeme peýdaly taraplary bar. Olaryň bazar
bolçulygyny döretmekdäki wajyp orny aýratyn bellenmäge
mynasypdyr. Sebäbi konserwirlenen önümler ýaramlylyk
möhletiniň dowamlylygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin olar
ilatyň sarp edýän azyk önümleriniň ätiýaçlyk gorlaryny üpjün
etmekde hem ähmiýeti örän uludyr. Olary bellenen saklanyş
şertlerinde 6 aýlap, hatda 1 ýyla çenli möhletde hem hiç hili
zaýalaman saklamak ýeňil bolýar.
Gök we miwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalarymy
zyň häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi
taýýarlanylýan önümleriň ýokary hil derejesini kepillendirýär.
Ekologiýa taýdan arassa önümlerden öndürilip, düzümi ynsan
saglygyna ýaramaz täsir edýän elementlerden azat bolan mil
li konserwirlenen önümlerimiz sarp edijileriň ýokary islegine
hem-de bahasyna mynasyp bolýar. Munuň özi telekeçilerimiziň
yhlasly zähmetleriniň ýerine düşýändiginiň güwäsidir.
Ýeri gelende bellesek, gaýtadan işleýän azyk senagaty
kärhanalarynyň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bina edilmegi,
olaryň ilatymyzy, şol sanda ýurdumyzyň iň çetki nokatlarynda
ýaşaýan raýatlarymyzy iş bilen üpjün etmek baradaky döwlet
syýasatynyň üstünlikli çözülmegine ýardam edýär.
Şeýle hem gök önümleri gaýtadan işlemek telekeçiligiň
beýleki ugurdaş düzümleriniň — gök ekerançylygyň, ýyladyş
hana hojalyklarynyň ösdürilmegine we miweli baglary ösdürip
ýetişdirmegiň has-da kämilleşmegine hem itergi berýär.
Bu günk i gün hus us y pud ag yň wek iller i obas en ag at
ulgamynda abraýly sepgitleri eýeläp, özleriniň ukyp-başarnyk
laryny subut etmegi başardylar. Munuň özi telekeçilerimiziň
dünýäniň azyk senagatynda ulanylýan öňdebaryjy usullary öz
leşdirip, tejribelerini has-da artdyrmaklaryna uly ýardam berýär.
Hususyýetçilerimiz tarapyndan gurlup, dolandyrylýan dünýä
ülňülerine laýyk gelýän tebigy önümleri gaýtadan işleýän kär
hanalar ýurdumyzyň azyk bolçulygyny has-da pugtalandyryp,
dürli görnüşli iýmit önümleriniň eksport mümkinçiliklerini ýo
karlandyrmakda wajyp orny eýeleýärler.

«MIWÄNIŇ» ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI
Ilatymyzy azyk we oba hojalyk önümleri bilen doly
üpjün etmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny art
dyrmak maksady bilen, döredilýän şertlerden ýerlikli
peýdalanýan hususyýetçiler dünýäniň öňdebaryjy
tejribeleri, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrylan döw
rebap taslamalary durmuşa geçirýärler. «Miwe» açyk
görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň döwrebap tehnologi
ýalary we suw tygşytlaýjy ulgamy ornaşdyryp, miweli
baglary ösdürip ýetişdirýän ekin meýdany aýdylanla
ra aýdyň mysaldyr.
«Miwe» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyran
«Gök bulut», «Hemsaýa», «Miweli atyz» we «Datly miwe»
hojalyk jemgyýetleriniň her birine Ahal welaýatynyň Kaka et
rabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň çäginden 300 gektar ýer
bölünip berildi. Gök, miwe önümleri öndürmek üçin bölünip
berlen ýerleriň umumy meýdany 1200 gektar bolup, olarda
hurmanyň, almanyň, armydyň, garalynyň intensiw görnüşleri
we şetdaly baglary, badam hem hoz agaçlary ekildi. Bu baglar
döwrebap damjalaýyn suwaryş tehnologiýalaryny, ylmyň we
öňdebaryjy tejribäniň gazananlaryny ulanmak arkaly ösdürilip
ýetişdirilýär. Baglara agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda,
wagtly-wagtynda ideg işleri geçirilýär.

Häzirki wagtda «Miwe» açyk görnüşli paýdarlar jemgy
ýetiniň bagbanlary ekin meýdanlarynda ösdürilýän miweli
baglardan her biri 5 gektar meýdana ekilen garalynyň we
şetdalynyň ilkinji hasylyny ýygnamaklyga girişdiler. Şetdaly
we garaly miweleriniň birnäçe tonnasy ak bazarlarymyza ug
radylýar. Ýakyn geljekde almanyň, güýz paslynda bolsa 150
gektar ýerde ýetişdirilýän hozuň we badamyň, 50 gektarda
ösdürilýän armydyň, hurmanyň bol hasylyna garaşylýar.
Türkmen telekeçileri ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdür
mekde, ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürmekde, olary
gaýtadan işlemekde özlerine berýän hemmetaraplaýyn gol
dawlary üçin hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarlar.

DAÝHANDAN HEREKET —
ÝERDEN BEREKET
Häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň
ýurdumyzyň telekeçilerine döredip berýän giň
mümkinçiliklerinden ruhlanyp, yhlasly hem-de
öndürijilikli iş alyp barýan telekeçilerimiz özleri
niň köpugurly işleri bilen milli ykdysadyýetimi
ziň ýokarlanmagyna mynasyp goşant goşýarlar.
Önüm öndürmek bilen birlikde, ene topraga
yhlas edip, ondan ýokary görkezijili hasyl alyp,
milli bazarlarymyzy ýerli önümlerimiz bilen
üpjün etmäge işjeň gatnaşýarlar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Azat Amanow hem indi birnäçe ýyl bäri topraga ideg
edip, ondan ýokary hasyl alyp, içerki bazary ýerli önümlerimiz
bilen üpjün etmäge özüniň mynasyp goşandyny goşup gelýär.
Haýsy ekin bolsa-da, bol hasyl almak üçin irginsiz idegiň, yh
lasyň zerurdygyna oňat düşünýän ussat telekeçi hem öňde
goýan maksadyna ýetmek üçin özleşdiren ýerine ekin eken
gününden başlap, yzygiderli ideg edip, wagtly-wagtynda ekin
meýdanyny haşal otlardan arassalap, öndürijilikli hasyl almak
ugrunda yhlas etdi.
Onuň ýolb aşç ylyg ynd ak y «Daýh an arz uw y» daýh an
hojalygy Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Çow
dur geňeşliginiň çäginde ýüzlerçe gektar meýdanda däneli
ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýar. Daýhan
hojalygyna degişli bolan jemi 295 gektar ýeriň 267 gektary
özleşdirilip, onuň 3 gektarynda arpa, 3 gektarynda jöwen,
1 gektarynda künji, 1 gektarynda mäş ösdürilip ýetişdirilýär.
Bu ýerde onlarça işgäriň zähmet çekmegi netijesinde ady
agzalan ekinlere wagtly-wagtynda ideg işleri geçirilip, olardan
bitginli hasyl alynýar. Şu ýylyň maý aýynda ekilen jöwenden
güýz paslynda bol hasyla garaşylýar.
***
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň «Şükür bagşy» daý
han birleşiginiň çäginde ýerleşýän «Ýigit» hojalyk jemgyýeti

2016-njy ýyldan bäri oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny
ýetişdirmek bilen meşgullanyp gelýär. Bu ýerde ýylyň do
wamynda gök-bakja önümleriniň müňlerçe tonnasy öndü
rilýär. Hojalyk jemgyýetine bölünip berlen 1000 gektar ýeriň
34 gektarynda ýyladyşhanalar toplumy bolup, bu ýerde
pomidoryň bol hasyly alynýar. Her möwsümde pomidoryň
bol hasyly ýygnalyp, içerki bazardan artan möçberi daşary
ýurtlara eksport edilýär.
Mundan başga-da, ekiş möwsüminde hojalyk jemgyýeti
tarapyndan kädi, garpyz, gawun, kelem, käşir ýaly gök bakja
ekinleri ekildi. Ekin meýdanlarynda mekgejöwen, ýorunja ýaly
ot-iýmlik ekinleri hem ekilýär. Şu ýylyň başynda 135 gektara
ýorunja, 40 gektara arpa, 30 gektara sogan, 7 gektara kädi,
4 gektara ýeralma ekildi.
Häzirki wagtda 200 gektar ýere mäş ekmek, ondan bol
hasyl alyp, içerki bazardan artan bölegini daşary ýurtlara
eksport etmek meýilleşdirilýär. Gök-bakja önümleri içerki
bazarda, söwda dükanlarynda halkymyza elýeterli bahadan
hödürlenilýär. Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan Respub
likasyna, Gyrgyz Respublikasyna, Birleşen Arap Emirliklerine
gök-bakja önümleriniň eksporty ýola goýuldy.

AZYK BOLÇULYGYNA GOŞANT
Berekede baý türkmen topragyna tomus paslynyň
gelmegi bilen, hysyrdyly işler barha artýar. Miweli
baglaryň ýetişmegi, gök önümleriň bişip başlamagy
bu ugurda iş alyp barýan hususy telekeçilere täze
möwsümiň gelendigini habar berýär. Ýurdumyzyň
gündogar welaýatynyň hususyýetçileri hem häzirki
wagtda önjeýli zähmet çekýärler. Şolaryň biri hem
Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Garaja obasynyň
çäginde ýerleşýän «Ýakyn dost» hojalyk jemgyýetidir.
— Häzirki wagtda «Ýakyn dost» hojalyk jemgyýetimizde
40-dan gowrak adam zähmet çekýär. Hojalyk jemgyýetimiziň
ýerleşýän ýeri bilen ugurdaş atly «Garaja» haryt nyşanly
önümlerimiz ýurdumyzyň islendik künjeginde meşhurlyk
gazandy diýsek, hakykatdan daş düşmeris. Sebäbi biz
miweleri gaplamakda diňe arassa we ter önümlerden
peýdalanýarys. 2022-nji ýylyň tomus möwsüminiň gelmegi
bilen erik, alma, ülje, garaly, ýertudana, armyt, beýi,
böwürslen ýaly miwelerden mürepbe we miwe şerbetlerini
gaplamak işlerine gyzgalaňly girişdik. Miweleri daýhanlardan
we daýhançylyk bilen meşgullanýan ýerli telekeçilerden
satyn alýarys. Miwe mürepbeleri 360, 480, 720 gramlyk aýna
bankalara, miwe şerbetleri bolsa 500 we 1000 gramlyk aýna
çüýşelere gaplanýar. Gaplamada peýdalanylýan önümleriň
aglabasy ýerli önüm öndürijiler tarapyndan öndürilýär.
Bu möwsümde biz 100 müň şertli banka ülje şerbedini we
şonça mukdarda ülje mürepbesini, 50 müň şertli banka erik
şerbedini we 100 müň şertli banka erik mürepbesini, 60 müň
şertli banka garaly şerbedini we 50 müň şertli banka garaly
mürepbesini gaplamagy meýilleşdirýäris. Biziň önümlerimiz

ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda
ildeşlerimize elýeterli bahadan hödürlenilýär.
2021-nji ýylda «Ýakyn dost» hojalyk jemgyýetine döwlet
tarapyndan 50 gektar ýer bölünip berildi. Häzirki wagtda
ýeri özleşdirmek işleri dowam edýär. Ýakyn geljekde bolsa
şol ekin meýdanynda miweli agaçlary ekip, gaplamada
peýdalanylýan çig maly özümiz öndürmegi meýilleşdirýäris.
Mundan başga-da, ýaňy-ýakynda «Hazella» haryt nyşanly
480 gramlyk aýna gaplara gaplanan şokolad pastasynyň we
«Tamotti» haryt nyşanly 720 gramlyk aýna gaplara gaplanan
pomidor goýaltmasynyň we pomidor şerbediniň önümçiligini
ýola goýduk.
Biz — telekeçilere işlemäge, ýurdumyzyň azyk bolçulygyna
mynasyp goşant goşmaga ähli mümkinçilikleri döredip berýän
hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy
aman bolsun! — diýip, «Ýakyn dost» hojalyk jemgyýetiniň
direktorynyň orunbasary Bahadur Esenow gürrüň berdi.
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ

EMELI MERMERIŇ ÖNDÜRILIŞI

DÖWREBAP ÖNÜMÇILIK
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy bolan «Berk menzil gur
luşyk» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärha
nasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň senagat
zolagynda ýerleşýär.
Hojalyk jemgyýetiniň alyp barýan işiniň esasy ugry polietilen
turbalaryň önümçiligi bolup, kärhanada esasy çig mal hökmün
de Gyýanlydaky polimer zawodynda çykarylýan INPIPE 100
kysymly polietilen ulanylýar. Ondan lagym-suw geçirijileriniň
ulgamynda we elektrik-aragatnaşyk geçirijileriniň gorag örtgüsi
üçin peýdalanylýan diametri 16 mm-den 1200 mm-e çenli bolan
plastik turbalaryň dürli görnüşleri öndürilýär.
Daşary döwletleriň iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün
edilen kärhananyň ýene bir önümçilik ugry gök-bakja önümlerini
daşamak üçin niýetlenen polietilen gaplar hem-de ekerançy
lyk meýdanlaryny damjalaýyn usulda suwarmakda ulanylýan
plastik turbalar bolup durýar. Bu ýerde öndürilýän önümler

SENAGAT
Dünýäniň köp ýurtlarynda emeli mermeriň
önümçiligi ösendir. Emeli mermer kwars çäge
siniň we poliefir smolalarynyň esasynda öndü
rilýän, binalaryň içki we daşky bezeg işlerini
ýerine ýetirmek üçin peýdalanylýan, häzirki
zamanyň talaplaryna gabat gelýän bezeg mate
rialydyr. Ony öndürmegiň senagat tehnologiýala
ry öňdebaryjy kärhanalar tarapyndan özleşdirildi.
Ol öý şertlerinde ýa-da kiçi, orta we iri kärhana
larda hem öndürilip bilinýär.

ýokary maýyşgaklygy üçin döwülmeýär, jaýryk atmaýar, şeýle
hem olar ýokary gyzgynlyga hem-de sowuga çydamly bolup,
ýaramlylyk möhleti 50 ýyla deňdir.
«Berk menzil gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň önümlerine
içerki bazarda islegiň ýokary bolmagy, ýagny Diýarymyzda
amala aşyrylýan gurluşyklarda bu kärhananyň polietilen tur
balarynyň işjeň ulanylmagy olaryň ýokary hiline güwä geçýär.
Şeýle hem hojalyk jemgyýetiniň önümleri daşary ýurtlaryň
birnäçesine eksport edilýär.

GAPLAMAGA YGTYBARLY
«Degreplast» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kär
hanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew
şäheriniň çäginde ýerleşýär. Kärhanada polipropilen
we polietilen torbalaryň, polipropilen we polietilen ört
güleriň önümçiligi alnyp barylýar.
2017-nji ýylda önümçilige başlan kärhanada Ýewropanyň
öňdebaryjy tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy aýda 300
tonna önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde dokma
önümçiliginde taýýar egin-eşikleri, gurluşyk serişdelerini, oba
hojalyk önümlerini gaplamakda peýdalanylýan polipropilen
we polietilen örtgüleriň dürli reňkdäki, ölçegdäki, galyňlykdaky
görnüşleri öndürilip, müşderilere ýetirilýär.
Kärhanada öndürilýän «Degreplast» haryt nyşanly po
lipropilen we polietilen torbalara, polipropilen we polietilen
örtgülere dünýä bazarynda uly isleg bildirilýär. Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Deg
replast» hojalyk jemgyýeti öndürýän önümleriniň eksportyny
Russiýa Federasiýasyna, Türkiýe Respublikasyna, Özbegistan
Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna, Gazagystan Res

publikasyna ýola goýdy. Kärhanada işçi-hünärmenleriň 70-e
golaýy zähmet çekip, olar önümleriň döwrüň ösen talaplaryna
laýyk gelmegi ugrunda yhlaslaryny gaýgyrmaýarlar. Geljekde
önümleriň täze görnüşlerini öndürmek, önümçilik kuwwatyny
artdyrmak göz öňünde tutulýar.

KERAMIKI KERPIÇ
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy «Täsin Aý» hususy kär
hanasy Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň
Gumgüzer geňeşliginde ýerleşýär. Ýokary hilli ke
ramiki önümleri öndürýän iri kärhanada önümçilik
depgini barha ýokarlanýar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň aprel aýynda ke
ramiki kerpiçleriň önümçiligini ýola goýan kärhanada Hytaý
Halk Respublikasynyň iň häzirki zaman enjamlary ornaşdy
ryldy. Bu bolsa önümleriň berkligini, çeýeligini, hilini üpjün
edýär. Şeýle hem zawodda önümçiligiň tehnologiýa yzygi
derliligi, peçler, galyplaýjy we guradyjy enjamlar we beý
leki tehnikalar bar. Bu ýerde ýetmişe golaý işçi-hünärmen
zähmet çekýär.
Kärhananyň kuwwaty bir ýylda 7,5 million keramiki kerpiç
çykarmaga niýetlenendir. Keramiki kerpiç ýaşaýyş jaýlary
nyň, durmuş desgalarynyň, önümçilik binalarynyň gurluşy
gynda giňden ulanylýar.
Önümçiligiň esasy çig maly hökmünde ýerli toýun palçy
gy ulanylýar. Ýokary hilli toýun palçygy «Akýap» daýhan bir
leşiginiň çäginden gazylyp alynýar. Bu toýun palçygy berk,

owadan, ajaýyp hilli keramiki önüm bolan bezeg kerpiçlerini,
plitkalary we beýlekileri öndürmäge ýaramlydyr.
Bulardan başga-da, «Täsin Aý» hususy kärhanasyna de
gişli bolan, «Akýap» daýhan birleşiginiň çägindäki 8 gektar
meýdany eýeleýän ýyladyşhanada pomidor, hyýar, badam,
bolgar burçy ýaly gök önümleriň ösdürilip ýetişdirilýändigi
hem bellärliklidir.

ÇOÝUN GAPAKLAR
Her güni zähmet üstünliklerine, şanly wakalara
beslenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyn
da milli ykdysadyýetimiziň kuwwatynyň has-da
berkemegine, importyň ornuny tutýan önümleri
özümizde öndürmek bilen ak bazarlarymyzda haryt
bolçulygyna mynasyp goşantlaryny goşýan husu
sy kärhanalardyr hojalyk jemgyýetleriniň barmak
basyp sanardan köpdügi guwandyryjydyr.
Daşoguz şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Berk ýadygär»
hususy kärhanasynda metallary gaýtadan işlemeklik esasyn
da çoýun gapaklary öndürilýär. 2009-njy ýyldan bäri önümçi
ligini alyp barýan hususy kärhanada häzirki wagtda 20-den
gowrak işgär zähmet çekýär.
Suw geçiriji, lagym geçirijileri, kabel geçiriji ulgamlaryn
da peýdalanylýan dürli ululykdaky, dürli ölçegdäki çoýun
gapaklary gurluşykda giňden ulanylýar. Kärhana bir aýyň
dowamynda 10 — 20 tonna önüm öndürmäge ukyply. Ýerli
çig maldan peýdalanylyp öndürilýän, dünýä ülňülerine
laýyk gelýän çoýun gapaklarynyň diametri 60 santimetre
deňdir.

Mundan başga-da, hususy kärhanada buýurmalar esa
synda çoýundan we demirden milli nagyşlar bilen bezelen
döwrebap görnüşdäki germewler hem öndürilýär. Bu bolsa
ýurdumyzyň gurluşyk pudagynda ýerli önümleriň köpelmegi
ne we welaýatyň ýaşaýjylary üçin täze iş orunlarynyň artma
gyna ýardam edýär.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

Tebigy bezeg daşlarynyň ýerini tutup bilýän bu emeli
material betonyň, gipsiň, poliefir smolalaryň esasynda
öndürilýär. Bu birleşdiriji materiallara dolduryjylar, gata
dyjylar we reňk beriji maddalar goşulýar. Belli usullara
laýyklykda, garyşdyrmagyň netijesinde emeli mermere
tebigy mermere mahsus bolan keşde görnüşli çyzyklar,
menekler, tegmiller berilýär. Emeli mermere şu aşakda
görkezilen tehniki häsiýetler mahsusdyr:
— berklik;
— oda çydamlylyk;
— daşky gurşawa zyýansyzlyk;
— iýiji himiki maddalaryň (kislotalaryň, aşgarlaryň,
eredijileriň) täsirlerine durnuklylyk;
— suwa we çyglylyga çydamlylyk;
— urga durnuklylyk;
— ýylylyga çydamlylyk.
Emeli mermeriň tebigy mermerden tapawutly artyk
maç taraplary:
— galyndysyz önümçilik (Tebigy mermer kesilende,
onuň köp bölegi taşlanýar);
— bahasynyň arzanlygy;
— ulanmak üçin çykdajylaryň azlygy;
— reňkiniň we daşky görnüşiniň köpdürlüligi.
Bu bolsa emeli mermeriň ulanyş mümkinçiligini
has-da giňeldýär. Häzirki döwürde emeli mermer diňe
bir ýaşaýyş jaýlaryny we edara jaýlaryny bezemek bi
len çäklenmän, eýsem, mekdepleriň, hassahanalaryň,
saglyk öýleriniň, restorandyr kafeleriň gurluşygynda
hem ulanylýar. Emeli mermerden penjire öňülerini, aş
hanalaryň stollaryny, bosagadyr basgançaklary, suw
çüwdürimleri we el ýuwarlary ýasaýarlar.
Emeli mermerleriň esasy dört görnüşi bar:
Guýulyp ýasalan emeli mermer (dünýäde iň köp
duş gelýäni). Bu görnüşli emeli mermeri poliefir smo
lalary mermer owuntyklary ýa-da kwars çägesi (ýa-da
dolomit daşy, hek daşy) bilen garyşdyrylyp, ýörite galyp
lara guýup, gatatmak usuly bilen ýasalýar. Bu usul bilen
diňe mermere meňzeş daşlary däl-de, eýsem, oniks,
malahit we granit ýaly tebigy bezeg daşlaryna meňzeş
emeli daşlary-da ýasamak bolýar.
Suwuk emeli mermeri mermer owuntyklaryny ak
ril polimerleri bilen garyşdyryp ýasaýarlar. Bu material
örän ýeňil, ekologiýa taýdan arassa we çeýe bolup, ony
pyçak ýa-da gaýçy bilen kesip bolýar. Bu häsiýetler ony
binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň içki diwarlarynyň bezeg
işlerinde gurluşyk serişdesi hökmünde ýa-da islendik
bir ölçegli otaglaryň diwarlarynyň üstüni örtmek üçin
peýdalanmaga mümkinçilik berýär.
Gipsden ýasalan emeli mermeri gipsi ýörite ga
tadyjylar we gipsiň gatamagyny haýalladýan maddalar
(ýelimleriň suwdaky erginleri) bilen garyşdyryp alýarlar.
Gips gatandan soň, üst ýüzüni gaýtadan işläp, aýnaň
ýüzi ýaly tekizleýärler. Onuň ýüzüne islendik bir bezeg
daşynyň (mermeriň dürli görnüşleriniň, malahitiň, lapislazuryň we başgalaryň) görnüşini berip bolýar. Bu mate
rial özüniň berkligi we ýeňil agramy bilen tapawutlanýar.
Ýaşaýyş jaýlarynda bu material ulanylanda ol jaýyň
howasynyň çyglylygyny belli bir derejede saklamaga
ýardam edýär.
Owradylan mermer daşy (başgaça ady mikrokalsit)
tebigy mermer daşyny owratmak esasynda alynýar. Bu
ak ýa-da çal reňkli toz dürli gurluşyk materiallary (lino
leum, plastmassadan ýasalan dürli önümleri, lak-boýag
önümlerini, emeli mermeri), kagyz, arassalaýjy tozlary
öndürmek üçin ulanylýar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.
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SANLY ULGAM
GÖWNEJAÝ RAHATLYK

PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGINIŇ
ÇÖZGÜTLERI

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

Ýurdumyzda sanly ulgamyň we sanly tehno
logiýalaryň halk hojalygynyň ähli pudaklaryna
ornaşdyrylmagy giň gerimde alnyp barylýar.
Birnäçe ýyl bäri sanly ulgam ugry boýunça meş
gullanyp gelýän türkmen telekeçileri bu babatda
uly tejribe topladylar. Şolaryň biri hem «Nokat
kompýuter» hojalyk jemgyýetidir.
Sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, prog
ramma üpjünçiligi, kompýuter tehnologiýalary boýunça
iş alyp barýan «Nokat kompýuter» hojalyk jemgyýeti
2013-nji ýylda esaslandyryldy. Hojalyk jemgyýetiniň
nokat.com.tm web sahypasynda alnyp barylýan işler
barada giňişleýin tanyşmaga mümkinçilik bar. Hojalyk
jemgyýetinde öz işine ussat onlarça IT hünärmenleri
zähmet çekýär. «Nokat kompýuter» hojalyk jemgyýeti iki
ugur: programmirleme we kompýuter enjamlary boýun
ça iş alyp barýar. Hojalyk jemgyýetiniň agzybir işgärleri
islendik çylşyrymly, simli, simsiz, telefon aragatnaşygy
nyň ulgam infrastrukturasyny döretmäge, kompýuterler
we kompýuter enjamlary, programma üpjünçiligi bilen
baglanyşykly meseleleri çalt we netijeli çözmäge, bu
babatda tehniki goldawy we maslahatlary bermäge, işiň
zerurlyklaryna laýyk gelýän programma üpjünçiligini dö
retmäge we olary goramaga ýardam edýärler.
Hojalyk jemgyýetinde zähmet çekýän IT hünärmenleri
daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň uçu
rymlary, dünýäde IT enjamlaryny we programma üpjün
çiligini öndürijileriň öňdebaryjy merkezlerinde tälim alan
we hünär derejesini ýokarlandyrýan hünärmenler bolup,
olaryň baş maksady islendik göwrümdäki we islendik
çylşyrymlylykdaky programma üpjünçiligini müşderileriň
islegine görä, tiz wagtda döredip we gurnap bermek bo

lup durýar. Hojalyk jemgyýetiniň programma üpjünçiligi,
tor we infrastruktura, wideo gözegçilik ulgamynda ýerine
ýetiren taslamalary döwlet we hususy ulgamlarda giňden
peýdalanylýar. Häzirki wagtda hojalyk jemgyýetiniň iri
taslamalarynyň biri «Täjir akylly hasabat ulgamy» bolup
durýar. Bu «Täjir akylly hasabat ulgamy» hususy tele
keçileriň, marketleriň, gurluşyk dükanlarynyň gündelik
hasabatyny ýöretmäge niýetlenendir.

TÄZE ONLAÝN MARKET IŞLÄP BAŞLADY
« T ü r k m e n i s t a n d a
2019 — 2025-nji ýyllard a sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsep
siýasyna» laýyklykda, milli ykdysady
ýetimize sanly ulgamyň gazananlary
yzygiderli ornaşdyrylýar. Söwda we
eltip bermek hyzmatynyň sanly ulga
myň gazananlary bilen baýlaşdyryl
magy ilatyň wagtyny tygşytlamaga,
amatly bahaly we ýokary hilli haryt
lary öýden çykman tapmaga ýardam
edýär. Ýaňy-ýakynda hem paýtagty
myz Aşgabadyň, Änew şäheriniň we
Büzmeýin etrabynyň ýaşaýjylaryna
hyzmat edýän gar ag um.com.tm
onlaýn marketi işläp başlady.
Onlaýn-mark et iň web sah yp a
synda we «Google Play» internet
dükanyndaky ykjam goşundysynda
azyk önümleriniň, hojalyk harytlary
nyň, arassaçylyk we gözellik seriş

deleriniň, dokma harytlaryň, şeýle-de
çagalar üçin niýetlenen harytlaryň
dürli görnüşlerine duş gelmek bolýar.
Onlaýn marketde ähli harytlar bölüm
çeler boýunça tapawutlandyrylandyr.
Her bir haryt öz suraty hem-de kes
gitlenen bahasy bilen görkezilýär.
Gözleg we tertipleýji süzgüçleri bolsa
özüňe gerek bolan zady tiz saýla
makda ýeňillik döredýär. Müşderileriň
sargytlary günüň islendik wagtynda
kabul edilýär we söwdanyň möçberi
150 manatdan geçse, eltip bermek
hyzmaty mugt amala aşyrylýar. Töleg
haryt müşderiniň eline gelip gowşan
mahaly nagt hem-de nagt däl gör
nüşde amala aşyrylýar.
Onlaýn market käbir harytlar üçin
hepd elik ýa-da aýlyk arz anlad yş
çärelerini geçirmegi meýilleşdirýär,
bu bols a has ap açyp, öz şahs y

otagyny döreden müşderiler üçin
ýeňillikli bonuslary toplap, amatly
söwda etmek mümkinçiligini döreder.
garagum.com.tm onlaýn marketiň
web sahypasyny, ykjam goşundysy
ny türkmen we rus dillerinde peýda
lanyp bolýar. Ýakyn wagtda onlaýn
marketiň işgärleri «AppStore» in
ternet dükanynda ykjam goşundyny
ýerleşdirmegi, harytlaryň görnüşlerini
artdyryp, hyzmatlaryň gerimini giňelt
megi meýilleşdirýärler.

MILLI ÖWÜŞGINDÄKI ÖNÜMLER
Türkmenistanda ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna
sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy we çalt depginler bilen
ösdürilmegi onlaýn tertipde iş alyp barýan dükanlaryň
döremegine oňyn täsir edýär. Halkyň gündelik sarp ed
ýän azyk önümleri, hojalyk harytlary bilen bir hatarda,
öýleriň bezeglerini onlaýn hödürleýän dükanlaryň sany
hem barha artýar. 2021-nji ýylda açylan «Han ýassyk»
onlaýn dükany hem muňa aýdyň mysaldyr.
Bu onlaýn dükany tarapyndan hödürlenilýän harytlar ilat
arasynda meşhurlyk gazanýar. Häzirki wagtda «Han ýassyk»
onlaýn dükany ýumşak diwanlaryň, ýassyklaryň, düşekleriň,
düşekçeleriň, kilimleriň dürli görnüşlerini ilata hödürleýär.
Olar öýlerde, myhman otaglarynda, ak öýlerde, tebigatda
guralýan çärelerde, restoranlarda we beýleki ýerlerde dynç
alşy guramaga hem-de rahatlygy artdyrmaga ýardam edýär.
Bu harytlaryň türkmen milli gölleri bilen bezelmegi olara bolan
islegleri has-da artdyrýar. Häzirki wagtda müşderiler kilimlere

Tomus paslynyň gelmegi bilen, öýleriň eýwanlaryny
ýa-da jaýlaryň howlularyny özüne kybap mebeller
dir dürli bezegler bilen dynç alyş üçin iň amatly ýere
öwrüp bolýar. Öýüň bu böleginde oturyp dynç almak,
göwnejaý rahatlygy döretmek hemmämize ýakym
ly bolsa gerek. Bu rahatlygy döretmekde «Bossan
Concept» dükanlar ulgamynyň bezeg önümleri eý
wandyr howlularyňyzda bu göwnejaýlygy döretmäge
we ony döwrebap görnüşde bezemäge ýardam berýär.
«Bossan concept» dükanynyň bossan-concept.com
web sahypasy bag, öý we howly üçin niýetlenilen köp
sanly önümleriň dürli görnüşlerini hödürleýär. Bu web
sahypada müşderiler diňe bir önümler bilen tanşyp dälde, eýsem, olary onlaýn arkaly hem sargyt edip bilerler.
Dükanyň dizaýnerleri gerek bolan bezegleri saýlap
almaga hem-de sargyt esasynda olary islegiňize görä
ýerleşdirmäge kömek edýär. Web sahypada öý, howly,
eýwan we bag üçin niýetlenilen mebelleri we esbaplary,
sallançaklary, gap-gaçlary, küýzeleri, gülçyralary, emeli
gülleri we emeli otlary tapmak mümkin.
«Bossan concept» birnäçe dükanlar ulgamyndan
ybaratdyr. «Bossan flora» dükanynda emeli güllere,
emeli otlara we dürli ösümliklere duş gelmek bolýar.
«Bossan outdoor» dükanynda öý, howly, eýwan we bag
üçin niýetlenilen mebelleri we esbaplary, sallançaklary
tapmak mümkin. «Bossan coffee garden» dükanynda
bolsa lezzetli süýjülikler bilen kofeleri bu ýere gelip
ýa-da öýde oturan ýeriňizden sargyt etmek mümkin.
Dükanlar ulgamyndaky mebeller daşary ýurtlardan
getirilip, olar reňkleriniň sazlaşygy, ýokary hili bilen
aýratyn tapawutlanýar. Mundan başga-da, «Bossan
concept» dükanlar ulgamynda aşhana üçin esbaplar,
mebeller, rahat dynç almaga niýetlenen ýumşak me
beller hem bar. Dükanlar ulgamy müşderileriň islegini
kanagatlandyrmak maksady bilen, hepdäniň islendik
gününde we günüň islendik sagadynda sargytlary ka
bul edýär. Diňe bir paýtagtymyzyň çäginde däl, eýsem,
ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem eltip bermek we
gurnamak işleri amala aşyrylýar. Paýtagtymyzyň Molla
nepes köçesiniň ugrunda ýerleşýän «Dürdäneli» söwda
merkezinde we «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezin
de ýerleşýän «Bossan concept» dükanlar ulgamynda
harytlar bilen tanyşmaga mümkinçilik döredilýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

SAG BAŞ YM — SOLT AN BAŞ YM

has uly isleg bildirýärler. Milli el işlerimiziň biri bolan kilimler
islendik ýerde — öýlere, sekilere ýazmaga, tebigata dynç
alyşa çykanyňda ýanyň bilen alyp gitmäge-de örän oňaý
lydyr. Dükanda kilimleriň iki görnüşi — türkmen milli gölleri
bilen bezelip matadan dokalan hem-de plastik görnüşleri
alyjylara ýetirilýär.
«Han ýassyk» onlaýn dükany müşderilerden gelen sargytlar
esasynda olary eltip bermek hyzmatyny hem amala aşyrýar.
Eltip bermek hyzmaty diňe bir Türkmenistanyň çäginde däl,
eýsem, daşary ýurtlara hem elýeterlidir. Bu bolsa ýakynlaryňy,
dogan-garyndaşlaryňy, daşary ýurtlulary milli önümlerimiz bilen
begendirmäge mümkinçilik döredýär. «Han ýassyk» onlaýn dü
kanynyň işgärleri geljekde önümleriň görnüşini artdyrmagy we
hyzm atlar y ýok ar
landyrmagy maksat
edinýär.
«RYSGAL»

ü

GÜN URMASYNDAN
GOR AN MAK ÜÇIN...

Günüň gyzan wagtynda, zerurlyk bolmasa, daşary
çykmaly däl.

ü

Daşary çykylan ýagdaýynda, Günden goranmak
üçin hökman kelläňize ýeňiljek başgap geýiň, ýaglyk da
ňynyň ýa-da saýawan göteriň!

ü

Ýeňil, rahat, arassa nah matadan tikilen açyk reňkli
egin-eşikleri geýmeli.

ü Günden goraýjy äýnekleri dakynmak peýdaly.
ü Günüň dowamynda 2,5-3 litre golaý arassa suw

içmeli.

ü

Gazlandyrylan içgilerden, agyr, ýagly naharlardan
saklanyň!

ü

Tomusda gartaşan adamlar we 2 ýaşa çenli çagalar
bilen daşary çykylanda has-da seresap bolmaly.

ü

Yssy howada gyzyp gelip sowuk suwa düşmekden,
sowadyjynyň öňünde durmakdan, buz ýaly sowuk içgileri
içmekden saklanyň!
Türkmenistanyň  Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.
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Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY
HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň ýaşaýyşdurmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen,
6000 manat möçberinde 3 ýyl möhlet bilen,
ýyllyk 1 göterimli, nagt we nagt däl görnüşinde
berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak
hem-de karzy resmileşdirmek üçin bankyň
baş edarasyna we welaýat şahamçalaryna
ýüz tutup bilersiňiz.

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw mekdeplerinde
okaýan talyplaryň okuw töleglerini tölemek üçin talybyň
ýakyn garyndaşlaryna berilýär.
Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň möçberinde
5 ýyla çenli möhletli dikeldilýän karz ugruny açmak bilen,
ýyllyk 5 göterimli berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de karzy
resmileşdirmek üçin bankyň baş edarasyna we welaýat
şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

KIÇI KARZLAR
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky bellenen tertipde bölünip berlen mellek ýerleri, kömekçi hojalygy, ýaýlagdaky ýer bölegi
bar bolan şahsy hojalygy ýöredýän raýatlara ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini
öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan çig mallary öndürmek maksatly
mikro karzlaryň berilýändigini habar berýär.
Karzlar 30 müň manada çenli möçberde 3 ýyla çenli, ýyllyk 10 göterim derejeli hem-de esasy bergini üzmek üçin 6 aýa
çenli ýeňillik döwürli berilýär.
Karzyň üpjünçiligine üçünji taraplaryň zamunçylygy ýa-da girew emlägi kabul edilýär.
Karz nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin bank kartlaryna ýa-da karz hasabyndan tölegleri göni
geçirmek arkaly berilýär.
Goşmaça maglumatlar üçin «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň baş edarasynyň we welaýat şahamçalarynyň karz
bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.
Telefon belgimiz: (+993 12) 96-46-96.

S/b 101201004434

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

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
Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

Redaksiýanyň salgysy:
Aşgabat şäheri,
Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 174 «A» jaýy.
Telefon: 21-23-57.
Indeksi - 69510.

S/b 202131000197

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 4800 sany.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109565.
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Mahabatlar. Bildirişler
RAÝATLARYŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurluşygy
alnyp barylýan Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş
toplumynyň we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap
edara ediş merkeziniň gurluşyklaryna şu aşakdaky
hünärler boýunça ussalar we ussalar toparlary
işe çagyrylýar:
● Elektrikler;
● Kafel goýujylar;
● Mermer we granit
ussalary;
● Alýumin aýna we
gapy gurnaýjylar;
● Bezeg-timarlaýjylar;
● Santehnikler;

● Kebşirleýjiler;
● Alçypan, asma
potoloklary
gurnaýjylar;
● Beton guýujylar;
● Laminat
düşeýjiler we
beýleki işçiler.

S/b 103161020683

OBA HOJALYK EKINLERINI
ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRÝÄNLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme eksport» kärhanasy
2022-nji ýylda ösdürilip ýetişdirilen
mäş, jöwen, dary, künji hasylyny we
beýleki oba hojalyk ekinlerini
satyn alýandygyny habar berýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

BILDIRIŞ

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

S/b 310131000118

Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar
jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
beýleki ýuridik şahslaryň,
kärendeçileriň we raýatlaryň dykgatyna!

«Nurly meýdan» daýhan hojalygy

dürli möçberlerde mekgejöwen, arpa, iýmlik bugdaý önümlerini
satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň
Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 174 «A» jaýy.
Telefon belgilerimiz: (+993 61) 76-22-13, (+993 12) 21-15-81, 21-15-82.

«Parahat» hususy kärhanasy

S/b 202131000197

ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan miweleri,
ir-iýmişleri hem-de gök-bakja önümlerini uly möçberde
satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumynyň Türkmenistan köçesi.
Telefon belgilerimiz: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.
S/b 405211000510

«Dagdan arkaly daýhan» daýhan hojalygy

2022-nji ýylda ösdürilip ýetişdirilen mäş, jöwen, dary, künji hasylyny
we beýleki oba hojalyk ekinlerini satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrabynyň
«Ýalkym» daýhan birleşigi.
Telefon belgimiz: (+993 61) 10-00-48.

Telefon belgilerimiz:
(+993 12) 34-47-26, (+993 63) 60-53-35.
E-mail: birleshme.export@gmail.com

S/b 209211000120

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme-Gurluşyk» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasy tehniki gözegçilik hünäri
boýunça hünärmenleri işe çagyrýar.

