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TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER KABINETINIŇ
GIŇIŞLEÝIN MEJLISI
29-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, wela
ýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler
Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň
taslamalaryna garaldy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdür
megiň möhüm wezipeleri hem-de döwlet durmuşynyň beýleki käbir
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

MERKEZI AZIÝA — PARAHATÇYLYK,
YNANYŞMAK WE HYZMATDAŞLYK ZOLAGY
Hormatly Prezidentimizi Türkme
nistan döwletimiziň başlangyjy bilen
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş
Assambleýasy tarapyndan «Merkezi
Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we
hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararna
manyň kabul edilmegi mynasybetli
tüýs ýürekden gutlaýarys.
Döwlet Başt ut an ym yz yň öňe sürý än
başlangyçlary ýurdumyzyň strategik hyz
matdaşy bolan Birleşen Milletler Gurama
synyň çäklerinde doly goldawa eýe bolýar.
Hormatly Prezidentimiziň parahatçylyk we
howpsuzlyk, durnukly energetika we ulag,
ekologiýa we howanyň üýtgemegi ýaly mö
hüm ugurlarda öňe süren teklipleri häzirki
wagtda iri möçberli we uzak möhletli halkara
maksatnamalaryň hem-de taslamalaryň üsti
bilen durmuşa geçirilýär.
Türkmenistan Watanymyz halkara gat
naşyklarynda hemişe ynsanperwerligiň,
parahatçylygyň, ynanyşmagyň tarapdary
bolup çykyş edýän, «Ösüş arkaly para
hatçylyk!» diýen parasatly ýörelgäni öňe
sürýän döwlet hökmünde äleme meşhurdyr.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararna
masy bilen Merkezi Aziýa sebitiniň parahat
çylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy
hökmünde ykrar edilmegi sebitimiz üçin

parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmekde
geosyýasy we geoykdysady mümkinçilikleri
emele getirýär.
Hormatly Prezidentimiziň türkmen halky
na iberen Gutlagynda: «Baş Assambleýanyň
bu möhüm resminamasy Garaşsyz, hemi
şelik Bitarap Türkmenistanyň Milletler Bile
leşigi bilen hyzmatdaşlygynyň strategik we
netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň
nyşanydyr» diýip, buýsanç bilen bellemegi
biziň başymyzy göge ýetirdi. Garaşsyz döw
letimiziň bu daşary syýasy üstünligi Türk
menistanyň halkara giňişlikdäki abraýynyň
yzygiderli artýandygyna kepil geçip, eziz
Watanymyzy dünýä derejesinde parahat
çylygy, dost-doganlygy we durnuklylygy öňe
sürýän Bitarap ýurt hökmünde ýene-de bir
gezek ykrar edýändiginiň subutnamasydyr.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlygynda milletimiziň we döwletimiziň
halkara abraýy belent derejelere ýetýär,
döwlet ar a hyzm atd aşlyklar y giň eld ilý är.
Ýurt Baştutanymyzyň Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ähli ba
batda uly ösüşlerini üpjün edýän, agzybir
türkmen halkynyň eşretli we bagtyýar geljegi
üçin amala aşyrýan tutumly işleriniň rowaç,
jan yn yň sag, ömr ün iň uzak bolm ag yn y
arzuw edýäris.
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Mejlisiň barşynda Ministrler Kabine
tiniň Başlygynyň orunbasary, daşary
işler ministri R.Meredow hasabatyny
Birleşen Milletler Guramasynyň ştabkwartirasyndan 28-nji iýulda gelip gow
şan hoş habar bilen başlady. Ýurdumy
zyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş
Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň
97-nji plenar mejlisinde «Merkezi Azi
ýa — parahatçylyk, ynanyşmak we
hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnama
biragyzdan kabul edildi. 19 döwlet onuň
awtordaşy bolup çykyş etdi.
Wise-premýer, daşary işler ministri
hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň
bu daşary syýasy ýeňşi bilen mähirli
gutlap, munuň döwlet Baştutanymyzyň
syýasy we ykdysady durnuklylygyň
saklanylmagyna, sebit hem-de ählu
mum y der ejed e par ah atç ylyk, yna
nyşmak medeniýetiniň berkidilmegine,
häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň
oňyn çözgüdine gönükdirilen işjeň sy
ýasatynyň netijeli häsiýete eýe bolýan
dygynyň subutnamasydygyny nygtady.
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň
Baş Assambleýasynyň Türkmenista
nyň başlangyjy bilen «Merkezi Azi
ýa — parahatçylyk, ynanyşmak we
hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararna
many kabul etmegi mynasybetli ähli
watandaşlarymyzy gutlap, bu möhüm
resminamanyň Garaşsyz, Bitarap Wa
tanymyz bilen Birleşen Milletler Gura
masynyň arasyndaky gatnaşyklaryň
strategik we netijeli häsiýetde alnyp
barylýandygynyň nyşanydygyny aýtdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary B.Atdaýew Türkmenista
nyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
işini kämilleşdirmek boýunça görülýän
çäreler barada hasabat berdi. Döwlet
Baştutanymyzyň tagallalary netijesin
de ýurdumyzyň daşary ýurt döwletleri
bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşly
gynyň giňeldilýändigi, eksport-import,
birža amallarynyň kämilleşdirilýändigi
bellenildi.
Döwlet Başt ut an ym yz has ab at y
diňläp, ýurd um yzd a eksp ort-imp ort
amallaryny kadalaşdyrýan esasy edara
hökmünde Döwlet haryt-çig mal birža
synyň işini kämilleşdirmegiň wajypdy
gyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Döwlet ha
ryt-çig mal biržasynyň Türkmenistanyň
daşary ykdysady aragatnaşyklarynda
möhüm ulgam, milli ykdysadyýetimiziň
esasy pudaklarynyň önümlerine bolan
islegleri aýdyň görkezýän kuwwatly
maglum at-seljer iş edar as yd yg yn y
belläp, wise-premýere bu ugurda ge
çirilýän işleri seljermek hem-de birža
söwdasyny mundan beýläk-de ösdür
mek, onuň gerimini giňeltmek boýunça
birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Soňra wise-premýer «Awaza» milli

syýahatçylyk zolagynda dynç alýanlar
üçin gurlan kottejler toplumynyň açylyş
dabarasyna hem-de dürli görnüşli ta
gamlaryň sergisine görülýän taýýarlyk
barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyzyň tagallala
ry esasynda Hazar deňziniň ekologik
taýdan arassa kenarynda ýerleşýän
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny
mundan beýläk-de ösdürmek hem-de
ilatymyzyň dynç almagy üçin ähli amat
lyklary döretmek babatda giň gerimli
işler amala aşyrylýar. Awazada gurlup
ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän
«Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş
dabarasyna taýýarlyk görmek boýunça
degişli işler alnyp barylýar.
Şunuň bilen baglylykda, wise-prem
ýer 1-nji awgustda açylmagy meýilleş
dirilýän bu täze toplumyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
tarapyndan gurlandygyny habar berdi.
Açylyş dabarasynyň çäklerinde Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
jemgyýetçilik iýmiti ugrunda iş alyp
barý an agz alar yn yň taýý arlan dürli
görn üşli tag amlar yn yň görk ez iliş in i
guramak göz öňünde tutulýar.
Şun uň bilen baglylykd a, döwlet
Baştutanymyzyň garamagyna «Ro
waç» kottejler toplumynyň açylyş da
barasynyň meýilnamasynyň taslamasy
hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty
diňläp, şypahana-dynç alyş toplumla
rynyň Awazany ösdürmegiň esasy ugry
hökmünde kesgitlenendigini nygtady.
Olar, öz nobatynda, deňiz ýakasynyň
durm uş yn yň beýlek i ulg amlar yn yň
ählisiniň kämilleşdirilmegine oňyn tä
sir eder.
Döwlet Başt ut an ym yz adamlar
baradaky aladanyň Türkmenistanyň
döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugru
dygyny belledi hem-de wise-premýere
täze desgalaryň açylyşyny we milli ta
gamlaryň sergisini ýokary guramaçylyk
derejesinde geçirmegi tabşyrdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz mej
lise gatnaşyjylara ýüzlenip, 1-nji aw
gustdan ähli ýolbaşçylaryň zähmet
rugsadyna çykýandygyny, muňa ga
ramazdan, birnäçe möhüm çäreleriň
geç ir ilm eg in iň meý illeşd ir ilend ig in i
nygt ad y. Ýurd um yz yň raý atlar yn yň
durmuş şertlerini gowulandyrmak we
saglygyny berkitmek boýunça kabul
edilen maksatnamalara laýyklykda,
1-nji awgustda biz Awazada dynç al
ýanlar üçin nobatdaky kottejler toplu
mynyň açylyş dabarasyna gatnaşarys
diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli
başga-da birnäçe möhüm meselelere
garaldy we olar boýunça degişli çöz
gütler kabul edildi.
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«AWAZA» MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGY —
DYNÇ ALŞYŇ DÖWREBAP MERKEZI
Täze taryhy eýýamymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady
özgertmeler milli ykdysadyýetimiziň ösmegine oňyn täsir edýän syýahatçylyk
pudagynda-da öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň gaýtalanmajak özboluşly tebigy
ýerleri we olarda döredilýän döwrebap mümkinçilikler, şeýle hem türkmen halky
nyň asyrlardan gözbaş alýan myhmansöýerligi milli syýahatçylygyň ösmegi üçin
esas bolup durýar. Bu esaslaryň ählisiniň döredilen ajaýyp künjekleriniň biri-de,
gözelligidir ösüşleri barha artýan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagydyr.

S

yýahatçylyk ýurduň at-abraýynyň,
halkyň medeniýetiniň, däp-dessurla
rynyň dünýä ýaýylmagy üçin oňaýly
mahabat serişdesi bolup durýar. Şeýle-de
syýahatçylyk ykdysady nukdaýnazardan, mö
hüm girdeji çeşmesidir. Şu nukdaýnazardan,
ýurt Baştutanymyz milli syýahatçylyk pudagyny
ösdürmek ugrunda uly tagallalary edýär. Şeýle
aladalara «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy
nyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar.
Ýadyňyzda bolsa, hormatly Prezidentimiz bu
dynç alyş merkezinde dynç alýanlaryň wagtyny
gyzykly we netijeli geçirmekleri üçin has amatly
şertleri döretmek, olaryň howpsuzlygyny ýokary
derejede üpjün etmek hem-de dynç alýanla
ra edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak
maksady bilen, Karara gol çekdi. Resminama
laýyklykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zola
gynda dynç alşy guramak boýunça dolandyryş
merkezi döredildi we onuň düzümi tassyklanyl
dy. Munuň özi raýatlarymyzyň göwnejaý dynç
almagy, saglygyny dikeltmegi üçin durmuşa
geçirilýän işlere anyk mysaldyr.

Mähriban Arkadagymyzyň parasatly başlan
gyjy bilen bu gün Hazaryň türkmen kenarynda
köp sanly ýokary derejeli myhmanhanalar, ça
galar we uly adamlar üçin niýetlenen sagaldyşdynç alyş merkezleri, kottejlerdir seýilgäh-dynç
alyş toplumlary gurlup, döwrebap dynç alşy
ýokary derejede guramak üçin zerur bolan ähli
mümkinçilikler döredilip, ajaýyp syýahatçylyk
merkezi kemala geldi. Gysga döwrüň içinde
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, sözüň doly
manysynda, hakyky syýahatçylyk merjenine
öwrüldi. Netijede Awaza dünýä derejesindäki
şypahana, dynç alyş, syýahatçylyk hem-de
halkara hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde
ykrar edildi. Bu ýerde döredilen amatly şertler
Hazar deňziniň täsin ekologik ulgamyny aýawly
saklamaga, onuň tebigy baýlyklaryndan rejeli
peýdalanmaga, saglygy dikeldiş we dynç alyş
merkezlerinde raýatlaryň saglygyny dikeltmegi,
dynç almagy üçin ýokary derejeli mümkinçi
likleri döretmäge, milli syýahatçylyk ulgamyny
ösdürmäge gönükdirilendir.
Sapaly tomus möwsüminde bu ýerde dynç

IŞEWÜRLIK HALKARA DEREJEDE
ÖSDÜRILÝÄR
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe telekeçiler ýurdumyzyň al
tyn gaznasy hasaplanyp, hususy düzümiň ösmegi, kämilleşmegi ugrunda uly tagalla
lar edilýär. Netijede ýurdumyzyň ykdysadyýetinde hususy pudagyň paýy barha artyp,
türkmen telekeçiligi pajarlap ösýär. Hormatly Prezidentimiziň halkara arenasynda mil
li işewürligi dünýä çykarmak, döwletimizdäki ýaly amatly şertleri beýleki döwletleriň
çäginde hem döretmek ugrundaky teklipdir başlangyçlary hususyýetçiligiň geljeginiň
has-da röwşen boljakdygyndan habar berýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkyny
şy döwründe senagatyň ýokary depginli ösüşini
üpjün etmek, milli ykdysadyýeti diwersifikasi
ýalaşdyrmak, sebitlerde döwrebap düzümleri
döretmek, halkymyzyň rowaçlygyny has-da
artdyrmak döwletimizde amala aşyrylýan giň
möçberli özgertmeleriň esasy maksadydyr. Şu
maksatdan gelip çykýan hojalygy ýöretmegiň
döwrebap, netijeli usullaryny giňden ornaşdyr
mak, ýurdumyzyň geoykdysady ýagdaýlaryny,
heniz ulanylmadyk mümkinçiliklerini hem-de
artykmaçlyklaryny herekete girizmek ýaly we
zipeler bazar gatnaşyklary şertlerinde hereket
lendiriji güýç hökmünde telekeçileriň bu işlere
işjeň çekilmegini talap edýär. Sebäbi telekeçilik
önümçilik gatnaşyklaryny ýola goýmakda iň
çeýe, döwrüň ýüze çykarýan talaplaryna uý
gunlaşmaga ukyply, hemişe gözlegde bolýan
düzüm bolup durýar. Telekeçiligiň bar ýerinde
täze-täze önümçilik gatnaşyklary, ýokary iş
öndürijiligi, döwrebap hyzmatlar ýa önümler,
umuman, adamlary hemişe hereketde, gözleg
de bolmaga iterýän güýç bar. Şeýle bolansoň,
hormatly Prezidentimiz milli telekeçiligi diňe bir
ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, halkara dere
jede goldamaklyga uly ähmiýet berýär hem-de
türkmen işewürleriniň dünýä bazarlaryna çyk
magy üçin uly tagallalary edýär. Biz bu tagalla
lara ýurt Baştutanymyzyň daşary ýurtlara amala
aşyran saparlarynda gazanylan ylalaşyklardan,
halkara sammitlerinde öňe sürýän tekliplerinden
hem yzygiderli şaýat bolýarys.
Arkadagly Serdarymyzyň işewürligiň halkara
derejesinde goldanylmagy ugrundaky işlerine
subutnama boljak mysallaryň sany juda köp.
Şol aýdyň subutnamalaryň iň täzeleriniň biride Arkadagly Serdarymyzyň ýakynda Gyrgyz
Resp ublik as ynd a geç en Merk ez i Aziý an yň
döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw
duşuşygynda eden çykyşydyr.
Çyk yş yň telek eç ilik bilen bagly bölüm i
ne geçmezden ozal, bir zady belläp geçmek
möhümdir. Ol hem hormatly Prezidentimiziň
Merkezi Aziýa döwletleri bilen gatnaşyklara uly
ähmiýet berýändigidir. Munuň özboluşly sebäbi
bar — söwda-ykdysady meseleleri ýakyn goňşy

döwletler bilen arkalaşykda çözmek şu günüň
talaby bolup öňe çykýar.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň belleýşi
ýaly, häzirki wagtda halkara işewürligi, maliýe
institutlary sebitimize barha köp üns berýär,
onuň kuwwatyna hem geoykdysady gymma
tyn a oňat düş ün ip, biz iň ýurtlar ym yz bilen
hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýärler. Şo
nuň üçin hem hormatly Prezidentimiz Merkezi
Aziýa döwletleriniň söwda-ykdysady we maýa
goýum hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýete
eýe bolmagyny, has takygy, ony Ýewraziýanyň
täze geoykdysady giňişligini kemala getirmegiň
esaslarynyň birine öwürmegi zerur hasaplaýar.
Bu babatda hormatly Prezidentimiziň anyk
teklibi şeýle: «Merkezi Aziýada önümçilik taý
dan ýak ynlaşm ak möh üm mes eled ir. Biz iň
ýurtlarymyz uly tebigy serişdelere, ygtybarly
senagat we tehnologik kuwwata eýedir. Olary
birleşdirmek, hyzmatdaşlygyň önümçilik ulgam
laryny, «ýakynlaşmak geçelgelerini» döretmek
derwaýys mesele bolup durýar. Bu babatda
hususy işewürlik möhüm orun eýelemelidir.
Biz iň ýurtlar ym yz yň maks atlaý yn işew ürlik
forumlaryna badalga berilmegi gerek. Olaryň
barşynda biziň telekeçilerimiz gönüden-göni
duşuşyp, amatly we maksadalaýyk ulgamlarda
hyzmatdaşlygyň ugurlaryny özbaşdak kesgitläp
bilerdiler».
Hormatly Prezidentimiz «ýakynlaşmak ge
çelgesi» hakynda gürrüň edende, bäş döw
letiň telekeçileriniň ysnyşykly hereket edip,
bilelikdäki kärhanalaryň önümçilik birleşiklerini
döretmegiň zerurdygyny, sebitde giň telekeçilik
ulgamyny emele getirmegi nygtaýar. Bu teklibiň
juda ýerliklidigini, geçen taryhy döwürde gaza
nylan netijeler doly subut edýär. Bilşiňiz ýaly,
soňky döwürlerde döredilýän amatly şertler
sebit ýurtlarynyň arasyndaky haryt dolanyşy
gynyň möçberleriniň ep-esli artmagyna ýardam
etdi. Hormatly Prezidentimiziň teklibi bar bolan
ykdysady gatnaşyklary has-da çuňlaşdyrmagy
we ýygjamlaşdyrmagy göz öňünde tutýar. Mu
nuň sebitiň döwletleriniň ösüşine we halklaryň
bolelin durmuşyna öz ajaýyp goşandyny goş
jakdygy şübhesizdir.

alýan ynsanlar deňziň täsin gözelliginden, jana
şypaly howasyndan lezzet alyp, saglyklaryny
dikeltmäge, wagtlaryny hoş geçirmäge müm
kinçilik alýarlar.
Ýeri gelende bellesek, Awaza diňe bir dynç
alyş, syýahatçylyk maksatly künjek bolman,
eýs em, ol dost-dog anlyg yň, halk ar a hyz
matdaşlygyň, sportuň we sagdynlygyň hem
merkezine öwrüldi. Bu ýerde ýokary derejede
geçirilen halkara maslahatlar, festiwallardyr
beýleki döredijilik çäreleri, resmi duşuşyklar,
sport ýaryşlary munuň aýdyň subutnama
sydyr.
Awaz a bu gün halk ym yz yň buýs anjyn a
öwrüldi. Ol halkymyzyň ykbalynda täzeçilli
giň, döwrebaplygyň, täze durmuşyň özboluşly
nyşanydyr. Halkymyzyň ykbaly, döwletimiziň

taryhy üçin juda gymmatly beýik işlerde husu
sy pudagyň wekilleriniň goşandynyň bolmagy
hem begendirijidir, buýsandyryjydyr. Hususy
telekeçilerimiziň bu künjekde amala aşyran
ajaýyp taslamalary Awazanyň gözelligini art
dyryp, onda döredilýän şertleriň giňeldilmegine
ýardam edýär. Milli işewürlerimiziň «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagynyň mümkinçiliklerini
has-da ýokarlandyrmak ugrunda alyp barýan
işleriniň üstünlikli dowam edýändigi hem bel
lärliklidir.
Milli syýahatçylyk ulgamynyň ösdürilmegi,
şol sanda Awazanyň at-owazasynyň dünýä ýa
ýylmagy üçin ähli zerur mümkinçilikleri yzygi
derli döredip berýän hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli işleri
mundan beýläk hem rowaçlyklara beslensin.

AŞGABAT — TÜRKMENABAT
AWTOMOBIL ÝOLUNYŇ ÄHMIÝETI ARTÝAR
Şu günler Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň
Tejen — Mary böleginde işler gyzgalaňly dowam edýär. «Türkmen Awtoban»
ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy esasynda ony esaslandy
ryjy paýdarlar — «Altyn Nesil», «Edermen» hojalyk jemgyýetleri we
«Ata Melhem» hususy kärhanasy tarapyndan gurluşyk işleri güýçli depgin
de alnyp barylýan Aşgabat — Türkmenabat awtobany türkmen telekeçilerine
ynanylan iň uly taslamadygy bilen tapawutlanýar. Bu işiň gyzgalaňyndan
hem-de hususy pudagyň wekilleriniň ynanylan taslamany wagtynda ýerine
ýetirmek üçin gije-gündiz zähmet çekýändiklerinden habar berýär.
«Türkm en Awt ob an» ýap yk görn üşli
paýdarlar jemgyýeti tarapyndan häzirki dö
würde bu ýoluň gurluşygynda tehnikalaryň
jemi 1590-sy işledilip, onda ýol gurujylaryň
2370-si zähmet çekýär. Şu nukdaýnazardan
alanyňda, ýokary tizlikli awtobanyň gurluşy
gy halkymyzyň, esasan-da, ýaşlaryň iş bilen
üpjünçiligini ýokarlandyrmakda mynasyp
orna eýedir.
Eýsem, Aşgabat — Türkmenabat ýo
kary tizlikli awtomobil ýoly ýurdumyzyň
ykdysady kuwwaty, sebitleriň ösdürilmegi
babatda, üstaşyr ulag geçirijiligi artdyr
makda, eksportyň ýokarlanmagynda we
içerki bazarlaryň üpjünçiliginde neneňsi
ähmiýete eýe?
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli
awtomobil ýolunyň gurluşygy doly tamam
lanandan soňra, ol diňe bir milli ykdysa
dyýetiň umumy ösüşine, ulag ulgamynda
goňşara, sebitara we yklymara hyzmatdaş
lygyň ýokarlanmagyna, logistik binýadyň
berkemegine täsir etmän, eýsem, bu ýol
arkaly birleşýän Ahal, Mary, Lebap wela
ýatlarynyň ykdysady durmuşyna-da önjeýli
goşant goşar. Ilkinji nobatda, sebitleriň içerki
söwda dolanyşygyny artdyrmaga, ýerli ba
zarlara tiz hem az çykdajy bilen çykmaga,
daýhanyň alyn derinden suw içip, kemala
gelen oba hojalyk önümleriniň terligine alyja
ýetirilmegine mümkinçilik berer. Bu bolsa,
bir tarapdan, içerki bazarlarda önüm bol
çulygyny berkitmäge, olaryň bahalarynyň
durnuklylygyny saklamaga, her welaýatyň
toprak-howa şertlerine laýyklykda ekilýän
ekinleriň baha aratapawudy beýle bir uly
bolmadyk şertlerde ýurdumyzyň ähli künjek
lerine ýaýradylmagyna mümkinçilik berse,
beýleki tarapdan, şeýle ulag-ýol düzümleri
harytlaryňdyr hyzmatlaryň ähli görnüşleri bo
ýunça içerki söwda dolanyşygynyň, diýmek,
manadyň hereketiniň artmagyna, netijede,
onuň öz hümmetini belli bir derejede gora
magyna, bank amallarynyň we hyzmatlary

nyň işjeňleşmegine şert döreder. Şunda bir
zada aýratyn üns bermek zerur. Ýurdumyzda
ýol-ulag düzümi bilen baglanyşykly amala
aşyrylýan iri taslamalar diňe bir ugra ýada ulgama täsir etmek bilen çäklenmeýär.
Ol, şol bir wagtyň özünde, döwlet durmu
şynyň tas ähli ulgamlaryna gönümel ýa-da
gytaklaýyn täsirini ýetirýär. Bu bolsa onuň
derwaýyslygyny has-da artdyrýar.
Harytlaryňdyr hyzmatlaryň özüne düş
ýän gymmaty olaryň esasy ýola uzaklygyna
ýa-da ýakynlygyna, hiline, howpsuzlygyna,
mümkinçiliklerine gönüden-göni baglydyr.
Şu babatdan alanyňda, gürrüňi edilýän aw
toban sebitde bu ugurdaky işleriň depgininiň
ýokarlanmagyna-da täsir eder. Soňky ýyllar
da döwletimiziň ýakyndan ýardam bermegi
netijesinde, hususy taraplara degişli kärha
nalar, bagçylyk hojalyklary ep-esli artdy. Bir
döwürler, tas ählisi diýen ýaly, daşary ýurt
lardan getirilýän harytlardyr miweler, olardan
alynýan önümler indi türkmen telekeçileri
tarapyndan elýeterli bahalardan öndürilýär.
Bu ýagdaý orta hem uzak möhletli döwri
alanyňda, döwletiň oba hojalyk pudagyny,
ýeňil, dokma senagatyny dolulygyna hu
susylaşdyrmak ugrundaky maksatlaryndan
gözbaş alýar. Gürrüňi edilýän ugur öz-özüňi
dolandyrmak, halkyň durmuş üpjünçiligini
berkitmek, ykdysadyýetiň kuwwatyny artdyr
mak üçin döwlet tarapyndan saýlanyp alnan
iň dogry hem iň bähbitli ykdysady ugurdyr.
Gürrüňi edilýän awtoban ýurdumyzda önüm
çilikleriň artmagyna, hususy pudakdaky
işjeňligiň ýokarlanmagyna, haryt dolanyşy
gynda bahalaryň arzanlamagyna, pudakda
täze mümkinçilikleriň döredilmegine oňyn
täsir eder. Çig mallaryňdyr taýýar önümleriň
daşalyşynyň nyrhy pese düşer. Bu bolsa,
ilkinji nobatda, halkyň bähbidine bolmak bi
len, umumy ykdysady ösüşe, döwletimiziň
has-da galkynmagyna, senagatlaşmagyň
depgininiň ýokarlanmagyna getirer.
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TELEKEÇILIK

AZYK BOLÇULYGYNY
BERKITMEGIŇ BÄHBIDINE
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen telekeçileri
ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny berkitmek ugrunda irginsiz zähmet çekýärler.
Şunda ekerançy telekeçilerimiziň ýurdumyzda gadymy zamanlardan bäri ekilip
gelinýän örän gymmatly azyklyk we gök-bakja, ot-iýmlik ekinleridir miweli bag
lary ekmekde, şeýle-de öň howa-toprak şertlerimizde ekilmeýän ekinleriň täze
görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekde gazanýan netijeleri aýratyn bellenilmäge my
nasypdyr. Ýag alynýan künjüdir kanola ekinleri boýunça gazanan oňyn tejribeleri
hem işewürlerimiziň milli oba hojalyk pudagynyň barha gülläp ösmegine itergi
berýän guwandyryjy netijeleriniň nyşanydyr.

K

anola ýagy soňky ýyllarda dünýäniň
köp ýurtlarynda iýmitlik ýag hökmün
de giňd en ulan ylý ar. «Raps» ady
bilen hem tanalýan kanola ekininiň ýagy hili
boýunça künji, zeýtun ýaglary bilen bäsleşip,
günebakaryňkydan has gowy hasaplanýar.
Hünärmenleriň bellemeklerine görä, kanola
ýagy adam bedeniniň emele getirip bilmeýän
ýag turşularyna baýdyr. Olaryň esasylarynyň
biri alfa-linolen turşusy, ýagny başga hiç bir
madda bilen ornuny çalşyp bolmaýan ome
ga-3 ýag turşusydyr. Galyberse-de, kanolanyň
dänesiniň düzüminde 20—25 göterim protein
bar. Bu aýratynlygy onuň künjarasynyň jüýjeler
we oba hojalyk mallary üçin örän ýokumly iým
hasaplanmagyna ýardam edýär.

kanoladan alynýan hasyldan birnäçe görnüşli
önümiň önümçiligi ýola goýuldy. Hytaý Halk
Respublikasyndan, Russiýa Federasiýasyndan
getirilen kuwwatly hem döwrebap tehnikalaryň
kömegi bilen taýýarlanan kanola ýagyny durlap,
arassalap, ýörite gaplara gaplap, alyjylara hö
dürleýärler. Ýeri gelende belläp geçsek, kanola
ýagy hiç hili himiki goşundysyz gysga wagtyň
içinde durlanýar.
Başarjaň telekeçilerimiz rapsdan diňe bir ýag
almak bilen çäklenmän, eýsem, ondan sarun,
şeýle-de gara mallar üçin iým hem taýýarlaýarlar.
Gara mallar üçin taýýarlanan iýmiň düzümine
20 göterim sarun, arpa ununy we üwelen ýorun
jany, günebakaryň başyny goşup taýýarlaýan
iým maldarçylyk hojalyklary tarapyndan uly is

GAÝTADAN IŞLENILÝÄR
«Buýsançly toprak» hususy
kärhanasy indi birnäçe ýyldan bäri
ýerli önümlerimiziň köpdürlüligini
artdyrmaga we halkyň azyk önüm
lerine bolan ösen islegini kanagat
landyrmaga goşant goşup gelýär.

Belent maksatlary öňünde goýan bu
kärhana Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çäginde ýerleşip, bu ýerde
konserwirlenen et önümleri, mekgejö
wen däneleri gaplanylýar. Şeýle hem
sygyr etinden gowurdak, öz çorbasyna
bişirilen towuk eti, buglanan sygyr eti,
tow uk etind en paşt et ýaly önümler i
taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Bu
lard an başg a-da, bu ýerd e pom id or
goýaltmasynyň hem birnäçe görnüşleri
taýýarlanylýar.
Hususy ulg amyň azyk önümlerin i
gaýtadan işleýän senagat kärhanala
rynyň ençeme peýdaly taraplary bar.
Olaryň bazar bolçulygyny döretmekdäki
wajyp orny aýratyn bellenmäge myna

sypdyr. Sebäbi konserwirlenen önümler
ýar amlylyk möhlet in iň dow amlylyg y
bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin olaryň
ilatyň sarp edýän azyk önümleriniň äti
ýaçlyk gorlaryny üpjün etmekde hem
ähmiýeti örän uludyr.
Şu ýylyň baş ynd a kärh an ad a uly
ýaşly adamlar üçin niýetlenen alma,
armyt, käşir pýureleriniň önümçiligi ýola
goýuldy. Kärhanada öndürilýän ýokary
hilli, ynsan saglygyna ýokumly, ekolo
giýa taýdan arassa, dünýä ülňülerine
laýyk gelýän bu önümler iň bir geçginli
harytlaryň birine öwrüldi. Häzirki wagt
da pýureler «Buýsançly» haryt nyşany
bilen 450 gramlyk aýna gaplara gapla
nylyp, ýurdumyzyň söwda nokatlarynda
müşderilere hödürlenilýär. «Buýsançly
topr ak» hususy kärh an as y geljekd e
öndürýän önümleriniň içerki bazardan
artan bölegini daşary ýurtlara eksport
etmegi meýilleşdirýär.

GÖK-BAKJA WE
MIWE GAPLAMALARY

Şular ýaly ençeme peýdaly taraplary, dünýä
boýunça alanyňda hem kanolany ýag alynýan
ösümlikleriň içinde öňdäki orunlara geçirýär.
Maglumatlara görä, Ýewropa döwletlerinde
hem-de Aziýa ýurtlarynda rapsyň her ýylda
ekilýän möçberi ep-esli artýar. Soňky 3-4 ýyl
bäri türkmen telekeçileri hem ýag alynýan rap
sy synag esasynda ösdürip ýetişdirip, gowy
netijeleri almagy başardylar. Şu ýyl «Sahabat
ly» hojalyk jemgyýeti, «Guş toplumy», «Sekiz
bag», «Rowaçly sähra», «Berzeňňi melhemi»
hususy kärhanalary, telekeçiler Hojamyrat Ho
janyýazow, Anna Orazmämmedow bilelikde,
ýüzlerçe gektara kanola ekip, ondan degerli
hasyl aldylar. Ýeri gelende belläp geçsek, tele
keçilerimiz kanolanyň biziň ýurdumyzyň howatoprak şertlerine uýgunlaşdyrylan, gurakçylyga
çydamly, suwy az talap edýän, ýokary hasyl
berýän görnüşlerini döretmek boýunça synagtejribe işlerini alyp barýarlar.
Kanolanyň ýazlyk we güýzlük görnüşleri bar.
Ol güýzlük arpa ýaly ekilip, edil şonuň ýaly hem
kombaýn bilen orulýar. Kanola ýumşak toprakly
ýere ekilip, oňat idegi ýetende, her gektardan
birnäçe tonna hasyl berýär.
Kanolanyň telekeçilik nukdaýnazaryndan dü
şewüntli taraplary barada şulary aýtmak bolar:
bu ekiniň tohumy gaýtadan işlenende, 35—40
göterim ýag, 60—65 göterim künjara çykýar.
Onuň ýagydyr künjarasy belli bir derejede iýme
garylyp, towuklara we beýleki mallara hem be
rilýär. Onuň düzümindäki beloklar beýleki mal
iýmlik dänelerden birnäçe esse ýokary hasap
lanýar. Şeýlelikde, guşçulyk üçin ýurdumyza
import edilýän soýanyň, günebakar ýagynyň we
künjarasynyň belli bir möçberlerini kanola ýagy
we künjarasy bilen çalşyp bolýar. Bularyň ähli
si kanolany ösdürip ýetişdirmekligiň ykdysady
taýdan örän bähbitlidigini, daýhan üçin girdejili
ekindigini görkezýär.
Şeýle bolansoň, häzirki wagtda telekeçi
lerimiziň arasynda raps ösümligini ekmek we
ondan dürli maksatly önümleri öndürmek işi
barha ýaýbaňlanýar. Rapsdan bol hasyl almak
üçin telekeçilerimiz ilkibaşda onuň saýlama
tohumlaryny Germaniýa Federatiw Respubli
kasyndan getirtdiler. Häzirki wagtda bolsa öz
ýetişdirýän hasyllarynyň bir bölegini tohumlyk
hökmünde peýdalanýarlar. Eýýäm ýurdumyzda

lege eýe bolýar. Telekeçilerimiz geljek ýyllarda
raps ekip, ondan dürli önümleri öndürmek boýun
ça işlerini has-da giňeltmegi maksat edinýärler.
Munuň özi hususyýetçilerimiziň ýurdumyzyň oba
hojalyk pudagyny ösdürmek, öndürýän önümle
riniň örüsini giňeltmek arkaly bu ugurda importyň
ornuny tutýan harytlary özümizde öndürmek,
şeýle hem azyk önümleriniň eksportyny artdyr
mak, bazar bolçulygyny berkitmegiň bähbidine
alyp barýan ýadawsyz zähmetleriniň güwäsidir.
Hususyýetçilerimiziň yhlasy bilen türkmen
topr ag ynd a gad ymd an bär i ekilip geliný än
ekinleriň gerimi has-da ýaýbaňlanýar. Muňa
künjiniň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar.
Häzirki döwürde bu gymmatly ekin ekerançy
telekeçiler tarapyndan ýüzlerçe gektar meý
dana ekilýär. Gadymy ekine edilýän döwrebap
idegiň netijesinde örän oňat hasyl hem alynýar.
Bu ekin gysga döwürde ýetişýär, ol güýzlük
galladan we beýleki käbir ekinlerden soň, ekin
dolanyşygynda ulanylýar. Ylmy maglumatlaryň
tassyklamagyna görä, künji topragy gurplan
dyrýar.
Künji, esasan, datly ýag almak üçin ekilýär.
Galyberse-de, künji tohumy azyk senagatynyň
dürli pudaklarynda datly tagamlary taýýarla
makda, halk lukmançylygynda ulanylýar. Ýeri
gelende bellesek, onuň künjarasy mal üçin
gymmatly iýmdir.
Künji ýagy tagamy boýunça iň gowy azyklyk
ýaglara degişlidir. Ol beýleki ekinleriň ýagy bilen
deňeşdirilende, bedende ýeňil siňýänligi bilen
tapawutlanýar.
Hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, künji
adam bedeni üçin peýdaly bolan witaminleriň,
minerallaryň birgiden toplumyny özünde sak
laýar. Şonuň üçin ol adamyň kesellere garşy
durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Künjiniň saglyk
taýdan iň tapawutlanýan tarapy — ol adam be
deninde ýeňil özleşýän kalsiniň esasy çeşmesi
bolup durýar. Şular ýaly ençeme peýdaly tarap
lary künjini islegli haryda, şol bir wagtyň özünde,
düşewüntli ekine öwürýär. Öz topragymyzda
peýdaly taraplary juda kän bolan ekinleriň bol
hasylynyň ýetişdirilmeginiň ähmiýetiniň hem
juda uly boljakdygy öz-özünden düşnüklidir.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

Hususy telekeçiler tarapyndan
gök-bakja we miwe önümlerini
gaýtadan işlemek işleri uly depgin
de alnyp barylýar. Şeýle önümçilik
leriň biri hem Lebap welaýatynyň
Saýat etrabynyň çäginde ýerleşýän
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy
«Aýna gap» hususy kärhanasydyr.
Yhlasly zähmet çekýän hususy kär
hananyň agzybir işgärleri häzirki wagtda
halkyň içinde uly islegden peýdalanýan
gök-bakja önümlerini, miweleri gapla
mak işlerini alyp barýarlar. Bu kärhana
Russiýa Federasiýasynyň enjamlary
bilen doly derejede enjamlaşdyrylyp,
miwe we gök önümleri gaýtadan işle
mäge niýetlenendir.
Kärh an ad a gök-bakja we miw e
önümlerinden mürepbe, miwe şirele
ri we şerbetleri, pomidor goýaltmasy
öndürilýär. Buýurmalar esasynda taý
ýarlanylýan harytlara isleg gün-günden
artý ar. Şu ýylyň degişli görkezijileri

boýunça häzirki wagta çenli hususy kär
hanada miwe şireleriniň, şerbetleriniň,
mürepbeleriň müňlerçe şertli bankasy
gaplandy.
Häzirki wagtda kärhanada ýigrimiden
gowrak işgär zähmet çekýär. Olar ýakyn
günlerde kärhanada pomidor, hyýar ýaly
gök önümleri gaplamak işine başlama
gy göz öňünde tutýarlar. Önümçilikde
peýdalanylýan çig mallar ýerli teleke
çilerden, daýhanlardan satyn alynýar.
Bulardan başga-da, «Aýna gap» hu
susy kärhanasy azyk önümlerini gapla
makda ulanylýan polipropilen haltalaryny
hem öndürýär. Kärhananyň bu bölümi
Hytaý Halk Respublikasynyň kämil teh
nologiýalary bilen enjamlaşdyrylyp, gün
de 1 tonna önüm öndürmäge ukyplydyr.

ÖNJEÝLI ZÄHMET
Türkmen telekeçileri
ýurdumyzyň ak bazarlary
ny halkymyzyň gündelik
sarp edýän azyk önümleri
bilen üpjün etmäge myna
syp goşant goşýarlar.
Ýokary zähmet üstünlikle
rine beslenýän «Halkyň
Arkadagly zamanasy»
ýylynda «Bakjam-söwda»
hususy kärhanasynyň
alyp barýan işi öwgä my
nasypdyr.
Ahal welaý at yn yň Ak bugd aý et
rabynda ýerleşýän «Bakjam-söwda»
hususy kärhanasy häzirki wagtda işiniň
depginini barha artdyrýar. Kärhanada
doňdurmalaryň, gök-bakja önümleri
niň, miweleriň gaplamalarynyň, börek
önümleriň, miwe şerbetleriniň önümçiligi
güýçli depginde alnyp barylýar.
Häzirki wagtda kärhanada gök-bak
ja önümlerini, miweleri gaplamak işleri
ýola goýlup, mar in adlan an önümler
dürli ölçegdäki aýna gaplara gaplanýar.
Şeýle-de kärhanada günde ýüzlerçe
kilogram börek öndürilýär, 0,4; 0,5; 1; 2
we 5 kilogramlyk gaplara gaplanyp, ýur
dumyzyň söwda nokatlaryna ugradylýar.

Mundan başga-da, kärhana buzgaý
mak önümçiligi bilen giňden tanalýar.
Ýeri gelende belläp geçsek, kärhana
ýurdumyzda buzgaýmak öndürmek işi
ne girişen ilkinji hususyýetçileriň biridir.
Bu ýerde buzgaýmagyň onlarça görnüşi
öndürilip, olar «Bakjam» haryt nyşany
bilen ýurdumyzyň söwda nokatlaryna
ugradylýar. «Ýüpek ýoly», «Dostluk»,
«Ertekiler dünýäsi», «Alaja», «Jadyly»,
«Sowgat», «Fakel», «Miwe lezzeti»,
«Maşgala», «Bereket», «Balam», «Säh
ra», «Karnet» buzgaýmaklary iň islegli
önümlerdir.
«RYSGAL»
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OBA HOJALYGY
MEKGEJÖWENDEN
BOL HASYLA GARAŞYLÝAR
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalary ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmä
ge, azyk bolçulygyny pugtalandyrmaga öz goşantlaryny
goşýarlar. Olaryň arasynda maldarçylyk, guşçulyk bilen
meşgullanýan, ot-iýmlik ekinleri ekip, bol hasyl almakda
üstünlik gazanýan türkmen telekeçileriniň barmak basyp
sanardan köpdügi guwandyryjydyr. Bu ugurda oba hoja
lykçy telekeçilerimiz azyklyk we ot-iýmlik maksady bilen
mekgejöwen ösdürip ýetişdirýärler.

Türkmen halk seçgiçiliginde naýbaşy mallaryň biri hem bir örküçli
düýäniň ajaýyp tohumy — arwana düýesidir. Ata-babalarymyz düýele
ri ösdürmegiň, köpeltmegiň baý tejribesini toplap, onuň inçe syrlaryny
arkama-arka, nesilme-nesil geçirip, şu günlerimize ýetiripdirler, barha
kämilleşdiripdirler.

Şolar yň bir i hem Türkm e
nistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agza
sy, telek eç i Muh amm etb erd i
Saparlyýewdir. Telekeçi Ahal
welaýatynyň Kaka etrabynyň
çäginde bölünip berlen 314 gek

tar ýer böleginde mekgejöwen
ekdi. Onuň Ahal welaýatynyň
Gökdepe etrabynyň «Yzgant»
daýhan birleşiginiň çäginde ýer
leşýän 180 müň guş idetmäge
niý etlen en guşç ulyk toplum y
bar. Telekeçiniň guşlar üçin iým

«Sahabatly» hojalyk jemgy
ýetine degişli bolan Ahal we
laýatynyň Gökdepe etrabynyň
çäginde, Aşgabat — Gökdepe
aýlaw ýolunyň 25-nji kilometr
lig ind e onlarça gekt ar ýerd e
mekg ejöw en ekild i. Häz irk i
wagtd a ekin meýd anlar ynd a
mekgejöwenler boý alyp otyr.
Olara agrotehnikanyň talapla
ryna laýyklykda, ideg edilýär,
suw ar ylý ar. Mekg ejöw end en
15 — 20 günden hasyla gara
şylýar.
Meýilnamalaýyn alnyp ba

rylýan bu işler geljekde hem
gerimini has giňeldip, hojalyk
jemgyýetiniň halkymyzyň islegi
ni kanagatlandyrmakda ýokary
netijeleri gazanjakdygyna güwä
geçýär.
Ýeri gelende bellesek, mek
gej öw en birý yll yk otj um ak
ösümlik bolup, ol şorlaşan ýerle
ri özleşdirmekde, ýerleriň ikilenji
şorlaşmasynyň öňüni almakda
örän peýdaly ekin hasaplanýar.
Mekgejöwen hasyly oba hojalyk
mallary we guşlar üçin ýaramly
iým bolup hyzmat edýär.

D

üýe çöllük we ýarym çöllük sebitlerde jöwzaly yssy, gurak, häli-şindi
üýtgäp durýan howa şertlerine gowy uýgunlaşan maldyr. Ol ýylyň
amatly döwürleri bolelin öri ot-çöpleriniň hasabyna örküjine ýag ýyg
naýar. Örküçde ýygnanan ýag bedende iýmit maddalarynyň gory bolup hyzmat
edýär. Ot-suw ýetmezçilik edende, düýe şol gory peýdalanýar. Çöl şertlerinde
suwsuz bir aýa golaý oňňut edip bilýär. Düýe öz bedeninde bar bolan suwuň
25 göterimine çenli mukdaryny ýitiren halatynda hem heläk bolman, ýaşap bil
ýän jandardyr. Düýäniň ýene bir täsinligi 10 minutda 100—120 litrden gowrak
suw içip, teşneligini gysga wagtda gandyryp bilýändigidir.
Düýe maly süýdüň, et-ýagyň we ýüňüň tapylgysyz çeşmesi bolup hyzmat
edýär. Düýe süýdüne berhizlik häsiýeti mahsus bolup, ol aşgazan-içege sö
kelliklerini, demgysma, inçekesel, ganazlyk ýaly başga-da ençeme keselleri
bejermekde giňden ulanylýar. Düýe süýdüniň ýene-de bir gymmatly aýratynlygy
onuň bakterisid häsiýete eýe bolmagydyr. Muňa «Düýäniň süýdi bişirilgi, ýüňi
reňklengi» diýilmegi hem şaýatlyk edýär. Şol sebäpli onuň süýdi bişirilmän içil
se-de, asla kesel ýokuşýan däldir. Düýe süýdünden çal, agaran, hatda mesge
hem taýýarlanýar.
Düýe etiniň, ylaýta-da, ogşuk etiniň belli bahasy ýokdur. Ol berhizlik häsiýe
tine eýe bolan, ýeňil siňýän gymmatly azyk önümidir. Düýe etini bagyr agyryly,
süýjüli diabetli adamlara iýmek maslahat berilýär. Düýäniň örküç ýagy babasyly
bejermekde-de ulanylýar.
Düýe ýüňi tapylgysyz tebigy çig maldyr. Halkymyzda «Düýäň ýüňünden guşak
edin, goýnuň ýüňünden düşek edin» pähimi aýdylýar. Aslynda, türkmenlerde dü
ýe ýüňi keramatly saýylýar. Bu barada halkyň içinde şeýle rowaýat bar. Lukman
Hekim soňky demini sanap ýatyrka, oturanlaryň biri uly gynanç bilen: «Sen bir
uzak ýaşaweri, Alladan dilegimiz şoldur. Sen gitseň, biziň derdimizi kim beje
rer, hassalarymyza kim sereder?» diýipdir. Lukman Hekim muny eşidip: «Her
kimiň bu dünýäde ölçegli ömri bardyr. Men gitsem, düýe bar ahyry» diýip jogap
beripdir. Rowaýatda aýdylyşy ýaly, düýe malynyň süýdi bilen ýüňi ynsan üçin
hem lukman, hem melhemdir.
Ýüňüň ýagynyň düzüminde lanolin maddasy bar. Lanolin gyzanda, diňe bir
adamyň endamyny däl-de, eýsem, süňk bogunlaryny hem gyzdyrýar. Düýe
ýüňünden we sütüginden taýýarlanan egin-eşikleriň gyzdyryjy täsiri bolup, olar
sowuklamada, ýadawlykda, bogun we endam agyrylarynda kömek edýär.
Düýe ýüňüniň sütügi goýun ýüňüniňkiden iki esseden hem köpräk ýeňil gel
ýär, şeýle-de berk bolýar. Ondan taýýarlanan egin-eşikler ýüz göterim tebigy
we ekologiýa taýdan arassa önümlerdir. Olar howany juda gowy geçirýär. Düýe
ýüňünden kosmonawtlar we uzak wagtlap deňiz ýüzüşlerine gidýän adamlar
üçin egin-eşikler tikilýär. Düýe ýüňi adam bedeninde döreýän zyýanly madda
laryň täsirini gowşadýar, endamyna görk berip, rahatlandyrýar. Üstesine-de,
düýe ýüňüniň berýän gyzgynlygy gury bolýar, şoňa görä-de onuň önümlerini
geýen adam hiç wagt derlemeýär. Munuň sebäbi bu ýüňüň çyg çekijiliginiň ýo
kary bolmagydyr. Düýe ýüňi beýleki görnüşli ýüňler ýaly allergiýa döretmeýär.
Düýe ýüňüniň şypa berijilik häsiýeti giňden belli bolup, ondan taýýarlanan
egin-eşiklere gymmatly haryt hökmünde uly isleg bildirilýär. Ýokarda belleýşimiz
ýaly, sowuklamanyň öňüni almak üçin, megerem, düýe ýüňünden taýýarlanýan
egin-eşiklerden gowusyny tapyp bolmaz. Ol ýumşak, ýakymly we ykjam bolýar.
Düýe ýüňünden örülen guşagy biliňe ýa-da agyryly ýeriňe daňsaň, janyň aram
tapýar. Gündogar halklarynda düýe ýüňi döwük-ýenjik, başga-da ençeme ke
seller bejerilende ulanylýar. Aşa köp derleýän, immun ulgamy gowşak, gartaşan
adamlara düýe ýüňünden taýýarlanan egin-eşikleri geýmek maslahat berilýär.
Şamyrat HERREMOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
Obasenagat toplumy we balykçylyk müdirliginiň başlygy.

«Altyn jüýje» hojalyk jemgyýetine degişli bo
lan Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Şaja
Batyrow adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde
mekgejöwen ösdürilip ýetişdirilýär. Guşlara otiýmlik hökmünde ýetişdirilýän mekgejöwenler
wagtly-wagtynda suwarylyp, ideg işleri geçirilýär.
Mekgejöwen hasylyny oktýabr aýynda ýygnamak
meýilleşdirilýär.

hökmünde galla oragyndan soň
bugdaýdan boşan meýdanlarda
eken mekgejöweni häzirki wagt
da göreniň gözüni dokundyrýar.
Güýz paslynda mekgejöwen
ekilen ýerden bol hasyl almak
lyg a gar aş ylý ar. Telek eç in iň
geljekd e dän eli we ot-iýmlik
ekinleri ekip, ösdürip ýetişdir
mek maksady bar.

Hojalyk jemgyýetiniň Ahal welaýatynyň Gök
depe etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşi
giniň çäginde 150 müň jüýje saklamaga ukyply
bolan guşçulyk toplumy hereket edýär. Fermanyň
tehniki enjamlary Türkiýe Respublikasyndan
satyn alyndy. Hojalyk jemgyýetiniň diňe bir guş
etini öndürýän fermasy bolman, eýsem, ýyllyk
kuwwaty 18 müň tonna barabar bolan iým za
wody hem hereket edýär. Bu ýerde guşlar üçin
ekologiýa taýdan arassa iýmleri öndürmekde ähli
amatlyklar döredilendir.
Eziz Diý ar ym yzd a daş ar y ýurtlard an ge
tirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň
ösdürilmegi we eksportyň artdyrylmagy häzirki
wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasyny
düzýär. «Altyn jüýje» hojalyk jemgyýeti hem
muňa öz mynasyp goşandyny goşýar. Biz hem
«Alt yn jüýje» hojalyk jemg yý et in e mund an
beýläk-de ýurdumyzyň azyk bolçulygyny ýo
karlandyrmakda alyp barýan işlerinde zähmet
üstünliklerini arzuw edýäris.

GYZGALAŇLY MÖWSÜM
Sahawatly topragymyzda önýän gök,
bakja we miwe önümleri özüniň tagamly
lygy, ýokumlylygy bilen tapawutlanýar.
Hut şu nukdaýnazardan, tomsuň dowam
edýän günlerinde hususy ulgama degiş
li daýhan hojalyklarynda, etraplardaky
daýhan birleşiklerinde ýetişdirilýän gök,
bakja we miwe önümlerini ýylyň islendik
paslynda hem terligine saklamak, önüm
leri gaýtadan işläp, gaplamak işleri güýçli
depginde alnyp barylýar.

Söwda nokatlaryny ýurdumyzda öndürilýän
gök-miwe gaplamalary bilen üpjün edijileriň ha
tarynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň
çäginde ýerleşýän «Miwe merkezi» hojalyk jem
gyýetine hem uly orun degişlidir.
Indi birnäçe ýyldan bäri halka hyzmat edip
gelýän hojalyk jemgyýetinde kädiden, käşirden,
almadan jemler, erikden, garalydan, alçadan,
almadan, üzümden, armytdan, şetdalydan mi
we şerbetleri taýýarlanylýar. Çig mallaryň köp
mukdary — gök-bakja ekinleri we miweli baglar

hojalyk jemgyýetine degişli bolan 25 gektar meý
danda ösdürilip ýetişdirilýär. Mundan başga-da,
ýerli telekeçilerden, daýhanlardan gök, bakja
we miwe önümleri satyn alynýar. Häzirki wagtda
hojalyk jemgyýetine degişli bolan ekin meýdanyn
dan miweli baglaryň bol hasyly ýygnalýar, olary
gaýtadan işläp, gaplamak işleri uly depginde
alnyp barylýar. Russiýa Federasiýasynyň enjam
lary bilen enjamlaşdyrylan hojalyk jemgyýetinde
20-den gowrak işgär zähmet çekýär. Hojalyk
jemgyýetinde her aýda 3 litrlik şertli bankalaryň
müňlerçesi gaplanýar. Gaplama üçin zerur ha
saplanýan bankalaryň we gapaklaryň ýerli önüm
digi bellärliklidir. Taýýar önümler ýurdumyzyň
söwda nokatlaryna ugradylýar.
Häz irk i wagtd a hojalyk jemg yý et ind e gök
önümleriň gaplamasy ýola goýuldy. Bu möw
sümde pomidoryň, hyýaryň marinadlanan gör
nüşini gaplamak göz öňünde tutulýar. «Miwe
merkezi» hojalyk jemgyýetiniň işgärleri geljekde
öz önümlerini goňşy döwletlere eksport etmegi
meýilleşdirýär.
«RYSGAL»
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
TÄZE GÖRNÜŞLI NANO -TORLAR

«PASYL»: BEZEG
WE OWADANLYK

«Kesgir bulak» hususy kärhana
sy dünýäniň ösen tejribesi esasynda
nanotehnologiýalary peýdalanmak
arkaly taýýarlanylan önümleri halky
myza hödürleýär. «Nano-tor süzgüji»
diýlip atlandyrylýan önüm penjirelere
we gapylara goýlanda, ol jaýyň içine
girýän howany arassalap geçirýär.
Golaýda bu kärhana tarapyndan süz
güçli nano-torlaryň täze görnüşiniň
önümçiligi ýola goýuldy. Täze önüm
dürli reňkdeligi we gurluşynyň üýtge
şikligi bilen tapawutlanýar.
Nano-tor süzgüji — ýaşaýyş jaýlarynyň
we binalaryň otaglarynyň penjireleri üçin
niý etlen en bolup, ol nan os üý ümlerd en
taýý arlan ylý ar. Nan os üý ümler jud a inç e
bolup, ondan ýasalan torlaryň arasyndaky
gözenekler beýleki gorag torlaryndan juda
kiçidir. Şonuň üçinem olardan kesel döre
diji bakteriýalar, wiruslar, tozan bölejikleri,
mör-möjekler, tüsse, ýagyş geçip bilmeýär.
Ol ýaşaýjylary ultramelewşe şöhleleriniň ýiti
täsirinden goraýar. Ondan jaýyň içine diňe
arassa howa geçýär.
Ýer i gelend e belles ek, penjir eler we
gapylar üçin süzgüçli nano-torlar daşary
ýurtly alymlar tarapyndan oýlanyp tapylan
önüm. Ol nanotehnologiýalar arkaly ýörite
taýýarlanylýan, örän inçe nanosüýümlerden
ýasalýar. Awtomobil ýollarynyň, senagat zo
laklarynyň, gurluşyklaryň ýanynda ýaşaýan
adamlar üçin nano-torly penjireler ygtybarly
gorag bolup durýar.

Telekeçilige döwlet tarapyndan
hemmetaraplaýyn goldaw berilme
gi netijesinde ýurdumyzda impor
tyň ornuny tutýan harytlary ön
dürýän önümçilikleriň sany barha
artýar. Şolaryň biri hem «Ynamly
eller» hususy kärhanasydyr.

Önümiň ulanylyş möhleti barada aýtsak,
ol 10 ýyla çenli netijeli hyzmat edýär. Oňa
aýratyn ideg hem gerek däl. Nanotehnolo
giýaly tory adaty suw akymy bilen arassalap
dursaň ýeterlik. Öýler ýelejiredilende hem
otaglara tozan, ýagyn geçmeýär. Bu bolsa
diňe bir arassaçylyk üçin oňaýly bolman,
eýsem, saglyk üçinem howpsuzdyr.
«Kesgir bulak» hususy kärhanasynyň
hünärmenleri müşderiniň islegini kanagat
landyrmak maksady bilen nanotehnologiýaly
penjire toruny üç tapgyrda gurnamak işlerini
alyp barýarlar. Ilki bilen, oturdylýan toruň
ölçegi alynýar, soňra iş ýerinde penjire tory
doly taýýarlanylýar we müşderiniň sargydy
na görä eltilip, gurnalyp berilýär.

«RESIM» HARYT NYŞANY BILEN
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy bolan, Ahal welaýatynyň Änew
şäherinde ýerleşýän «Resim» hu
susy kärhanasynyň polipropilen
den öndürilen gatlakly ýelimleri
hem içerki bazarlarymyzda uly is
lege eýe bolýan harytlaryň biridir.
Bu önümleri öndürmek üçin gerek
bolan çig malyň agramly bölegini
ýerli önümler düzýär.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň
mart aýynda önümçiligini ýola goýan kärha
nada Hytaý Halk Respublikasynyň döwre
bap enjamlary ornaşdyryldy. Ýokary tehno
logiýaly kärhana her günde 1 müň 400 sany
gatlakly ýelimleri öndürmek kuwwatyna eýe.
Bu ýerde zähmet çekýän işçi-hünärmenler
kämil tehnologiýaly enjamlarda önümleri
tehnologik talaplara doly laýyk derejede,

dürli ölçeglerde öndürip, halkymyza elýeterli
bahalardan hödürleýärler.
«Resim» haryt nyşany bilen öndürilýän
polipropilenden gatlakly ýelimleriň iň kiçi
siniň ini 4,5 santimetre, uzynlygy 25 metre
deňdir. Polipropilenden öndürilen gatlakly
ýelimleriň ini 4,8 santimetre çenli, uzynlygy
50, 100, 200 metr ölçeglerde öndürilip, ola
ryň görnüşleri barha artdyrylýar.
Kärhana geljekde ini 2 santimetre, uzyn
lygy 15, 20 metre deň bolan kiçi ölçegli
polipropilenden gatlakly ýelimleriň, gurlu
şykda ulanylýan kagyzdan gatlakly ýelim
leriň önümçiligini ýola goýmagy, içerki we
daşarky bazarda hyzmatdaşlarynyň sanyny
köpeltmegi göz öňünde tutýar.

«GELEJEGE ROWANYŇ»
IŞLERI ILERI

enjamlaryny dolandyrýan tejribeli hünär
menleriň onlarçasy zähmet çekýär. Bu bolsa
öndürilýän önümleriň hiliniň ýokary bolma
gyna uly täsir edýär.
«Ynamly eller» hususy kärhanasy geljek
de hem önümçiligini artdyrmagy we boýag
önümlerini daşary ýurtlara eksport etmegi
maksat edinýär. Biz hem kärhananyň bu
wezipäni amal etmek we halkymyza ýokary
derejeli hyzmat etmek ugrunda alyp barýan
işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýäris.

GURLUŞYKDA
PEÝDALANYLÝAR
Ýurdumyzda gurulýan ýaşaýyş-dur
muş maksatly desgalaryň, binalaryň
gurluşygynda peýdalanylýan gurlu
şyk serişdeleriniň arasynda ýerli tele
keçiler tarapyndan öndürilýän önüm
leriň bolmagy has buýsandyryjydyr.
Gurluşyk işlerinde peýdalanylýan
önümleriň öz ýurdumyzda öndürilme
gine goşant goşýan hususy önüm
çilikleriň biri hem «Zürýada hyzmat»
hususy kärhanasydyr.
Ýurdumyzyň günbatar sebitiniň merkezi
şäheriniň Jebel şäherçesinde ýerleşýän
«Zürý ad a hyzm at» hus us y kärh an as y
2016-njy ýyld a esasland yr yld y. 40-dan
gowrak işçi-hünärmen zähmet çekýän bu
kärhanada gurluşyk pudagynda peýdalanyl
ýan keramiki kerpijiň, polimerden öndürilýän
üçek örtükleriniň, ýanýoda düşekçeleriniň
köp mukdary öndürilýär. Kärhana Russiýa
Federasiýasynyň, Hytaý Halk Respublikasy
nyň enjamlary bilen doly enjamlaşdyrylan.
Häzirki wagtda kärhanada bir aýyň do
wamynda keramiki kerpijiň 450 müňden
gowragy, üçek örtükleriniň we ýanýoda
düş ekç eler in iň 500 ined örd ül metrd en

gowragy öndürilýär. Önümleri öndürmekde
peýdalanylýan çig malyň aglaba bölegi ýerli
önümler bolup durýar. «Zürýada hyzmat»
hus us y kärh an as yn yň agz yb ir işg ärler i
geljekde önümçiligiň gerimini giňeltmegi,
gurluşyk serişdeleriniň täzeden-täze gör
nüşlerini hem öndürmegi maksat edinýär.

BÄSDEŞLIGE UKYPLY

Hormatly Prezidentimiziň Özbegis
tan Respublikasyna ilkinji gezek bolan
döwlet saparynyň çäklerinde Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň onlarça agzasy
13—15-nji iýunda Özbegistan Respub
likasynyň Buhara we Daşkent şäherle
rinde gulluk iş saparynda boldular.
Bu gulluk iş sapary türkmen we özbek
işew ürler in iň aras ynd ak y özar a bähb itli
hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmekde
uly ähmiýe eýe bolan çärelere juda baý
boldy. Onuň çäklerinde Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalary özbek hyzmatdaşlary bilen on
larça şertnama gol çekdiler. Olaryň aglaba
böleginiň eksport geleşikleridigi juda buý
sandyryjydyr. «Gelejege rowan» hususy
kärhanasy hem öz öndürýän önümlerini
eksport etmek boýunça özbek işewürleri
bilen geleşik baglaşdy.
Leb ap welaý at yn yň Saý at etr ab yn yň
Awçy geňeşliginde ýerleşýän «Gelejege
rowan» hususy kärhanasy 2020-nji ýylda
egin-eşik asgyçlarynyň önümçiligini ýola
goýdy. Bu ýerde Türkiýe Respublikasynyň,
Hytaý Halk Respublikasynyň kämil tehnika
larydyr öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdy
ryldy. Kärhana doly güýjünde işledilende,
onuň kuwwatlylygy 1500 sany geýim asgyç
önd ürm äg e bar ab ard yr. Önümç ilik üçin

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şä
herinde ýerleşýän «Ynamly eller» hususy
kärh an as y 2017-nji ýyld an bär i ýok ar y
hilli boýag önümlerini öndürip gelýär. Bu
kärh an a häz irk i wagtd a gurluş ykd a bi
nalaryň bezeginde ulanylýan suw esasly
boýaglaryň dürli görnüşlerini öndürýär. Bu
önümler «Pasyl» haryt nyşany bilen alyjy
lara hödürlenýär. Olaryň arasynda potolok,
içki we daşky diwarlar üçin suw esasly akril
boýaglar, silikon boýaglar, boýagdan öňki
gruntlama bar. Önümler 3, 5, 10, 20, 25
kilogramlyk gutulara gaplanylýar. Daşky
diwarlar üçin niýetlenen silikon boýaglar
ýagşa, gara çydamly bolup, olar uzak wagt
lap binanyň keşbine görk berip durýarlar.
Önümleriniň görnüşlerini yzygiderli art
dyrýan kärhana demir önümlerini reňklemek
üçin sintetik boýaglarynyň, ýol çyzgy boýa
gynyň önümçiligini ýola goýdy. Kärhanada
Türkiýe Respublikasynyň häzirki zaman

Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
«Merdana doganlar» hususy kärhana
sy importyň ornuny tutýan harytlary
özümizde öndürmek boýunça hormatly
Prezidentimiziň türkmen telekeçileri
niň öňünde goýýan tabşyryklarynyň
esasynda iş alyp barýar. Gurluşyk
serişdelerini öndürmäge ýöriteleşen
bu kärhanada önümçiligiň depgini
barha ýokarlanýar. Kärhanada suwuk
bitum mastikanyň önümçiligi güýçli
depginde alnyp barylýar.
gerek bolan polipropilen çig maly Türkmen
başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumyndan, Gyýanlydaky polimer zawo
dyndan alynýar.
«Gör ogly plast ik» har yt nyş an y bilen
öndürilýän geýim asgyçlaryň dürli reňkleri,
görnüşleri bolup, olaryň ininiň uzynlygy 43
santimetre deňdir. Ýokary hilliligi, ekologiýa
taýdan arassalygy, ulanmaga amatlylygy
bilen tapawutlanýan geýim asgyçlara müş
derileriň arasynda isleg uly. Kärhananyň
önümleriniň şeýle görkezijilere eýe bolmagy
harytlaryň diňe bir içerki bazarda ýerlenil
män, eýsem, halkara bazara çykarylma
gynda hem uly ähmiýeti bar. Bu önümler
ýakyn geljekde Azerbaýjan Respublikasyna
eksport ediler.

Önümç ilik üçin ger ek bolan çig mal
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumyndan alynýar. Kärhanada
Türkiýe Respublikasynyň we Eýran Yslam
Respublikasynyň kämil tehnologiýalarynyň
ornaşdyrylmagy bu ýerde aýda bitum mas
tikanyň 70 tonnasyny öndürmäge mümkin
çilik berýär.
Häzirki wagtda kärhanada 30 işgär zäh
met çekýär. Bitum mastika suwuk görnüşin
de bolup, ol 20, 50 litrlik gaplara gaplanylýar.
Önüm çyglylyk geçirmeýänligi, bäsdeşlige
ukyplylygy bilen tapawutlanýar.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherin
de ýerleşýän «Merdana doganlar» hususy
kärhanasynda öndürilýän önümler içerki we

daşarky bazarda uly islege eýe bolýar. Bu
önümler içerki bazarlarymyzy doly üpjün
etmek bilen daşary ýurtlara hem eksport
edilýär. Bitum mastikanyň eksporty Özbe
gistan Respublikasyna ýola goýuldy.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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SANLY ULGAM
DIZAÝN
HYZMATLARYNYŇ
TOPLUMY

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

Türkmen işewürleriniň arasynda IT,
grafiki dizaýn ulgamynda ýöriteleşen
hususyýetçileriň bolmagy diýseň buý
sandyryjydyr. 2014-nji ýylda esaslan
dyrylan «Belli bezeg» hojalyk jemgy
ýeti hem grafiki dizaýna ýöriteleşen
hususy düzümleriň biridir.
Hyzmatlar ulgamynda öňdebaryjylaryň biri
bolan «Belli bezeg» hojalyk jemgyýetiniň düzü
mindäki «Belli Creative» studiýasy eýýäm 8 ýyla
golaý wagt bäri ýurdumyzda dizaýna degişli dürli
göwrümli taslamalary ýerine ýetirip gelýär. Olaryň
içinden 2017-nji ýylda ýurdumyzda uly dabara
bilen geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sunga
ty boýunça V Aziýa oýunlarynyň brend keşbini,
2018-nji ýylda geçirilen Agyr atletika boýunça
dünýä çempionatynyň logotipini we brend keşbini,
«Expo 2020» Bütindünýä sergisindäki Türkmenis
tanyň pawilýonynyň nawigasion ulgamyny mysal
getirmek bolar.
Hojalyk jemg yý et ind e häz irk i wagtd a IT
hün ärm enler in iň, progr amm a düz üjiler iň, di

zaýnerleriň onlarçasy zähmet çekýär. Olaryň
alyp barýan işi, hödürleýän hyzmatlary bilen
www.bellicreative.com web saýtynda tanyşmak
mümkin. Web saýtda her bir taslama üçin ýörite
sahypa döredilipdir. Sahypalar her bir taslamanyň
aýratynlygyna görä, dizaýn edilipdir. Web saýtda
ýerleşdirilen her bir taslamanyň sahypasynda
harydyň logotipi, esasy häsiýetnamasy bilen ýa
kyndan tanyşmak mümkin.
www.bellicreative.com web saýtynyň baş
sah yp as y «Işler», «Pik irler», «Stud iý a» ýaly
bölümler bilen açylýar. Her bölümiň içinde aýra
tynlykda hojalyk jemgyýetiniň işi bilen tanyşma
ga mümkinçilik bar. Şeýle hem «Belli Creative»
özün iň hyzm at ediş ulg am yn yň çäg in i hem
yzygiderli giňeldýär. Häzirki wagtda studiýa web
programmirlemek, wideo reklamalar we strate
giýalar ýaly hyzmatlary hem hödürleýär. «Belli
Creative» studiýasy ýaňy-ýakynda arhitektura
degişli dürli göwrümli hyzmatlary hem hödürle
di. Arhitektura bölüminiň düzümi proýektirleme,
arhitektura çyzgylaryny çyzmak, interýer dizaýn,
sergi diwarlyklary ýaly hyzmatlary öz içine alýar.
Galyberse-de, «Belli Creative» ýaş hünärmenler
üçin iş tejribesini artdyrmak maksady bilen okuw
möwsümlerini gurnaýar. Şeýle okuwlar dizaýn
ulgamynda okaýan ýa-da iş öwrenmek isleýän
ýaşlar üçin uly mümkinçilik bolsa gerek.

MILLI LYBASLAR
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe ene-mamalarymyz
dan miras galan millilik ýörelgelerimiz,
däp-dessurlarymyz döwrebap ruhda
täzeden dikeldilýär. Milli lybaslarymy
za, egin-eşiklerimize bolan höwes barha
artýar. Milli egin-eşiklerimizi döwrebap
öwüşginde tikip, ony halka hödürlemek
ýaly asylly işleri mynasyp dowam et
dirýänleriň arasynda türkmen telekeçi
leriniň, işewür zenanlaryň hem bolmagy
guwandyryjydyr. Şolaryň biri hem tele
keçi zenan Şirin Öwezowadyr.
Telekeçi zenanyň ýolbaşçylyk edýän «Myna
syp» tikinçilik öýünde häzirki wagtda buýurmalar
esasynda zenanlarymyz üçin gündelik we toý
köýnekleri, erkek adamlar üçin kostýum-jalbarlar,
köýnekler, boýunbaglaryň dürli görnüşi, çagala
ryň egin-eşikleri tikilýär. Paýtagtymyzyň G.Kuly
ýew köçesiniň ugrundaky «Aýly-ýaz» binasynda
ýerleşýän tikinçilik öýünde 3 sany bölüm, ýagny
zenanlaryň lybaslary, erkek adamlar we çagalar
üçin bölümler hereket edýär. Ezber elli tikinçileriň
onlarçasynyň zähmet çekýän tikinçilik öýi Ýapo

niýanyň «Juki» korporasiýasynyň kämil tikinçilik
enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Müşderileriň sargytlaryna görä, tikilýän lybas
larda millilige we döwrebaplyk öwüşginine aýratyn
üns berilýär. Taýýar egin-eşikleri tikinçilik öýünden
we onlaýn söwda arkaly dürli görnüşli sosial tor
lar arkaly sargyt edip, satyn almaga mümkinçilik
döredilen.
«Siz iň gowusyna mynasyp» şygary bilen ön
jeýli zähmet çekýän «Mynasyp» tikinçilik öýüniň
agzybir işgärleri toý lybaslarynyň görnüşlerini
has-da artdyrmagy, ene-mamalarymyzdan miras
galan gadymy biçüw nusgalarymyzy döwrebap
görnüşde baýlaşdyryp, müşderileriň islegini ka
nagatlandyrmagy maksat edinýärler.

ÖÝ BEZEGLERI SIZIŇ ÜÇIN
Jaýlaryň otaglarynda ýerleşdirilen öý goşlarynyň bezegi, reňk
sazlaşygy adamyň rahatlygyny, ruhubelentligini üpjün edýär.
Otaglaryň görküne görk goşýan owadan öý goşlarynyň dürli gör
nüşlerini öndürýän türkmen telekeçileriniň sany ýyl-ýyldan artýar.
Şolaryň biri hem işewür zenan Gülälek Jepbarowadyr.
Telekeçi zenan häzirki wagtda
«Yasemin home» ady bilen öýleriň
bezegi bolan owadan perdeleriň,
mebel örtgüleriniň, namazlyklaryň,
saçaklaryň, dürli görnüşli ýassyk
laryň tikin işini alyp barýar. Paý
tagtymyzyň G.Kulyýew köçesiniň
«Gerçek ýaşlar» binasynda ýerleş
ýän tikinçilik öýünde häzirki wagtda
ezber elli tikinçileriň onlarçasy zäh
met çekýär. Ýokary hilli matalardan
tikilýän owadan perdeleriň we öý
goşlarynyň hyrydary barha artýar.
Paýtagtymyzyň gözel künjeklerinde
ýerleşýän «Aşgabat» söwda-dynç

alyş merk ez ind e we «Berk ar ar»
söwda-dynç alyş merkezinde, şeý
le-de tikinçilik öýüniň özünde müş
deriler önümler bilen tanşyp, satyn
alyp bilerler.
Häzirki wagtda tikinçilik öýünde
«Yasemin home» ady bilen tikilýän
perdelere bolan isleg barha artýar.
Türkiýe Respublikasyndan satyn
alynýan ýokary hilli matalardan ti
kilýän perdeleriň müňlerçe görnüşi
müşderilere amatly bahadan hödür
lenilýär. Tutularyň, žalýuzlaryň, zeb
ra perdeleriň, rollaryň, rim perdele
riň, multi ştorlaryň, agaç žalýuzlaryň

dürli görnüşleri müşderileriň islegine
görä öndürilýär. Matalaryň gyrkyn
dysy hem isrip edilmeýär. Ondan
dürli görnüşli ýassyklar, saçaklar
tikilýär. Perdeleriň arasynda ykjam
gurluşlara birikdirilip dolandyrylýan
smart perdeleriň bolmagy aýratyn
bellärliklidir.
Ýumşak mebelleriň düşekçeleri,
ýatak örtgüleriniň, namazlyklaryň,
saçaklaryň, ýassyklaryň dürli görnü
şi müşderileriň buýurmasyna görä
tikilýär. Olaryň beýleki öý goşlary
bilen reňk we gözellik sazlaşygy
na, otagyň dizaýnyna aýratyn üns
berilýär. Tikinçilik öýüniň işgärleri
öýlere baryp, ölçegleri almak, taý
ýar önümleri eltip bermek we gur
namak hyzmatlaryny hem amala
aşyrýarlar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

ÖNÜMLERIMIZ
ONLAÝN PLATFORMALARDA
Geçmişe ser salsak, taryhyň islendik döwründe-de
türkmen halylary dünýä jemgyýetçiligini gyzyklandyryp
gelipdir. Häzirki wagtda hem halkymyzyň milli gymmatlygy
hasaplanylýan türkmen halylaryna bolan isleg barha artýar.
Türkmen telekeçileri hem milli gymmatlygymyzy dünýä jem
gyýetçiligine ýetirmekde, sanly ulgamyň gazananlaryndan
peýdalanyp, türkmen halylaryny onlaýn söwda platformala
rynda ýerleşdirmekde mynasyp işleri alyp barýarlar. Işewür
zenan Maýa Orazmyradowa hem şeýle telekeçileriň biridir.

Häzirki wagtda telekeçi zenan ýurdumyzyň Bäherden, Serdar,
Halaç etraplarynda dokmaçylyk bilen meşgullanýan zenanlar bilen
işleşýär. Olar müşderileriň islegine görä, dürli görnüşde we ölçegde
myhman otagy, çagalar üçin niýetlenilen otag hem-de aşhana, awtou
laglar üçin halylary, şol sanda halydan dokalan namazlyklary, bezeg
önümlerini, keçeleriň, düýe ýüňünden guşaklaryň dürli görnüşlerini
dokaýarlar. Bu haly önümleri müşderileriň sargydyna görä, ýüňden
we ýüpekden elde dokalýar. Olar ýokary hilliligi, berkligi, reňkleriniň
ajaýyp sazlaşygy bilen aýratyn tapawutlanýar.
Telekeçi zenan indi köp ýyllardan bäri haly dükanynda milli gym
matlygymyzyň satuwy bilen meşgullanýar. Indi bir ýyldan gowrak
wagt bäri bolsa, türkmen haly önümleri amerikan köpmilletli elektron
söwda kompaniýasy hasaplanýan «eBay» onlaýn söwda platfor
masynda satuwa çykarylýar. Häzirki wagtda bu platformada dürli
ölçegdäki halylar, halydan dokalan ýantorbalar, kilimler we diwarlyk
bezeg halylary ýerleşdirildi. Platformada ýerleşdirilen türkmen haly
önümlerine isleg gün-günden artýar. Daşary ýurtly müşderiler türkmen
haly önümleriniň nepisligine, berkligine, gölleriň sazlaşygyna aýratyn
ähmiýet berýärler. Telekeçi zenan bilen söhbetdeş bolanymyzda,
ol platformada ýerleşdirilen halylaryň ilkinjisiniň ýaponiýaly müşde
ri tarapyndan satyn alnandygyny, soňra onuň öz öýünde türkmen
halysynyň ýazylgy duran suratyny sanly ulgam arkaly iberendigini,
ençeme wagtdan bäri türkmen halysyny öýüne düşemegi arzuw edip
ýörendigini buýsanç bilen gürrüň berdi.
Häzirki günlerde bolsa telekeçi haly önümlerini «Ozon» internet
dükanyna ýerleşdirdi we önümleriň görnüşi gün-günden artdyrylýar.

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM

SAGLYGYMYZY GORAMAK ÖZ ELIMIZDE
   
ü Şahsy we jemgyýetçilik
arassaçylyk düzgünlerini berk
berjaý etmeli.
ü Pasla görä geýniň.
ü Wagtal-wagtal otaglary
ňyzyň penjirelerini açyp, öýüňizi
ýelejirediň, üzärlik bilen otagyň
howasyny tämizläň.
ü Nahar taýýarlamazdan,
çagany iýmitlendirmezden, na
har edinmezden öň we daşardan
geleniňizden soň, elleriňizi akar
suwuň aşagynda sabyn bilen go
wy ýuwuň. Mümkin boldugyça,
elleriňizi gözüňize, burnuňyza
we agzyňyza degirmäň.
ü Günüň dowamynda aras
sa agyz suwun y ýa-da gaýn a
dylyp sowad ylan suwy içiň.
ü Agyz-burun örtügini ýapyk
binalarda we jemgyýetçilik ulag
larynda dogry we doly dakynyň.
ü Howpsuz aralygy saklaň.
Esasan-da, ýiti respirator ke
seller iň alam atlar y bar bolan
adamlaryň ýanynda bu kadany
hökman berjaý ediň.
ü Üsgüreniňizde ýa-da as
gyranyňyzda agzyňyzy we bur
nuň yz y elý aglyk bilen ýap yň.
Ulanan bir gezeklik elýaglykla
ryňyzy zibil gaplaryna taşlaň.
Kadaly iýmitleniň, witaminlere
we fitonsidlere baý gök hem-de

miw e önümler in i köpr äk iýiň,
dermanlyk ösümliklerden taý
ýarlanan melhem çaýlary içiň.
ü Işjeň her ek etd e boluň,
bedenterbiýe we sport bilen yzy
giderli meşgullanyň.
ü Maşgala lukmany bilen
maslahatlaşyp, öňüni alyş san
jymlaryny öz wagtynda alyň.
Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkezi.

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

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 penjire we
    gapy gurnaýjylar;
● Bezeg-timarlaýjylar;
● Santehnikler;

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

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

BILDIRIŞ
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme-Gurluşyk» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasy tehniki gözegçilik hünäri boýunça
hünärmenleri işe çagyrýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.
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Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
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174 «a» jaýy.
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www.tstb.gov.tm.
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çap edildi.
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Tiražy 4570 sany.
Gazetiň çap edilişiniň hiline
Türkmenistanyň Metbugat
merkezi jogap berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109865.
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55 teňňe.
Redaksiýa gelen hatlar yzyna
gaýtarylmaýar, olara jogap we
syn berilmeýär.
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Mahabatlar
S/b 101122528084

Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar
jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň, daýhan birleşikleriniň,
beýleki ýuridik şahslaryň, kärendeçileriň we raýatlaryň
DYKGATYNA!
«Erkin gurluşyk» hususy kärhanasy Türkmenistanda oba hojalyk
ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleri, daýhan
hojalyklary, beýleki ýuridik şahslar  we raýatlar döwlet tabşyrygyndan
daşary artyk öndürilen we döwlet tabşyrygyna girmeýän oba hojalyk
önümlerini öndürýänler bilen 2022-2023-nji ýylyň hasyly üçin
deslapky şertnamalary baglaşýar.
Şeýle hem ekinleri ekmek üçin tohumy we ösümlikleri
zyýankeşlerden goraýan serişdeleri, tehniki goldaw geňeşmeleri
bermäge mümkinçilik bar.

«Parahat» hususy kärhanasy

S/b 202131000197

ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan
miweleri, ir-iýmişleri hem-de gök-bakja önümlerini uly
möçberde bazar bahasyndan 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 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 bazar bahasyndan satyn alýandygyny
habar berýär.
Telefon belgilerimiz:
(+993 12) 34-47-26, (+993 63) 60-53-35.
E-mail: birleshme.export@gmail.com

S/b 310131000118

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

«Nurly meýdan» daýhan hojalygy
S/b: 601221000977

dürli möçberlerde mekgejöwen, arpa, iýmlik bugdaý
önümlerini bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar
berýär.

Biziň salgymyz: Mary welaýatynyň Mary şäheriniň
Bitaraplyk köçesiniň 18-nji jaýynyň 7-nji gaty.

Biziň salgymyz:
Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 174 «A» jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+993 522) 7-26-25, (+993 65) 89-22-99.

Telefon belgilerimiz:
(+993 61) 76-22-13, (+993 12) 21-15-81, 21-15-82.

