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Î³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ï» ÕÇ ¿ áõ Ý» ó»É §¶ Ûáõ Õ³ Ï³Ý 
Ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ëï»Õ ÍáõÙ¦ ¨ § Þáõ Ï³ Û³ í³ñ Ù³Ý 
ÑÝ³   ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇÝ¦ Íñ³· ñ» ñÇ Õ» Ï³-
í³ñ ËáñÑñ ¹Ç Ñ»ñ Ã³ Ï³Ý ÝÇë ïÁ:  Êáñ Ñáõñ ¹Á ùÝÝ³ñ-
Ï»É ¨  Ñ³ë ï³ ï»É ¿ §¶ Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
ëï»Õ ÍáõÙ¦ Íñ³· ñÇ 2014 Ã. ï³ ñ» Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ 
Ý³Ë³·ÇÍ-μÛáõ ç»Ç ¨ · ÝáõÙ Ý» ñÇ åÉ³ ÝÁ: 2014 Ã. ÁÝ¹ Ñ³-
Ýáõñ Ý³Ë³·ÇÍ-μÛáõ ç»Ý Ï³½ ÙáõÙ ¿ ßáõñç 15 ÙÉÝ ²ØÜ ¹á-
É³ñ: ²ÛÝ  áõ ÝÇ ãáñë μ³ Õ³¹ ñÇã` ³ ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ åïÕÇ ¨  
ÁÝ Ïáõ ½» Õ» ÝÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³ ÝÁ, »Ý Ã³ Ï³ éáõó í³Íù Ý» ñÇ 
½³ñ ·³ óáõÙ (·³ ½³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý ¨ ç ñ³ Ù³ ï³ Ï³-
ñ³ñ Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ 25 Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ), Ï³ é³ í³ ñáõÙ 
¨ · Ûáõ Õ³ Ï³Ý ýÇ Ý³Ý ë³ íá ñáõÙ (³Û ·» ·áñ Í³ Ï³Ý í³ñ Ï»-
ñÇ Ùß³ ÏáõÙ ¨ ï ñ³ Ù³¹ ñáõÙ): 

... Æ ·Ç ïáõÃ ÛáõÝ ¿ ÁÝ ¹áõÝ í»É 2013 Ã. ë»å ï»Ù μ» ñÇ 
9-25-Á ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ 
ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ  ì» ñ³Ñë Ïá ÕáõÃ Û³Ý ³ é³ ù» ÉáõÃ Û³Ý ³Û ó»-
ÉáõÃ Û³Ý Ñáõ ß³ ·Çñ-Ñ³ß í»ï íáõÃ Ûáõ ÝÁ:

... ÜÇë ïáõÙ, Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ, 25 Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ 
Ñ³ë ï³ï í»É »Ý ·³ ½³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý, á éá· Ù³Ý ¨ 
ç ñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Ý³ Ë³· Í³ ÛÇÝ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ` á ñ³ ÏÇ ¨ · ÝÇ ÑÇ Ù³Ý íñ³ ³Ýó-
Ï³ó í³Í, ËáñÑñ ¹³ ïá õÇ ÁÝï ñáõÃ Û³Ý ÙñóáõÛ ÃÇ ³ñ¹-
ÛáõÝù Ý» ñÁ: 

... Î³ é³ í³ ñáõÃ ÛáõÝÁ ÝÇë ïáõÙ Ñ³ í³ ÝáõÃ Û³Ý ¿ ³ñ -
Å³ Ý³ó ñ»É ÐÐ-áõÙ Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ñ³-
Ù³ ñ³ Ï³É Ù³Ý, Ñ³ß í³é Ù³Ý ¨ · ñ³Ýó Ù³Ý Íñ³· ÇñÝ áõ 
Ñ³ëï³ï»É ¹ñ³ Ï³ ï³ ñáõÙÝ ³ å³ Ñá íáÕ ÙÇ çá ó³ éáõÙ-
Ý» ñÇ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ óáõÛ óÁ:

à ñáß Ù³Ý Ý³ Ë³ ·Ç ÍÁ ÝÇë ïÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ¿ ÐÐ 
· Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ  ê»ñ ·á  Î³ ñ³ å»ï Û³-
ÝÁ ¨  ÁÝ¹· Í»É Íñ³· ñÇ Ï³ñ ̈ á ñáõÃ Ûáõ ÝÁ: Àëï Ý³ Ë³ ñ³-
ñÇ` Íñ³ ·Ç ñÁ Ïû Å³Ý ¹³ ÏÇ, ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ã³ ÷³ ÝÇß Ý» ñáí 
ë³Ñ Ù³Ý í³Í å³ Ñ³Ýç Ý» ñÇ ³ å³ Ñáí Ù³Ùμ,  ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ 
ßáõ Ï³ Ùáõïù ·áñÍ»ÉáõÝ:

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü Üàð Ðºè²ÜÎ²ðÜºð
ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ  ê»ñ ·á  Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É ¿  Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ  Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Æ ï³-

ÉÇ³ ÛÇ ³ñ ï³ Ï³ñ· ¨  ÉÇ³ ½áñ ¹»ë å³Ý  æá í³Ý ÝÇ  èÇ ãáõ ÉÇÇÝ: 

Þ Ýáñ Ñ³ íá ñ» Éáí ¹»ë å³ ÝÇÝ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ å³ß ïá ÝáõÙ Ýß³ Ý³Ï í» Éáõ Ï³ å³Ï óáõ Ã³Ùμ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ÑáõÛë ¿ 

Ñ³Ûï Ý»É, áñ Ýñ³ ç³Ý ù» ñáí Ñ³Û-Ç ï³ É³ Ï³Ý Ñ³ ñ³ μ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë` ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³-

í³ éáõÙ, ÏÑ³ëó í»Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý Ýáñ Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÇ: 

 Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ñ³ ÏÇñ× Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ¿ á Éáñ ïÇ Ý»ñ Ï³ íÇ ×³ ÏÁ, ½³ñ ·³ó Ù³Ý ÙÇ ïáõÙ Ý»ñÝ 

áõ é³½ Ù³ í³ ñ³ Ï³Ý Íñ³· ñ» ñÁ: ² é³ç Ý³ Ñ»ñ ÃáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ß³ñ ùáõÙ Ý³ Ï³ñ ̈ á ñ»É ¿ ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ-

Ý» ñÇ Ëá ßá ñ³ó Ù³Ý, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý, å» ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³-

Ï³ Ý³ó Ù³Ý, ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý, Ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ áõ Å» Õ³ó Ù³Ý, í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý á Éáñ ïáõÙ Ýáñ ï»Ë-

Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³Ý Ñ³ñ ó» ñÁ: 

¸»ë å³Ý  èÇ ãáõÉ ÉÇÝ, · Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝÁ ³ í» ÉÇ Ëá ñ³ó Ý» Éáõ Ýå³ ï³-

Ïáí, Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý ÑÝ³ ñ³ íáñ áõÕ ÕáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É Ç ï³ É³ Ï³Ý ÏáÕ ÙÇ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ ³· ñá å³ ñ»-

Ý³ ÛÇÝ ³å ñ³Ýù Ý» ñÇ Í³· Ù³Ý ³ß Ë³ñ Ñ³· ñ³ Ï³Ý ³Ý í³ ÝáõÙ Ý» ñÇ Ñ³ë ï³ï Ù³Ý, »ñ Ïáõ »ñÏñ Ý» ñáõÙ Ï³½ Ù³ Ï»ñå íáÕ 

óáõ ó³ Ñ³Ý ¹»ë Ý» ñÇÝ ¨  ïá Ý³ í³ ×³é Ý» ñÇÝ μÇ½ Ý»ë Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ý Ñ³ñ ó» ñÁ: 

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ Ñ³Û-Ç ï³ É³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝÁ á ñ³ Ï³ å»ë Ýáñ ÑÇÙ ù» ñÇ μ³ñÓ-

ñ³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, Ý³ Ë³ ñ³ñ  ê»ñ ·á  Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ³ é³ ç³ñÏ»É ¿ ùÝÝ³ñ Ï»É »ñ Ïáõ »ñÏñ Ý» ñÇ ÙÇç¨ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-

ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï ó» Éáõ Ù³ ëÇÝ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ý³ ·Çñ ëïá ñ³· ñ» Éáõ Ñ³ñ óÁ: 

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ Ñ»ï  í»ñ ç»ñë Ï³ Û³ ó³Í Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï  Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ  Ð³Ý ñ³ å»-

ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ  ÈÇ μ³ Ý³ ÝÇ  Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ³ñ ï³ Ï³ñ· ¨  ÉÇ³ ½áñ ¹»ë å³Ý  Ä³Ý  Ø³ ù³ ñá ÝÁ, Ëá ë» Éáí  í»ñ çÇÝ ßñç³-

ÝáõÙ ÉÇ μ³ Ý³Ý óÇ ·áñ Í³ ñ³ñ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó  Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ÝÏ³ï Ù³Ùμ óáõ ó³ μ»ñ ³Í ³Ï ïÇ íáõÃ Û³Ý 

Ù³ ëÇÝ, ê.  Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÇÝ ¿ñ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ÉÇ μ³ Ý³Ý Û³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó Ù» ÏÇ  Ï³ñÍÇùÁ, Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ á ñÇ, 

 Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ½μ³Õ í»É ÁÝ ÏáõÛ ½Ç Ùß³ ÏáõÃ Û³Ùμ: 

ú ñ»ñë ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ÏñÏÇÝ ÑÛáõ ñÁÝ Ï³ É»É ¿ñ ¹»ë å³Ý  Ä³Ý  Ø³ ù³ ñá ÝÇÝ` § ¶³ñ ¹» ÝÇ³ 

 È»μ ÝÇ½  ü³ñÙë¦ êäÀ-Ç ïÝû ñ»Ý  ÜÇ Ïá É³ ² μáõ  ü»Û ë³ ÉÇ ¨  ÝáõÛÝ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã  Ä³ ÙÇÉ ²μ ¹»Ç-

ÙÇ Ñ»ï ÙÇ³ ëÇÝ: ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ ó³Í § ¶³ñ ¹» ÝÇ³  È»μ ÝÇ½  ü³ñÙë¦-Ç ³ñ ï³¹ ñ³ÝùÝ 

³ñ ï³ Ñ³Ý íáõÙ ¿ ³ß Ë³ñ ÑÇ ³ í» ÉÇ ù³Ý 40 »ñÏñ Ý»ñ:  ò³Ý Ï³ Ý³ Éáí Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý»ñ Ï³ ï³ ñ»É Ý³¨  Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ-

Õ³ïÝ ï»ëáõÃ Û³Ý Ù»ç, ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ùï³ ¹Çñ ¿ ÐÐ  Îá ï³Û ùÇ Ù³ñ ½Ç ºÕ í³ñ ¹Ç ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝáõÙ ÑÇÙ Ý»É §ä» Ï³Ý¦ 

³ Ù» ñÇÏ Û³Ý ëáñ ïÇ ÁÝ ÏáõÛ ½Ç ³Û ·Ç Ý»ñ: 

Ð Ûáõ ñ» ñÁ ï» Õ» Ï³ó ñ»É »Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇÝ, áñ  í» ñÁ Ýßí³Í Ýå³ ï³ ÏÇ Ñ³ Ù³ñ  Îá ï³Û ùÇ Ù³ñ ½áõÙ ³ñ ¹»Ý ÁÝïñ í³Í ¿ 

Ùáï 20 Ñ³ Ñá Õ³ ï³ ñ³Íù, ¨  Ý³ Ë³ å³ï ñ³ë ï³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ »Ý Ï³ ï³ñ íáõÙ ²ØÜ  Î³ ÉÇ ýáñ ÝÇ³ ÛÇ Ý³ Ñ³Ý-

·Çó Ý»ñÏñ íáÕ ïÝ ÏÇ Ý» ñÇ ³ é³ çÇÝ Í³ é³ ïáõÝ ÏÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñ å» Éáõ Ñ³ Ù³ñ: Ð Ûáõ ñ» ñÁ Ñ³Ûï Ý»É »Ý Ý³¨, áñ ³ é³ çÇ Ï³-

ÛáõÙ  ÈÇ μ³ Ý³ ÝáõÙ Ãá Õ³ñÏ í³Í Ç ñ»Ýó ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÁ ÏÑ³ÛïÝíÇ Ý³¨  Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Ë³ ÝáõÃ Ý» ñáõÙ (ÓÇ Ã³ ÛáõÕ, Ñ³ Ù»-

ÙáõÝù Ý»ñ, Ñ³ ïÇ Ï³ÁÝ ¹» Õ»Ý ¨  ³ÛÉÝ ): 

 Ü³ Ë³ ñ³ñÝ Çñ ·á Ñáõ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝÝ ¿ Ñ³Ûï Ý»É ÉÇ μ³ Ý³Ý óÇ ·áñ Í³ ñ³ñ Ý» ñÇÝ`  Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ ÛáõÝ Í³-

í³ É» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ¨  Ëáë ï³ ó»É, Áëï ³ Ù» Ý³Û ÝÇ, ³ ç³Ï ó»É í»ñ çÇ Ý» ñÇë ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³ ÝÁ:

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚàôÜ

 ̧ »é¨ë 2011 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ, ÐÐ Ý³ Ë³ ·³ ÑÇ ÏáÕ ÙÇó, 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñéã³Ï í»É ¿ñ ·» ñ³ Ï³ á Éáñï: 
Üß í³ ÍÇÝ Ñ³ çáñ ¹» óÇÝ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ³ ç³Ï-
óáõÃ Û³Ý ÙÇ ß³ñù Íñ³· ñ»ñ, á ñáÝó  Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ùμ ¨  
á Éáñ ïÇ ïÝï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇ ç³Ý ù» ñáí, í»ñ çÇÝ ï³ ñÇ-
Ý» ñÇÝ, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ·ñ³Ýó í»É ¿ ïÝï» ë³-
Ï³Ý ³×:  Ø³ë Ý³ íá ñ³ å»ë` 2013 Ã. ³ÛÝ Ï³½ Ù»É ¿ 7.1 
%, ÁÝ¹ á ñáõÙ, ³× ·ñ³Ýó í»É ¿ ÇÝã å»ë μáõ ë³ μáõ ÍáõÃ-
Û³Ý, ³ÛÝ å»ë ¿É ³ Ý³ë Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ×Ûáõ Õ» ñáõÙ: 2014 
Ã. ÑáõÝ í³ñ ³Ùë í³ ïíÛ³É Ý» ñáí, Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ ÝáõÛÝ 
Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ï í³ ÍÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ, ·ñ³Ýó í»É ¿ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ Ë³éÝ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ 1.7 % ³×: 
à Éáñ ïáõÙ ³é Ï³ ÑÇÙ Ý³ËÝ ¹Çñ Ý» ñÇÝ, Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í³Í ¨  
³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í» ÉÇù Íñ³· ñ» ñÇÝ ¿ ³Ý¹ ñ³-
¹³é ÝáõÙ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý 
Íñ³· ñ» ñÇ í³ñ ãáõÃ Û³Ý å»ï Ð ñ³ã Û³ Ìå Ý»ó Û³ ÝÁ:

-  ä³ ñáÝ Ìå Ý»ó Û³Ý,  ï³ ñÇ Ý» ñÇ ÷áñ ÓÁ óáõÛó ¿ ï³-
ÉÇë, áñ ·³ñ Ý³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ 
Ý³ Ë³ å³ï ñ³ë ïáõ ÙÁ ¨  ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ Ï³ñ ̈ á ñ³ ·áõÛÝ Ý³ Ë³ å³Û Ù³Ý »Ý ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ñá Õ³ ï»ë ù» ñÇ Ýå³ ï³ Ï³ÛÇÝ ¨  ³ñ¹ Ûáõ-
Ý³ í»ï û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ç±Ýã Íñ³· ñ»ñ »Ý Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
íáõÙ ·³ñ Ý³ Ý³ ó³ ÝÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñå í³Í ³Ýó Ï³ó Ý» Éáõ 
áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ:

-  ¶³ñ Ý³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ 
³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ̈ áñ íáõÙ ¿ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý, Ñ³ï Ï³ å»ë` Ñ³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³ ÛÇÝ ¨ 
Ï» ñ³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ μ³ñÓñáñ³Ï ë»ñ Ù³ óáõ Ý» ñáí 
³ å³ Ñáí í³ ÍáõÃ Û³Ý ËÝ¹Ç ñÁ: 2013 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ, 2014 

üáïá ¶²ÐÎ
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ÆÜîº¶ðì²Ì ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜ

Üàð Ìð²¶Æð

 ̧ »é¨ë 2012Ã. í»ñ çÇÝ ÐÐ í³ñ ã³ å» ïÇ á ñáß-
Ù³Ùμ, Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ ñ³-
Ï³É Ù³Ý, ·ñ³Ýó Ù³Ý ¨  ³ÝÓ Ý³· ñ³ íáñ Ù³Ý Íñ³ ·Çñ 
¿ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»É ÐÐ  ì³ Ûáó Óá ñÇ Ù³ñ ½áõÙ:

Ì ñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ Ùß³Ï í»É ¿ §²ÜÆ ä²ê¦ 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á, á ñÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ¿ ï³ ÉÇë 
Ùáõï ù³· ñ»É ¨  í»ñ Éáõ Í»É Ï»Ý ¹³ Ýáõ ¨ ¹ ñ³ ³ éáÕ-
çáõÃ Û³Ý í» ñ³ μ»ñ Û³É ï» Õ» ÏáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ áõ å³Ñ-
å³ Ý»É ¹ñ³Ýù: Ø ß³Ï í»É »Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Çó û·ï-
í» Éáõ áõ Õ» óáõÛ óÁ, ïíÛ³É Ý» ñÇ ·ñ³Ýó Ù³Ý Ù³ï-
Û³Ý Ý» ñÁ, ÙÇ³ë Ý³ Ï³Ý Ó»é Ý³ñ ÏÁ: §²ÜÆ ä²ê¦ 

Ñ³ Ù³ Ï³ñ· ¿ Ùáõï ù³·ñ í»É Ù³ñ ½Ç Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ 
³Ù μáÕç ·ÉË³ ù³ Ý³ ÏÁ: 

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý 
³ é³ ç³ñ Ïáí ÐÐ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ á ñá ß»É ¿ 
Íñ³ ·ÇñÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É ³Ù μáÕç »ñÏ ñáõÙ: Æμñ¨ 
ëÏÇ½μ` »Ý Ã³¹ñ íáõÙ ¿ Ó»éù μ» ñ»É Ï»Ý ¹³ Ýáõ 
³ Ï³Ý ç³ åÇ ï³ ÏÁ, ¹³ ÏáÕ ·áñ ÍÇ ùÁ, ³ÝÓ Ý³ ·Ç ñÁ, 
·ñ³Ý ó³ Ù³ï Û³Ý Ý» ñÁ, ïíÛ³É Ý» ñÇ å³Ñ Ù³Ý ë»ñ-
í» ñÁ, Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ Ýß³ Ý³ Ï»É ëå³ ë³ñ ÏáÕ 
³ Ý³ë Ý³ μáõÛÅ Ý»ñ ¨ ÏÝ ù»É ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ å³Û-
Ù³ Ý³· ñ»ñ:

§¶ÚàôÔ²Î²Ü Î²ðàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ êîºÔÌàôØ¦

ÐÐ  Î²è²ì²ðàôÂÚàôÜàôØ11   

²ÜºÈÆøÜºðÆ øÜÜ²ðÎàôØ

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÇ ³Ù -
÷á÷ Ù³Ý, ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ñ í³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ ùÝÝ³ñÏ Ù³Ý, Ù³ñ ½Ç 
·³ñ Ý³ Ý³ ÛÇÝ ³ éûñ Û³ ÛÇÝ áõ Ñá· ë» ñÇÝ Í³ Ýá Ã³ Ý³ Éáõ Ýå³ ï³-
Ïáí, ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ³Û óáí  ì³ Ûáó Óá ñáõÙ ¿ñ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ  ê»ñ ·á  Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ: 

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ñ»ï 
³ é³ çÇÝ Ñ³Ý ¹Ç åáõ ÙÁ Ù³ñ½ ËáñÑñ ¹Ç ÝÇë ïÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ¿ñ: 
 Ü³ Ë³ ñ³ ñÁ, ³Ù ÷á ÷áõÙ Ý» ñÇ ¨  ³ é³ çÇ Ï³ ³ Ý» ÉÇù Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ 
áõ Ý» ó³Í Çñ » ÉáõÛ ÃÇó μ³ óÇ, Ñ³Ý ·³ Ù³ Ýá ñ»Ý Í³ Ýá Ã³ ó»É ¿ Ý³¨ 
Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í Ñ³ñ ó» ñÇÝ` Ëáë ï³ Ý³-
Éáí ÑÝ³ ñ³ íá ñÇÝë û Å³Ý ¹³ Ï»É í»ñ çÇÝ Ý» ñÇë ÉáõÍ Ù³ ÝÁ:  Ü³ Ë³-
ñ³ ñÁ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Õ» Ï³ í³ñ Ý» ñÇ áõ ß³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ññ³ íÇ ñ»É 
¿ Ñ³ï Ï³ å»ë ³Ý Ñ³Ý·ë ï³ó ÝáÕ ³ÛÝ ËÝ¹ñÇ íñ³, áñ í³ ñ» É³-
Ñá Õ» ñÇ Ýå³ ï³ Ï³ ÛÇÝ û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý Ù³ñ ½³ ÛÇÝ óáõ ó³ ÝÇßÝ 
³ Ù» Ý³ ó³ÍñÝ ¿ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ: §º Ã» Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
Ûáõ ÝáõÙ û· ï³ ·áñÍ íáõÙ ¿ í³ ñ» É³ Ñá Õ» ñÇ 72 ïá Ïá ëÇó ³ í» ÉÇÝ, 
³ å³  ì³ Ûáó Óá ñÇ Ù³ñ ½áõÙ ÝáõÛÝ ù³Ý ¿ ãû· ï³ ·áñÍ íáÕ í³ ñ»-
É³ Ñá Õ» ñÇ ïá Ïá ëÁ: ²ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ Éñçá ñ»Ý Ùï³ Í»É Ï³ñ ̈ áñ ³Ûë 
óáõ ó³ ÝÇ ßÇ μ³ ñ» É³í Ù³Ý ¨  íÇ ×³ ÏÁ Ï³ Ûáõ Ý³ó ÝáÕ ù³Û É»ñ Ó»é-
Ý³ñ Ï» Éáõ Ù³ ëÇÝ:  Ø³ Ý³ í³Ý¹, áñ ³éç ̈ áõÙ ·³ñ Ý³ Ý³ ó³ÝÝ ¿, ¨ 
 Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë ÁÝ Ã³ ÝáõÙ »Ý Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÏñ í³Í μ³ñÓ-
ñá ñ³Ï ë»ñ Ù³ óáõ Ý» ñÇ ¨  å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ μ³ßË Ù³Ý ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÁ¦,- Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñ»É ¿ Ý³: 

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ·Ûáõ Õ³ óÇ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó μ³ñÓ ñ³ó í³Í ÙÃ»-
ñáõÙ Ý» ñÇ ËÝ¹ñÇÝ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ýß»É ¿, áñ ³Ýó Û³É ï³ ñÇ, ÑÇÙ Ý³-
Ï³ ÝáõÙ å³Û Ù³ Ý³· ñ³ ÛÇÝ ÑÇ ÙáõÝù Ý» ñáí ³ß Ë³ ï» Éáõ ßÝáñ ÑÇí, 
á ñá ß³ ÏÇ ¹ñ³ Ï³Ý ³ é³ çÁÝ Ã³ó ¿ ³ å³ Ñáí í»É` ÇÝã å»ë ÙÃ»-
ñáõÙ Ý» ñÇ, ³ÛÝ å»ë ¿É` ¹ñ³Ýó ¹Ç Ù³ó Ï³ ï³ñ íáÕ í×³ ñáõÙ Ý» ñÇ 
·áñ ÍÁÝ Ã³ó Ý» ñáõÙ:  ê³ Ï³ÛÝ, ³Û¹ á Éáñ ïáõÙ ¹»é¨ë Ã» ñáõÃ-
ÛáõÝ Ý»ñ Ï³Ý, á ñáÝó ÉáõÍ Ù³Ý ×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñÇó Ù» ÏÁ Ù³ñ ½áõÙ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇ ëï»Õ ÍáõÙÝ ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É: 
 Ð³ï Ï³ å»ë Ï³ñ ̈ áñ í»É ¿ Ë³ Õá Õ³ ·áñ Í³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇ íÇ 
ëï»Õ ÍáõÙÝ ² Õ³í Ý³ Óáñ Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ: §² é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Ù³ñ½ å»-
ïÇ Ñ»ï ³Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáõ »Ýù ³Û¹ ËÝ¹ñÇ Ý¦,- ³ ë»É ¿  ê»ñ ·á  Î³-
ñ³ å»ï Û³ ÝÁ: ²Ý¹ ñ³ ¹³ñÓ ¿ » Õ»É Ý³¨ å» ï³ Ï³Ý ÙÇ çáó Ý» ñáí 
Ù³ñ ½áõÙ Ï³ éáõó í³Í ëå³Ý ¹³ Ýá óÇ Ï³ñ ̈ á ñáõÃ Û³ ÝÁ, á ñÁ ß³-
Ñ³ ·áñÍ Ù³Ý ÏÑ³ÝÓÝ íÇ ³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ: 

²Û Ýáõ Ñ»ï¨, Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ É³í ³ß Ë³ ï³Ý ùÇ áõ μ³ñÓñ 
³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ, Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ §¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
Ýí³ ×áõÙ Ý» ñÇ¦ áë Ï» Ù» ¹³É Ý» ñáí å³ñ· ̈ ³ï ñ»É ¿  èÇÝ¹ ¨  ì»ñ-
Ý³ ß»Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ³Û ·» ·áñÍ Ý»ñ`  Ð.  ê³ Ñ³Ï Û³ ÝÇÝ ¨ ².  ́ ³Õ-
¹³ ë³ñ Û³ ÝÇÝ:  Ø³ñ ½Ç ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ¨ë 10 ³ é³ ç³ íáñ-
Ý»ñ ³ñ Å³ Ý³ ó»É »Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý 
ßÝáñ Ñ³ Ï³ É³· ñ» ñÇ: 

úñ í³ »ñÏ ñáñ¹ Ï» ëÇÝ Ý³ Ë³ ñ³ñ  ê»ñ ·á  Î³ ñ³ å»ï Û³-
ÝÁ, Ù³ñ½ å»ï ¾¹ ·³ñ  Ô³ ½³ñ Û³ ÝÇ áõ Õ»Ï óáõÃ Û³Ùμ, ³Û ó» É»É 
¿ §²ðÆ¸¦ ³Û Í³ μáõ Í³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ, » Õ»É §¶àÈ¸ºÜ 
¶ààô¸¦ Ï³ ÃÇ í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý ·áñ Í³ ñ³ ÝáõÙ, Í³ Ýá Ã³ ó»É 
³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³ÝÝ áõ ½ñáõ ó»É ³ß Ë³ ï³ ÏÇó Ý» ñÇ Ñ»ï: 

ÐÐ ï³ ñ³Í ù³ ÛÇÝ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ-
Ûáõ ÝáõÙ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ-
Û³Ý, ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ,  ÞÇ ñ³ ÏÇ Ù³ñ½ å» ï³ ñ³Ý Ý» ñÇ, 
ÇÝã å»ë Ý³¨  ß³ Ñ³·ñ ·Çé ³ÛÉ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ùμ 
Ï³ Û³ ó³Í Ñ³Ý ¹Çå Ù³ ÝÁ ùÝÝ³ñÏ í»É ¿ § Ðá Õ» ñÇ 
¿ ñá ½Ç³ ÛÇ ÇÝ ï»·ñ í³Í í» ñ³Ñë Ïá ÕáõÃ ÛáõÝ`  Ð³ ñ³-
í³ ÛÇÝ  Îáí Ï³ ëÇ É»é Ý³ ÛÇÝ ï³ ñ³Íù Ý» ñáõÙ¦ Íñ³-
·Ç ñÁ:

Ì ñ³ ·Ç ñÁ  Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 2014-2016 ÃÃ .-ÇÝ` GIZ/ADA ¨ ÐÐ 
Ï³ é³ í³ ñáõÃ ÛáõÝ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ùμ: ²ÛÝ 
Ý å³ ï³Ï áõ ÝÇ, Ñ³ Ù³ Ï³ñ· í³Í ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ 
ÙÇ çá óáí, Ñ³Õ Ã³ Ñ³ ñ»É Ñá Õ» ñÇ ¿ ñá ½Ç³Ý ¨  ¹»·-
ñ³ ¹³ óÇ³Ý` å³Ñ å³ Ý» Éáí Ï»Ý ë³ μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ-
Ûáõ ÝÁ:

 î³ ñ³Í ù³ ÛÇÝ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ³ é³-

çÇÝ ï» Õ³ Ï³É ì.  î»ñ ï»ñ Û³ ÝÁ Ï³ñ ̈ á ñ»É ¿ Íñ³·-
ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ` ÁÝ¹· Í» Éáí Ñ³ï Ï³ å»ë ¹ñ³ 
Ýß³ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ μ³ñÓñ É»é Ý³ ÛÇÝ ßñç³Ý Ý» ñáõÙ 
Ñá Õ³ ÛÇÝ å³ ß³ñ Ý» ñÇ μ³ ñ» É³í Ù³Ý ¨  ³ñ¹ Ûáõ Ý³-
í»ï Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ï» ë³ÝÏ Ûáõ ÝÇó:

Ì ñ³ ·Ç ñÁ Ý³ Ë³ ï» ëáõÙ ¿ »ñ Ïáõ Ù³ñ ½áõÙ áõ-
ëáõÙ Ý³ ëÇ ñ»É ¨ · Ý³ Ñ³ ï»É Ñá Õ» ñÇ ¿ ñá ½Ç³Ý ¨ 
 éÇë Ï» ñÁ, ³Û Ýáõ Ñ»ï¨, ¹ñ³Ýó ÑÇ Ù³Ý íñ³, Ùß³Ï-
í³Í ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ Íñ³· ñáí, Ýå³ë ï»É Ñá Õ³-
ß»ñ ï» ñÇ í» ñ³ Ï³Ý·Ý Ù³ÝÝ áõ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ Ûáõ Ý³-
í»ï û· ï³ ·áñÍ Ù³ ÝÁ: 

Ì ñ³· ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áÕ Ý» ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ³ÛÝ 
»Ý Ã³¹ ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ·áñ Íá ÕáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, ³ÛÉ¨` Ç ñ³ í³ Ï³Ý, ÇÝë-
ïÇ ïáõ óÇá Ý³É μ³ ñ» ÷á ËáõÙ Ý»ñ ¨  Ýáñ ï»Ë ÝÇ Ï³-
Ï³Ý Éáõ ÍáõÙ Ý»ñ:

àðàÞàôØ` ²ð²¶²Ðàê æð²î²ðÆ Ð²Ø²ð

àèà¶àôØ

² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ù³ñ ½Ç  Î³ñ μÇ  ̈  ú Ñ³ Ý³ í³Ý Ñ³-
Ù³ÛÝù Ý» ñÇ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇ Ñ»ï ÐÐ ÷áË í³ñ ã³ å»ï, 
ï³ ñ³Í ù³ ÛÇÝ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ². ¶ ̈ áñ·-
Û³ ÝÇ û ñ»ñë Ï³ Û³ ó³Í Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÇ 
í» ñ³ μ»ñ Û³É ½» Ïáõ ó»É »Ý ÐÐ Ý³ Ë³ ·³ ÑÇÝ ¨  í³ñ-
ã³ å» ïÇÝ:

ÐÐ Ý³ Ë³ ·³ ÑÇ Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñáõÃ Û³Ùμ, Ñ³-
Ù³ÛÝù Ý» ñÇ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ ¿ áõ Ý» ó»É 
² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ù³ñ½ å»ï  ê³ñ ·Çë  ê³ Ñ³Ï Û³ ÝÁ ¨ 
 ï» Õ» Ï³ó ñ»É, áñ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ëñ³ Ëáõ ë» Éáõ 
¿ Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Íñ³· ñ»-
ñÁ, á ñáÝù ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ùμ ½μ³Õ í» Éáõ Ñ³ñ-
óáõÙ Ëá ãÁÝ ¹áï Ý»ñ ã»Ý ëï»Õ ÍáõÙ, áõë ïÇ, Ñ³ß íÇ 
³é Ý» Éáí Íñ³· ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ Û³Ý í» ñ³ μ»ñ-

Û³É μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇ Ùï³ Ñá ·áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, á ñáß í»É ¿ 
Ï³ ë»ó Ý»É ³ ñ³ ·³ Ñáë ¹á ï³ óÇáÝ çñ³ ï³ ñÇ ßÇ-
Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ: ´ Ý³ ÏÇã Ý» ñÇÝ 
³ é³ ç³ñÏ í»É ¿` ³ é³Ýó áñ ̈ ¿ ³Ý Ñ³Ý·ë ïáõÃ Û³Ý, 
Ó»é Ý³ ÙáõË ÉÇ Ý»É Ý³ Ë³ ï»ë í³Í ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³-
Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ:

 ØÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï` ÐÐ Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ ÷áË í³ñ-
ã³ å» ïÇÝ Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñ»É ¿ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É ï³ ñ³ Í³ßñ ç³-
ÝÇ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Õ» Ï³ í³ñ Ý» ñÇ Ñ»ï` á éá· Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·ÇÝ ³éÝã íáÕ Ùï³ Ñá ·áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ñ³-
Ù³ å³ñ ÷³Ï Ï»ñ åáí ùÝÝ³ñ Ï» Éáõ ¨, ³ÝÑ ñ³ Å»ß-
ïáõÃ Û³Ý ¹»å ùáõÙ, Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý Éáõ ÍáõÙ Ý»ñ 
³ é³ ç³ñ Ï» Éáõ Ñ³ Ù³ñ:

ÀÝ Ã³ óÇÏ ï³ ñáõÙ Ï³ñ ̈ áñ í» Éáõ ¿ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ³ñ Ñ»ë ï³ Ï³Ý ë»ñÙ Ý³ íáñ Ù³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Í³ í³É Ý» ñÇ ÁÝ¹ É³Û Ýáõ ÙÁ, á ñÁ ïáÑ Ù³ ÛÇÝ ¨ Ù Ã» ñ³ ïáõ Ñ³ï Ï³ ÝÇß Ý» ñÇ μ³ ñ» É³í Ù³Ý 
Ï³ñ ̈ áñ Ý³ Ë³¹ñ Û³É Ý» ñÇó ¿: 

§ Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ̈  Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý¦ Íñ³· ñÇ ßñç³-
Ý³Ï Ý» ñáõÙ, ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ, ê Ûáõ ÝÇ ùÇ ¨  ¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ ½» ñáõÙ Ïëï»ÕÍ í»Ý  ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ë³ñ ù³ íá-
ñáõÙ Ý» ñáí ¨ Ý Ûáõ Ã» ñáí Ñ³ ·» ó³Í ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý ëå³ ë³ñÏ Ù³Ý Ï»Ýï ñáÝ Ý»ñ: àõ ëáõ óáõÙ ³Ý ó³Í 
¨  í» ñ³ å³ï ñ³ëï í³Í 87 ³ Ý³ë Ý³ μáõÛÅ Ý»ñ ÏÓ¨³ íá ñ»Ý ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý ³ ëá óÇ³ óÇ³ Ý»ñ, á ñáÝù, 
·áñ Í» Éáí ëå³ ë³ñÏ Ù³Ý Ï»Ýï ñáÝ Ý» ñáõÙ` ³ñ Ñ»ë ï³ Ï³Ý ë»ñÙ Ý³ íáñ Ù³Ý Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ÏÙ³ ïáõ ó»Ý 
³ Ý³ë Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ:

 Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ ³ é³ç Ý³ Ï³ñ· Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÇ Ñ»ï ùÝÝ³ñ ÏáõÙ-
Ý» ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÇó »É Ý» Éáí, ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ Ñ³ Ù³ñ í»É § î³ í³ ñ³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñÇ¦ 
ß³ ñáõ Ý³ Ïáõ ÙÁ: ²Ûë ³ éáõ Ùáí Ï³ñ ̈ áñ í»É ¿ ïáÑ Ù³ ÛÇÝ » ñÇÝç Ý» ñÇ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Ù» Ë³ ÝÇ½Ù Ý» ñÇ Ï³-
ï³ ñ» É³ ·áñ Íáõ ÙÁ, ÇÝã å»ë Ý³¨ ï» Õ³ Ï³Ý ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇó, Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, ïáÑ Ù³ ÛÇÝ Ï»Ý ¹³-
ÝÇ Ý» ñÇ ·ÝáõÙ Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ:                                        

    ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý  Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ß Ë³ ï³ Ï³½ ÙÇ ² Ý³ë Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ¨  ³ Ý³ë Ý³ μáõ-
ÅáõÃ Û³Ý í³ñ ãáõÃ Û³Ý å»ï  ² ßáï  Ðáí Ñ³Ý ÝÇë Û³ ÝÁ Ýß»ó, áñ    ³ Ý³ë Ý³ μáõ ÍáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ÑÇÙ Ý³ íáñ í³Í 
ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ÝÁ ¨  ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ ÉÇ³ñ Å»ù Ï³ ï³ñ Ù³ ÝÁ 
ÏÝå³ë ïÇ ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ ñáõÙ Ý³ Ë³ ï»ë íáÕ §² Ý³ë Ý³·É Ë³ ù³ Ý³ ÏÇ Ñ³ Ù³ ñ³ Ï³É Ù³Ý,  Ñ³ß í³é Ù³Ý ¨  
³ÝÓ Ý³· ñ³ íáñ Ù³Ý  Íñ³· ñÇ¦ Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ:

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ï³ ñ³Í Ñ³ß í³é Ù³Ý ÷áñÓ Ý³ Ï³Ý Íñ³ ·Çñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»É ¿ Ý³ Ëáñ¹ ï³-
ñÇ`  ì³ Ûáó Óá ñáõÙ` Ý» ñ³ é» Éáí  Ù³ñ ½Ç  ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý  μá Éáñ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ, ÇëÏ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Íñ³ ·ÇñÝ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í» Éáõ ¿ 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇ ³ß Ý³ ÝÁ:   

 Ü»É ÉÇ  ê³ Ñ³Ï Û³Ý      
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Ãí³ Ï³ ÝÇ μ»ñ ùÇ Ñ³ Ù³ñ, ³ß Ý³ Ý³ ó³Ý ¿ 
Ï³ ï³ñ í»É 105.3 Ñ³½. Ñ³ ï³ ñ³ ÍáõÃ Û³Ý 
íñ³, á ñÁ ·» ñ³ ½³Ý óáõÙ ¿ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ-
í³ Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÁ` 5.1 %-áí Ï³Ù 5200 Ñ³-
áí: ÀÝ Ã³ óÇÏ ï³ñ í³ μ»ñ ùÇ Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ-
¨áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ Ïáõ Ý» Ý³ §2010-2014 
Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÇ óá ñ» ÝÇ ë»ñÙ Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý 
¨  ë»ñ Ù³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³ Ý¦ 
Íñ³ ·Ç ñÁ: 2013 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ³ß Ý³ Ý³ ó³-
ÝÇ Ñ³ Ù³ñ  èáõ ë³ë ï³ ÝÇ  ̧ ³ß ÝáõÃ Ûáõ ÝÇó 
Ó»éù ¿ μ»ñ í»É 440 ïáÝ Ý³ ¿ ÉÇ ï³ ÛÇÝ í»-
ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ë»ñ Ù³ óáõ, ÇÝã å»ë Ý³¨ 
ï» Õ³ Ï³Ý ë»ñ Ù³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇó Ñ»ï í»-
ñ³ ¹³ñÓ íáÕ ¨ ·Ý íáÕ ¿ ÉÇ ï³ ÛÇÝ áõ ³ é³-
çÇÝ í» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý 3809 ïáÝ Ý³ 
³ß Ý³ Ý³ ó³Ý óá ñ» ÝÇ ë»ñ Ù³ óáõ Ç Ñ³ß íÇÝ, 
μ³ í³ ñ³ñ í»É ¿ Ù³ñ ½» ñÇó ëï³ó í³Í Ñ³Û-
ï» ñÇ ³Ù μáÕç å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ: ê»ñÙ Ý³-
μáõ ÍáõÃ Û³Ý ½³ñ  ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ, Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ 
¿ 2018 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ 
³ñ ï³¹ ñ»É 5500 ïáÝ Ý³ ¿ ÉÇ ï³ ÛÇÝ í»-
ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ë»ñ Ù³ óáõ:

 ¶³ñ Ý³ Ý³ ó³Ý Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý-
ù» ñÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ̈ áñ ¿ 
Ý³¨ §2014 Ãí³ Ï³ ÝÇ ·³ñ Ý³ Ý³ ó³ ÝÇ Ñ³-
Ù³ñ ·³ ñáõ, » ·Çå ï³ óá ñ» ÝÇ, ³é íáõÛ ïÇ ¨ 
 ÏáñÝ ·³ ÝÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý 
Íñ³· ñÇ¦ Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ: Ì ñ³· ñÇ ßñç³-
Ý³Ï Ý» ñáõÙ  èáõ ë³ë ï³ ÝÇ  ̧ ³ß ÝáõÃ Ûáõ-
ÝÇó Ý»ñÏñ íáõÙ ¿ 1978.7 ïáÝ Ý³ ·³ñ Ý³-
Ý³ ó³Ý ·³ ñáõ ³ é³ çÇÝ í» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ-
Û³Ý, 168 ïáÝ Ý³ ³é íáõÛ ïÇ, 190 ïáÝ Ý³ 
ÏáñÝ ·³ ÝÇ ¨ 23.5 ïáÝ Ý³ » ·Çå ï³ óá ñ» ÝÇ 
ë»ñ Ù³ óáõ:  î» Õ³ Ï³Ý ë»ñ Ù³ñ ï³¹ ñáÕ-
Ý» ñÇó ·Ýí»Éáõ ¿ 150 ïáÝ Ý³ ¿ ÉÇ ï³ ÛÇÝ 
í» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ·³ñ Ý³ Ý³ ó³Ý ·³-
ñáõ ë»ñ Ù³ óáõ: Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ÝÝ 
¿ áõÕÕ í»É 1 ÙÇ ÉÇ³ñ¹ 218 ÙÇ ÉÇáÝ ¹ñ³Ù: 
 Ø³ñ ½» ñáõÙ ëÏëí»É »Ý ë»ñ Ù» ñÇ Ù³ ï³ Ï³-
ñ³ñ Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ:

²ñ ï»ñÏ ñÇó Ý»ñÏñ í³Í ¨  ï» Õ³ Ï³Ý 
ë»ñ Ù³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇó ·Ýí³Í ë»ñ Ù³ óáõÇ 
1 ÏÇ Éá· ñ³ ÙÁ Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ, å»-
ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ 
Ýå³ ï³ Ïáí, Ñ³ï Ï³ó íáõÙ ¿ å» ïáõÃ Û³Ý 
ÏáÕ ÙÇó Ó»éùμ»ñ í³Í ³ñ Å» ùÇó ³ í» ÉÇ 
ó³Íñ ·Ý» ñáí:  êáõμ ëÇ ¹³ íáñ Ù³Ý ·áõ Ù³-
ñÁ, ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é Ù³Ùμ, Ï³½ ÙáõÙ ¿ 412.5 
ÙÉÝ ¹ ñ³Ù, ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ` ·Ûáõ Õ³ óÇ Ý»-
ñÁ ë»ñ Ù» ñÁ ëï³ ÝáõÙ »Ý ßáõ Ï³ Û³ Ï³ ÝÇó 
ßáõñç 35 %-áí ó³Íñ ·Ý» ñáí: Üß í³Í Í³-
í³ Éáí ë»ñ Ù³ óáõ Ç Ñ³ï Ï³ óáõ ÙÁ ÑÝ³ ñ³-
íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïï³ ·³ñ Ý³ Ý³ ó³Ý Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó Ý»É ßáõñç 19.5 Ñ³½. Ñ³ ï³ ñ³ ÍáõÃ-
Û³Ý íñ³: 

² é³ç Ý³ ÛÇÝ ë»ñÙ Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ¨ 
 ë»ñ Ù³ å³ Ñá íáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ í»ñ-
çÇÝ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ Ç ñ³ Ï³Ýó í³Í Íñ³· ñ»ñÝ 
¿³ Ï³ Ýá ñ»Ý Ýå³ë ï» óÇÝ Ñ³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³-
ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ, Ñ³ï Ï³ å»ë óá ñ» ÝÇ 
³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Í³ í³É Ý» ñÇ ¨  ÇÝù Ý³-
μ³ íáõÃ Û³Ý Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÇ μ³ñÓ ñ³ó Ù³ ÝÁ: 
 Ð³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ Í³-
í³É Ý» ñÁ 2013Ã. ·» ñ³ ½³Ý ó» óÇÝ Ý³ Ëáñ¹ 
ï³ñ í³ Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÁ` 20.3, ÇëÏ óá ñ» ÝÇ ÝÁ` 
28.2 %-áí:  ì»ñ çÇ ÝÇë ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ,  óá ñ»-
ÝÇ ÇÝù Ý³ μ³ íáõÃ Û³Ý Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÁ 2013 
Ãí³ Ï³ ÝÇ Ñ³ Ù³ñ, ·Ý³ Ñ³ï íáõÙ ¿ ßáõñç 
47.0 %` 2012 Ãí³ Ï³ ÝÇ 32.9 %-Ç ¹Ç Ù³ó:

-  ¸Ç ï³ñ ÏáõÙ Ý» ñÁ óáõÛó »Ý ï³ ÉÇë, áñ 
2014 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ½·³ ÉÇá ñ»Ý ³ í» É³ ó»É ¿ 
μ³Ý ç³ ñ³ μáë ï³ Ý³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ, 
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Ñ³ï Ï³ å»ë` ï» Õ³ Ï³Ý ë»ñ Ù» ñÇ å³ Ñ³Ý-
ç³ñ ÏÁ: Æ±Ýã ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ »Ý ï³ñ íáõÙ 
³ÛÝ μ³ í³ ñ³ ñ» Éáõ áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ:

-  ´³Ý ç³ ñ³ μáë ï³ Ý³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ-
ë» ñÇ ë»ñ Ù» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ Ñ³Ý ñ³-
å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ½μ³Õ íáõÙ 
»Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³Ë³ ñ³ ñáõÃ-
Û³Ý § ́ ³Ý ç³ ñ³ μáë ï³ Ý³ ÛÇÝ ¨  ï»Ë-
ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ·Ç ï³ Ï³Ý 
Ï»Ýï ñá ÝÁ¦, ÇÝã å»ë Ý³¨ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ó-
í³Í ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï»   ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ: 
ÀÝ Ã³ óÇÏ ï³ ñáõÙ ·Ç ï³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ 
ÏáÕ ÙÇó ³ í» É³ ó»É »Ý Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý 
·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝÝ Ý» ñÇÝ 
Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ íáÕ μ³Ý ç³ ñ³ μáë ï³ Ý³ ÛÇÝ 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ë³ ÍÇÉ Ý» ñÇ ¨  ë»ñ Ù» ñÇ 
Í³ í³É Ý» ñÁ  ¨ 2013 Ãí³ Ï³ ÝÇ óáõ ó³-
ÝÇß Ý» ñÁ Ï·» ñ³ ½³Ýó í»Ý ³ í» ÉÇ ù³Ý 4 
³Ý ·³Ù: ² é³ çÇ Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó ¿, Ù³ë-
Ý³ íáñ ë»ñ Ù³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ Ý»ñ· ñ³í-
Ù³Ùμ, ï» Õ³ Ï³Ý ë»ñ Ù³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ¨  
û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý Í³ í³É Ý» ñÇ ¿³ Ï³Ý ³ í»-
É³ óáõ ÙÁ:

 ì³ ñ» É³ Ñá Õ» ñÇ Ýå³ ï³ Ï³ ÛÇÝ û· ï³-
·áñÍ Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ í»ñ çÇÝ » ñ»ù ï³-
ñÇ Ý» ñÇÝ ·ñ³Ýó í»É »Ý ¿³ Ï³Ý ¹ñ³ Ï³Ý 
÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ-
ÛáõÝ Ý»ñÝ ³ í» É³ ó»É »Ý ·ñ» Ã» 35.0 Ñ³½. 
Ñ³-áí:  ì³ ñ» É³ Ñá Õ» ñÇ Ýå³ ï³ Ï³ ÛÇÝ û·-
ï³ ·áñÍ Ù³Ý Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÁ 2013Ã. Ï³½ Ù»É 
¿ 71.0 %`  2010 Ã. 63.2 %-Ç ¹Ç Ù³ó, ë³-
Ï³ÛÝ ËÝ¹ÇñÁ ¹»é¨ë ³é Ï³ ¿, ¨  ³ é³ çÇ Ï³ 
ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ Ýå³ ï³ Ï³áõÕÕ-
íáõÙ ¿ ¹ñ³ ³ë ïÇ ×³ Ý³ Ï³Ý ÉáõÍ Ù³ ÝÁ:  

 ê»ñÙ Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ¨  ë»ñ Ù³ å³ Ñá-
íáõÃ Û³Ý Íñ³· ñ» ñÇ ÑÇÙ Ý³ËÝ ¹Çñ Ý» ñÇó ¿ 
ë»ñ Ù» ñÇ ¹Ç Ù³ó í×³ ñáõÙ Ý» ñÇ áã ÉÇ³ñ Å»ù 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ:  Ø³ë Ý³ íá ñ³ å»ë` 255 
ß³ Ñ³ éáõ Ý» ñÇó í×³ ñáõÙ Ý» ñÁ ã»Ý Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó ñ»É 95 ß³ Ñ³ éáõ: Üß í³Í Íñ³· ñ» ñÁ 
ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý »Ý ¨  ·áõ Ù³ñ Ý» ñÇ ãÑ³-
í³ ù³· ñáõ ÙÁ Ëá ãÁÝ ¹á ïáõÙ ¿ ³ é³ çÇ Ï³ 
Íñ³· ñ» ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ:

- Æ±Ýã Ï³ ë»Çù  § Ðá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý»-
ñÇÝ 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ù³ï ã» ÉÇ ·Ý»-
ñáí ³ ½á ï³ Ï³Ý, ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ̈   Ï³ ÉÇáõ-
Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ Ó»éù μ»ñ Ù³Ý 
Ýå³ ï³ Ïáí å» ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³ Ý 
Íñ³· ñÇ¦ í» ñ³ μ»ñ Û³É:

- Ì ñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ  Ý»ñÏñ í»-
Éáõ »Ý 33121 ïáÝ Ý³ ³ ½á ï³ Ï³Ý, 2645 
ïáÝ Ý³ ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ¨ 1619 ïáÝ Ý³ 
Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã»ñ ¨, ³é-
Ï³ 700.6 ïáÝ Ý³ ³ ½á ï³ Ï³Ý å³ ñ³ñ-
ï³Ý Ûáõ ÃÇ Ñ»ï ÙÇ³ ëÇÝ,  ßáõ Ï³ Û³ Ï³ ÝÇó 
¿³ Ï³ Ýá ñ»Ý ó³Íñ ·Ý» ñáí, Ñ³ï Ï³ó í» Éáõ 
»Ý Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ-
Ý» ñÇÝ: ÀÝ¹ á ñáõÙ, ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ¨  Ï³-
ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÁ í»ñ çÇÝ 
ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ Ý»ñÏñ íáõÙ »Ý ³ é³ çÇÝ ³Ý-
·³Ù: Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ÝÝ ¿ áõÕÕ í»É 
1 ÙÇ ÉÇ³ñ¹ 829.7 ÙÇ ÉÇáÝ ¹ñ³Ù ëáõμ ëÇ-
¹Ç³:  ä³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ-
Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
Û³Ý Ù³ñ ½»ñ ³ñ ¹»Ý ëÏëí»É »Ý: 

 ¶³ñ Ý³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÇ ³· ñá ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý Å³Ù Ï»ï-
Ý» ñáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ̈ áñ-
íáõÙ ¿ Ý³¨ § Ðá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ 2014 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ù³ï ã» ÉÇ ·Ý» ñáí 
¹Ç ½» É³ ÛÇÝ í³ é» É³Ý Ûáõ ÃÇ Ó»éù μ»ñ Ù³Ý 
Ýå³ ï³ Ïáí å» ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³ Ý¦ 
Íñ³ ·Ç ñÁ, á ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ` ·Ûáõ Õ³-
Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý 
Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ ïñ³ Ù³¹ñ í» Éáõ 
¿ 17 ÙÇ ÉÇáÝ 640 Ñ³ ½³ñ ÉÇïñ ¹Ç ½» É³ ÛÇÝ 
í³ é» É³Ý ÛáõÃ: Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ÝÝ 
¿ áõÕÕ í»É 1 ÙÇ ÉÇ³ñ¹ 260 ÙÇ ÉÇáÝ ¹ñ³Ù 
ëáõμ ëÇ ¹Ç³:  ̧ Ç ½» É³ ÛÇÝ í³ é» É³Ý Ûáõ-
ÃÇ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ 
ÝáõÛÝ å»ë ëÏëí»É »Ý: 

-  ¶Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñÇ Ï³ Ûáõ ÝáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ ³   é³ÝÓ Ý³ ÏÇ 
Ï³ñ ̈ áñ íáõÙ ¿ í³ñ Ï» ñÇ Ù³ï ã» ÉÇáõÃ Û³Ý 
μ³ñÓ ñ³ óáõ ÙÁ:  Þ³ ñáõ Ý³Ï í» Éáõ± ¿ í³ñ Ï»-
ñÇ ïá Ïá ë³¹ ñáõÛù Ý» ñÇ ëáõμ ëÇ ¹³ íáñ Ù³Ý 

Íñ³ ·Ç ñÁ:
- Ì ñ³ ·Ç ñÁ ëÏëí»É ¿  ¹»é¨ë 2011 Ãí³-

Ï³ ÝÇó ¨, ÙÇÝã¨ 2013 Ãí³ Ï³ ÝÇ ï³ ñ»-
í»ñç, ïñ³ Ù³¹ñ í»É »Ý 54.7 ÙÉñ¹ ¹ ñ³ ÙÇ, 
63 Ñ³½. ÙÇ³ íáñ ïá Ïá ë³¹ ñáõÛ ùÇ ëáõμ ëÇ-
¹³ íáñ Ù³Ùμ, í³ñ Ï»ñ:  êáõμ ëÇ ¹³ íáñ Ù³Ý 

·áõ Ù³ ñÁ Ï³½ Ù»É ¿ 1 ÙÇ ÉÇ³ñ¹ 526 ÙÇ ÉÇáÝ 
¹ñ³Ù: ÆÝã Ëáëù, Íñ³ ·Ç ñÁ ß³ ñáõ Ý³Ï í»-
Éáõ ¿ Ý³¨ 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ, ÐÐ å» ï³-
Ï³Ý μÛáõ ç»áí í³ñ Ï» ñÇ ïá Ïá ë³¹ ñáõÛ ùÇ 
ëáõμ ëÇ ¹³ íáñ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ³ï Ï³ó í»É ¿ 
872.5 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù: ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é Ù³Ùμ, í»-
ñÁ Ýßí³Í Íñ³· ñ» ñáí, 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ 
ëáõμ ëÇ ¹³ íáñ Ù³Ý ·áõ Ù³ ñÁ Ï³½ ÙáõÙ ¿ 4 
ÙÇ ÉÇ³ñ¹ 375 ÙÇ ÉÇáÝ ¹ñ³Ù:

-  Ü³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ñ í³ 
Ï³ñ ̈ á ñ³ ·áõÛÝ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó ¿ ² ñ³ ñ³ï-
Û³Ý Ñ³ñ Ã³ í³Û ñáõÙ ¨  Ý³ Ë³ É»é Ý³ ÛÇÝ 
·á ïáõÙ Ùáñ Ù³½ ·Ç Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó» óÇ 
¹»Ù å³Û ù³ ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ÙÇ çá ó³-
éáõÙ Ý» ñÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõ ÙÁ: Æ±Ýã ¿ ³ñ í»-
Éáõ § ́ áõÛ ë» ñÇ å³ßï å³ ÝáõÃ Û³Ý ÙÇ çá-
ó³ éáõÙ Ý» ñÇ Íñ³· ñÇ¦ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 
áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ:

-  Ü³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ùÝÝ³ñ Ï»É ¿ 

Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ ¨  Éá ÉÇ ÏÇ ó»ó íÝ³ ë³ ïáõ Ý»-
ñÇ ¹»Ù å³Û ù³ ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ÙÇ çá ó³-
éáõÙ Ý» ñÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³Ý` ý» ñá Ùá Ý³-
ÛÇÝ Ã³ Ï³ñ¹ Ý» ñÇ û· ÝáõÃ Û³Ùμ, Ùá ÝÇ Ãá-
ñÇÝ ·Ç Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ Û³Ý 
Ñ³ñ óÁ, áñÁ Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÇÝ ÑÝ³ ñ³ íá-

ñáõÃ ÛáõÝ Ïï³ áã ÙÇ³ÛÝ ×ß·ñÇï á ñá ß» Éáõ 
íÝ³ ë³ ïá õÇ ¹»Ù å³Û ù³ ñÇ Ñëï³Ï Å³Ù-
Ï»ï Ý» ñÝ, ³ÛÉ¨  Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ËáñÑñ-
¹³ï íáõÃ ÛáõÝ ï³É ïÝï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇÝ` 
ÇÝã å»ë å³Û ù³ ñÇ Å³Ù Ï»ï Ý» ñÇ, ³ÛÝ å»ë 
¿É ïíÛ³É ÷áõ ÉáõÙ Ý³ ËÁÝï ñ» ÉÇ Ãáõ Ý³ ùÇ-
ÙÇ Ï³ï Ý» ñÇ ¨ ¹ ñ³Ýó ã³ ÷³ ù³ Ý³Ï Ý»ñÇ 
áõ ÏÇ ñ³é Ù³Ý » Õ³ Ý³Ï Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É:

²· ñá ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý å³ Ñ³Ýç Ý» ñáí 
å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý ¨ 
» ñ³ß Ë³ íáñ í³Í μ»ñ ù³ï íáõÃ Û³Ý ³  -
å³   Ñáí Ù³Ý Ý³ Ë³¹ñ Û³É Ý» ñÇ ëï»ÕÍ-
Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ̈ áñ íáõÙ ¿ Ý³¨ § Ðá Õ» ñÇ 
³· ñá ùÇ ÙÇ³ Ï³Ý Ñ» ï³ ½á ïáõÃ Û³Ý ¨  μ»ñ-
ñÇáõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ó Ù³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ 
Íñ³ ·Ç ñÁ¦: 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ áõ ß³¹ ñáõÃ-
Û³Ý Ï»Ýï ñá ÝáõÙ ÏÉÇ Ý»Ý ²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ-
½áõÙ Ï³ñÏ ï³ Ñ³ ñáõÃ Û³ Ý Ñ»ï ̈ ³Ýù Ý» ñÇ 
Ù»ÕÙ Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ:

² Ý³ë Ý³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ íÇ ×³ ÏÁ 
μ³í³ ñ³ñ ¿

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý  Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ß Ë³ ï³ Ï³½ ÙÇ ³ Ý³ë Ý³ μáõ-
ÍáõÃ Û³Ý ¨  ³ Ý³ë Ý³ μáõ ÅáõÃ Û³Ý í³ñ ãáõÃ Û³Ý ïíÛ³É Ý» ñáí, Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë Ñ³Ý-
ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ³ Ý³ë Ý³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ Ç ñ³ íÇ ×³ ÏÁ Ï³ ÛáõÝ ¿: 2014 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ÑáõÝ í³ ñÇ 1-Çó ³é ³Û ëûñ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ, 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ¨ Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ñ³ Ù³ñ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ í³ ñ³ ÏÇã ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
μéÝÏáõÙ Ý»ñ ã»Ý ³ñ Ó³ Ý³·ñ í»É:

ºÉ Ý» Éáí ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝáõÙ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ í³ ñ³ ÏÇã ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
μ³ñ¹ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ ¨ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ³ é³Ý ÓÇÝ Ù³ñ ½» ñÇ  Ï»Ý ¹³ ÝÇ-
Ý» ñÇ í³ ñ³ ÏÇã ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ Ç ñ³ íÇ ×³ ÏÇó, Ûáõ ñ³-
ù³Ýã Ûáõñ ï³ ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ »Ý  Ñ³ Ï³³ Ý³ë Ý³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ ÙÇ çá ó³-
éáõÙ Ý»ñ` Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ (ÊºÎ)` μñáõ ó» Éá½, ïáõ μ»ñ Ïáõ ÉÛá½, 
ëÇ μÇ ñ³Ëï, å³ë ï» ñ»É Ûá½, ËßËß³Ý å³ É³ñ,  Ù³Ýñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ 
(ØºÎ)` μñ³¹ ½áï, ÊºÎ ¨ ØºÎ ¹³ μ³Õ, ÊºÎ Ëá ½» ñÇ ¹³ ë³ Ï³Ý Å³Ý ï³Ëï, 
ÃéãáõÝ Ý» ñÇ Ü Ûáõ- ø³ëÉ ¨ Ù» Õáõ Ý» ñÇ í³ñ ñá³ ïá½ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ï³Ý-
Ë³ñ ·»É Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ: 

2014 Ãí³ Ï³ ÝÇ 1-ÇÝ » é³Ùë Û³ ÏáõÙ, Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ, 
§¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ å³ï í³ë ïáõÙ Ý» ñÇ¦ Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï-
Ý» ñáõÙ, í» ñáÝß Û³É ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¹»Ù  å³ï í³ë ïáõÙ Ý»ñ ¨  ³Ë ïá ñá ßÇã 
ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, Ý»ñ ÙáõÍ í»É  »Ý Ï³Ý Ë³ñ ·» ÉÇã ¨  
³Ë ïá ñá ßÇã  ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý ¹» Õ³ ÙÇ çáó Ý»ñ:

§¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ å³ï í³ë ïáõÙ¦ Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý»-
ñáõÙ Ï³ ï³ñ í» ÉÇù Ï³Ý Ë³ñ ·» ÉÇã ¨  ³Ë ïá ñá ßÇã ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
ÝáõÙ ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñ³-
ñáõÃ Û³Ý §² Ý³ë Ý³ μáõ Å³ ë³ ÝÇ ï³ ñÇ³ ÛÇ, ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý ¨ 
μáõ ë³ ë³ ÝÇ ï³ ñÇ³ ÛÇ á Éáñ ïÇ Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ï»Ýï ñáÝ¦ äà²Î-Á` Ñ³ Ù³ÛÝ-
ù³ ÛÇÝ ³ Ý³ë Ý³ μáõÛÅ Ý» ñÇ ÙÇ çá óáí:

§ Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý μá Éáñ Ù³ñ ½» ñáõÙ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ »Ý Ñ³ Ï³³ Ý³ë Ý³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ 
Ï³Ý Ë³ñ ·» ÉÇã ¨  ³Ë ïá ñá ßÇã ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñ` Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ Ý³ Ë³ ï»ë í³Í Å³-
Ù³ Ý³ Ï³ óáõÛ óÇ¦,- Ýß»ó  í³ñ ãáõÃ Û³Ý  ³ Ý³ë Ý³ μáõ ÅáõÃ Û³Ý μ³Å ÝÇ å»ï ¶³ ·ÇÏ 
ì³ñ ¹³Ý Û³ ÝÁ:

¾çÇ ÝÛáõÃ»ñÁ å³ïñ³ëï»É ¿ Ü»É ÉÇ ê³ Ñ³Ï Û³ÝÁ

²Ü²êÜ²ä²ÐàôÂÚàôÜ
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¶ÚàôÔîºÊÜÆÎ²Ü ä²îð²êî ¾

 ²ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ`   2014 Ãí³ Ï³ ÝÇ 
ÑáõÝ í³ ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃ Û³Ùµ, ³é Ï³ »Ý 
ïñ³Ï ïáñ Ý»ñ` 14782 Ñ³ï, Ñ³ ó³ Ñ³-
ïÇ Ï³ Ñ³ í³ù ÏáÙ µ³ÛÝ Ý»ñ` 1355 Ñ³ï, 
ïñ³Ï ïá ñ³ ÛÇÝ Ïó³ ë³Û É»ñ` 6099 
Ñ³ï, ïñ³Ï ïá ñ³ ÛÇÝ ËáïÑÝ ÓÇã Ý»ñ` 
2030 Ñ³ï, Ï» ñ³ Ñ³ í³ù ÏáÙ µ³ÛÝ Ý»ñ` 
376 Ñ³ï, Ù³Ù ÉÇã-µ³ñ ¹á ÓÇã Ý»ñ` 1575 
Ñ³ï, Ñ³ ïÇ Ï³½ ïÇã Ù» ù» Ý³ Ý»ñ` 427 
Ñ³ï, ïñ³Ï ïá ñ³ ÛÇÝ ß³ñ ù³ ó³Ý Ý»ñ` 
1856 Ñ³ï, ïñ³Ï ïá ñ³ ÛÇÝ ·áõ Ã³Ý-
Ý»ñ` 3843 Ñ³ï, ÏáõÉ ïÇ í³ ïáñ Ý»ñ` 
2244 Ñ³ï, á ñáÝó ë³ñ ùÇ ÝáõÃ Û³Ý Ù³-
Ï³ñ ¹³ ÏÁ Ï³½ ÙáõÙ ¿, ÙÇ çÇÝ Ñ³ß íáí, 
79 %: 

Üß í³Í ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ ßáõñç 93%-
Á ÊáñÑñ ¹³ ÛÇÝ ØÇáõÃ Û³Ý ³ñ ï³¹-
ñáõÃ Û³Ý »Ý` µ³ ñá Û³ å»ë ¨ ýÇ ½Ç-
Ï³ å»ë Ù³ß í³Í  (1976-1991ÃÃ. 
³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý), ÇëÏ ÙÝ³ ó³Í 7%-Á` 
¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý» ñÇ ¨  ³ÛÉ ÙÇ çáó Ý» ñÇ 
Ñ³ß íÇÝ Ý»ñÏñ í³Í:  

ä³ ñáÝ Ôáõßã Û³ ÝÁ Ñ³ í» É»ó, 
áñ    2013 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ, ÐÐ Ï³ é³ í³-
ñáõÃ Û³Ý  N 588 á ñáß Ù³Ùµ, Ñ³Ý ñ³-
å» ïáõÃ ÛáõÝ »Ý Ý»ñÏñ í»É ¨ öØÒ 
¼²Î-Ç ÙÇ çá óáí, áõÕ Õ³ ÏÇ í³ ×³é ùÇ 
áõ ÉÇ ½ÇÝ ·³ ÛÇÝ » Õ³ Ý³ Ïáí,  ïÝï»-
ë³ í³ ñáÕ ëáõµ Û»Ïï Ý»ñÝ ¨  ³Ý Ñ³ï-
Ý» ñÇÝ »Ý í³ ×³é í»É 120 Ñ³ï §Øî¼ 
82.1¦ Ù³Ï ÝÇ ßÇ ïñ³Ï ïáñ Ý»ñ, 20 
Ñ³ï Ñ³ í³ ùÇã-Ù³Ù ÉÇã Ý»ñ, 20 Ñ³ï 
ÏáõÉ ïÇ í³ ïáñ Ý»ñ, 40 Ñ³ï ·áõ Ã³Ý-
Ý»ñ, 34 Ñ³ï Ï³ñ ïá ýÇ É³ïÝ ÏÇã Ý»ñ 
¨ Ï³ñ ïá ýÇ É³ ù³Ý ¹Çã Ý»ñ, 16 Ñ³ï 
ß³ñ ù³ ó³Ý Ý»ñ: î ñ³Ï ïáñ Ý» ñÇ áõÕ-
Õ³ ÏÇ í³ ×³é ùÇ ÙÇ çá óáí Ç ñ³ó Ù³Ý 
·Ç ÝÁ » Õ»É ¿ 6.7 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù, ÇëÏ ÉÇ ½ÇÝ-
·áí` ï³ ñ» Ï³Ý 9% ïá Ïá ë³¹ ñáõÛ ùÇª 
Ý» ñ³é Û³É éÇë Ï» ñÇ ³ å³ Ñá í³· ñáõ-
ÙÁ, Ï³Ý Ë³í ×³ñ` ·ÝÇ 20%-Ç ã³ ÷áí, 
³ é³ í» É³ ·áõÛÝ  Å³Ù Ï» ïÁ` ïñ³Ï-
ïáñ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ` 6 ï³ ñÇ, ÇëÏ  Ñ³-
ñ³ ÏÇó ë³ñ ù» ñÇ Ñ³ Ù³ñ`  3 ï³ ñÇ: 
2014 Ã. ·³ñ Ý³ ÝÁ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
ÛáõÝ ¿ Ý»ñÏñ í»É ¨ë 100 ÙÇ³ íáñ §Øî¼ 
82.1¦ Ù³Ï ÝÇ ßÇ ïñ³Ï ïáñ, í³ ×³é ùÇ 
·Ç ÝÁª 7 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù:

ÆëÏ Ã» ÇÝã å»±ë ¨  áñ ï»±Õ »Ý 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ ·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ 
ï»Ë½ÝÝ Ù³Ý ¨ Ýá ñá· Ù³Ý ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÁ, å³ ñáÝ Ôáõßã Û³ ÝÁ Ýß»ó, 
áñ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ Ýá-
ñá ·áõÙ Ý» ñÁ Ï³ ï³ñ íáõÙ »Ý ë» ÷³-
Ï³ Ý³ ï» ñ» ñÇ áõ Å» ñáí, ãÝ³ Û³Í áñ`  
Ý³Ë ÏÇÝ ³· ñá ë»ñ íÇë Ý» ñÁª §² Ëáõñ-
Û³ ÝÇ¦, § Ø³ ëÇ ëÇ¦, § êÇ ëÇ³ ÝÇ¦, § Î³-
å³ ÝÇ¦, ÝáõÛÝ å»ë Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáõÙ »Ý 
ÁÝ Ã³ óÇÏ Ýá ñá ·áõÙ Ý»ñ:

Ø» Ë³ ÝÇ ½³ ïáñ Ý» ñÁ, ó³Ý ÏáõÃ-
Û³Ý  ¹»å ùáõÙ,  Ï³ ñáÕ »Ý ¹Ç Ù»É 
Ýñ³Ýó Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ: ÆëÏ å³-
Ñ»ë ï³ Ù³ ë» ñÁ Ó»éù »Ý µ»ñ íáõÙ Ñ³Ý-
ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ·áñ ÍáÕ ³é¨ï ñÇ 
Ï» ï» ñÇó` Üáõé Ýáõ ëÇ Ï»Ýï ñá Ý³ Ï³Ý 
µ³ ½³ ÛÇó, Ø³ ëÇ ëÇ ³· ñá ë»ñ íÇ ëÇó, 
Ø³ É³ ÃÇ³ ÛÇáõÙ ·áñ ÍáÕ ·ÛáõÕ ï»Ë-
ÝÇ Ï³ ÛÇ å³ Ñ»ë ï³ Ù³ ë» ñÇ í³ ×³é ùÇ 

¶ÚàôÔ²îÜîºê²Î²Ü îºÊÜÆÎ²Ü` ¶²ðÜ²ÜÜ ÀÜ¸²è²æ
ÐÐ  ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ  å» ï³ Ï³Ý ï»ë ãáõÃ-

Û³Ý ÏáÕ ÙÇó ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ ¨ · Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝ í³ ñáÕ ëáõµ Û»Ïï-
Ý» ñÇÝ Ù³ ïáõó íáõÙ »Ý µ³½ Ù³ ÃÇí Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ: Êáë»Éáí á Éáñ ïáõÙ Ù³ ïáõó íáÕ Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, 
Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ ³é Ï³ ÛáõÃ Û³Ý ¨ ¹ ñ³Ýó ³éÝã íáÕ Ñ³ñ ó» ñÇ Ù³ëÇÝ, 
ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ å» ï³ Ï³Ý ï»ë ãáõÃ Û³Ý å»ï 
å³ ñáÝ ì. Ôáõßã Û³ ÝÁ Ýß»ó, áñ §ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý í³ñ ã³ Ï³Ý íÇ ×³ Ï³· ñ³ Ï³Ý 
é» ·Çëï ñÇ ³ é³ çÇÝ ÷áõ ÉÇ í³ñ Ù³Ý Ï³ñ ·Á ¨ · Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý í³ñ ã³ Ï³Ý íÇ ×³ Ï³· ñ³ Ï³Ý é» ·Çëï ñÇ 
Ñ³ß í»ï íáõÃ Û³Ý Ó¨Á Ñ³ë ï³ ï» Éáõ Ù³ ëÇÝ¦ N 167-Ü Ññ³ Ù³ ÝÇ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ  
å» ï³ Ï³Ý ï»ë ãáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ï³ ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ ¿  Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ áõ ·áñ ÍÇù Ý» ñÇ Ñ³ß í³ éáõÙ ¨ ë³ñ ùÇ ÝáõÃ Û³Ý íÇ ×³ ÏÇ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÙ: 

Ï» ï» ñÇó:
ÐÐ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý 16.05.2013 

Ã. N 507-² á ñáß Ù³Ùµ, §¶ Ûáõ Õ³ïÝï»-
ë³ Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ  Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 
·ñ³ ë»Ý Û³ Ï¦ äÐ-Ç, §Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ 
Ï³ é³í³ñÙ³Ý ¨ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
Íñ³·ñÇ¦ ÙÇ çá óáí, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ù³ñ ½³ ÛÇÝ 
Ï»Ýï ñáÝ Ý» ñÇÝ ¨ Ù³ñ ½» ñÇ ³ ñáï û·-
ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇ ÙÇ³ íá ñáõÙ Ý» ñÇÝ ¿ 
ïñ³ Ù³¹ñ í»É 138 ÙÇ³ íáñ ·ÛáõÕ ï»Ë-
ÝÇ Ï³, á ñÇó` 19 ÙÇ³ íáñ §Øî¼ 82.1¦ 
Ù³Ï ÝÇ ßÇ ïñ³Ï ïáñ: ÆÝã å»ë Ý³¨ ÁÝ-
Ã³ó ùÇ Ù»ç ¿ ÝáõÛÝ ÌÆ¶-Ç ÙÇ çá óáí 
Ó»éù µ»ñ í³Í 35 ÙÇ³ íáñ §Øî¼ 82.1¦ 
Ù³Ï ÝÇ ßÇ ïñ³Ï ïáñ Ý» ñÇ ¨ 154 ÙÇ³-
íáñ ï³ñ µ»ñ Ù³Ï ÝÇß Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ ïñ³ Ù³¹ ñáõ-
ÙÁ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ëï»ÕÍ í³Í ³ ñáï 
û· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇ ÙÇ³ íá ñáõÙ Ý» ñÇÝ: 

¶ ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ å» ï³ Ï³Ý 
ï»ë ãáõÃ Û³Ý å» ïÁ Ï³ñ ̈ á ñ»ó ³ÛÝ 
÷³ë ïÁ, áñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý»ñ »Ý ï³ñ íáõÙ Ñ³Ý ñ³ å»-
ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ, ÙÇÝã¨ ·³ñ Ý³Ý ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ 
ëÏëí» ÉÁ, Ñ³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³ Ñ³ í³ù ÏáÙ-
µ³ÛÝ Ý» ñÇ, ÇÝã å»ë Ý³¨ 80 Ó. áõÅ ¨ 
÷áùñ Ñ½á ñáõÃ Û³Ùµ ïñ³Ï ïáñ Ý» ñÇ 
³ å³ Ñáí í³ ÍáõÃ Û³Ý  ¨ å³ Ñ³Ý ç³ñ-

ÏÇ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ Û³Ý áõ Ý»ñÏñ Ù³Ý  
áõÕ ÕáõÃ Û³Ùµ:  

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³-
ñ³ ñáõÃ Û³Ý ·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ  å»-
ï³ Ï³Ý ï»ë ãáõÃ Ûáõ ÝÁ  ÑÇ ß»ó ÝáõÙ ¿, 
áñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ Ï³Ý 
Ñ³ß í³ é» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí ¨ Ñ³ß í³-
éáõ ÙÇó Ñ³ Ý» Éáõ ¹»å ùáõÙ,   ë» ÷³ Ï³-
Ý³ ï» ñÝ, Áëï Ï³ñ ·Ç, Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý»-
Éáõ ¿ Ñ»ï¨ Û³É ÷³ë ï³ÃÕ Ã» ñÁ.

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ-
Ï³Ý Ñ³ß í³ é» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí`  ë»-
÷³ Ï³ Ý³ ï» ñÁ Ï³Ù Ýñ³ ÏáÕ ÙÇó 
ÉÇ³ ½áñ í³Í ³Ý ÓÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ 
¿ ë³Ñ Ù³Ý í³Í Ó¨Ç ¹Ç ÙáõÙ, ·ÛáõÕ-
ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ ë» ÷³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ç ñ³-
íáõÝ ùÁ Ñ³ë ï³ ïáÕ ÷³ë ï³ ÃáõÕÃ: 
ÆÝù Ý³ ß»Ý ·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ Ñ³ß-

í³é Ù³Ý ¹»å ùáõÙ Ý»ñ Ï³ Û³ó íáõÙ 
»Ý ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ñ³Ý ·áõÛó Ý» ñÇ (ß³ñ-
ÅÇ ãÇ, ³Ù ñ³ßñ ç³ Ý³ ÏÇ) Ó»éù µ»ñ-
Ù³Ý û ñÇ Ý³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñ³ë ï³ ïáÕ 
÷³ë ï³ÃÕ Ã»ñ,  û ñ»Ý ùáí Ý³ Ë³ ï»ë-
í³Í å» ï³ Ï³Ý ïáõñ ùÇ í×³ñ Ù³Ý 
³Ý ¹áñ ñ³ ·Çñ (900005161824 Ñ³ß íÇ 
Ñ³ Ù³ ñÇÝ` 5000 ¹ñ³Ù): üÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý 
³Ý ÓÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ ¿ ³Ý ÓÁ Ñ³ë ï³-
ïáÕ ÷³ë ï³ ÃáõÕÃ, ÇëÏ Ç ñ³ í³ µ³-
Ý³ Ï³Ý  ³Ý ÓÁ` å» ï³ Ï³Ý ·ñ³Ýó Ù³Ý 
íÏ³ Û³ Ï³Ý: ¶áñ Í³ éáõÛÃÝ  Ç ñ³ Ï³Ýó-
íáõÙ ¿ » ñ»ù ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ûñ í³ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ:

ÆëÏ Ñ³ß í³ éáõ ÙÇó Ñ³ Ý» Éáõ 
¹»å ùáõÙ` Ý»ñ Ï³ Û³ó í» Éáõ ¿  ë³Ñ-
Ù³Ý í³Í Ó¨Ç ¹Ç ÙáõÙ, ë³Ñ Ù³Ý í³Í 
å» ï³ Ï³Ý ïáõñ ùÇ ³Ý ¹áñ ñ³ ·Çñ 
(900005161527 Ñ³ß íÇ Ñ³ Ù³ ñÇÝ` 500 
¹ñ³Ù), ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý íÏ³ Û³ ·Çñ ¨ 
å» ï³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ñ³ ÝÇß, ýÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý 
³Ý ÓÁ` ³Ý ÓÁ Ñ³ë ï³ ïáÕ ÷³ë ï³-
ÃáõÕÃ, ÇëÏ Ç ñ³ í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ³Ý ÓÁ` 
å» ï³ Ï³Ý ·ñ³Ýó Ù³Ý íÏ³ Û³ Ï³Ý: 
²Ûë ¹»å ùáõÙ ·áñ Í³ éáõÛÃÝ Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó íáõÙ ¿ ï» ÕáõÙ` ³Ý ÙÇ ç³ å»ë:

ÆëÏ Ïáñó ñ³Í ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý 
íÏ³ Û³· ñÇ Ï³Ù å» ï³ Ï³Ý Ñ³ Ù³-
ñ³ ÝÇ ßÇ ¹Ç Ù³ó Ýá ñÁ (ÏñÏÝû ñÇ Ý³ ÏÁ) 
ïñ³ Ù³¹ ñ» Éáõ ¹»å ùáõÙ` ³ÝÑ ñ³-
Å»ßï ¿ Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý»É ë³Ñ Ù³Ý í³Í 
Ó¨Ç ¹Ç ÙáõÙ, ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý íÏ³ Û³·-

ñÇ Ï³Ù å» ï³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ñ³ ÝÇ ßÇ 
Ïáñë ïÇ í» ñ³ µ»ñ Û³É Ñ³ ½³ñ ¨  ³ í»-
ÉÇ ïå³ ù³ Ý³Ï áõ Ý» óáÕ Ù³ Ùáõ ÉáõÙ 
ïñí³Í Ñ³Û ï³ ñ³ ñáõÃ ÛáõÝ (Ã»ñ-
ÃÇ  û ñÇ Ý³ ÏÁ), ë³Ñ Ù³Ý í³Í å» ï³-
Ï³Ý ïáõñ ùÇ í×³ñ Ù³Ý ³Ý ¹áñ ñ³ ·Çñ 
(900005161824 Ñ³ß íÇ Ñ³ Ù³ ñÇÝ` 
10000 ¹ñ³Ù),  ýÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý ³Ý ÓÁ` 
³Ý ÓÁ Ñ³ë ï³ ïáÕ ÷³ë ï³ ÃáõÕÃ, 
ÇëÏ Ç ñ³ í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ³Ý ÓÁ` å» ï³-
Ï³Ý ·ñ³Ýó Ù³Ý íÏ³ Û³ Ï³Ý: ¶ ÛáõÕ-
ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ í» ñ³ µ»ñ Û³É Ý»ñ Ï³ Û³ó-
í³Í ÷³ë ï³ÃÕ Ã» ñÇ, ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý 
ïíÛ³É Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ ÝáõÃ-
Ûáõ ÝÁ ëïáõ ·» Éáõó Ñ» ïá ·áñ Í³ éáõÛÃÝ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ ¿ » ñ»ù ³ß Ë³ ï³Ý-
ù³ ÛÇÝ ûñ í³ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ:

ÆëÏ ïñ³Ï ïá ñÇëï-Ù» ù» Ý³ í³ñ-

Ý» ñÇ í³ñ Ù³Ý Ç ñ³ íáõÝ ùÇ íÏ³ Û³ Ï³Ý-
Ý» ñÇ ïñ³ Ù³¹ ñáõ ÙÁ Ï³ ï³ñ íáõÙ ¿ 
Ñ»ï¨ Û³É Ï³ñ ·áí. ¹Ç ÙáÕ ³Ý ÓÁ å»ïù 
¿  Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝÇ  Ñ»ï¨ Û³É ÷³ë ï³ÃÕ-
Ã» ñÁ` ë³Ñ Ù³Ý í³Í Ó¨Ç ¹Ç ÙáõÙ, ³ÝÓ-
Ý³· ñÇ å³ï ×»Ý, ïñ³Ï ïá ñÇëï- Ù»-
ù» Ý³ í³ñ Ý» ñÇ ¹³ ëÁÝ Ã³óÝ ³ í³ñ-
ï» Éáõ Ù³ ëÇÝ ïñí³Í ³ í³ñ ï³ Ï³Ý 
÷³ë ï³ÃÕ ÃÇ å³ï ×»Ý, »ñ Ïáõ Éáõ ë³Ý-
Ï³ñ` 3x4 ëÙ ã³÷ ëÇ (·áõ Ý³ íáñ), å»-
ï³ Ï³Ý ïáõñ ùÇ í×³ñ Ù³Ý ³Ý ¹áñ ñ³-
·Çñ (900005165619 ¨ 900005163291 
Ñ³ß íÇ Ñ³ Ù³ñ Ý» ñÇÝ` 3000-³ Ï³Ý 
¹ñ³Ù), ïñ³Ï ïá ñÇëï– Ù» ù» Ý³ í³ ñÇ 
íÏ³ Û³ Ï³ ÝÇ å³ï ×»Ý` í³ñ Ù³Ý Ç ñ³-
íáõÝ ùÇ Ï³ñ ·Á ÷á Ë» Éáõ ¹»å ùáõÙ: 
à ñ³ Ï³ íáñ Ù³Ý ùÝÝáõÃ ÛáõÝÝ ³Ýó Ï³ó-
íáõÙ ¿ ¹Ç Ùáõ ÙÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý» Éáõ ûñ í³-
ÝÇó áã áõß, ù³Ý` ï³ëÝ ÑÇÝ· ûñ ¨  áã 
ßáõï, ù³Ý` ï³ ëÁ ûñ Ñ» ïá: à ñ³ Ï³-
íáñ Ù³Ý ùÝÝáõÃ Û³Ý ³ í³ñ ïÇó Ñ» ïá, 
» ñ»ù ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ûñ í³ ÁÝ Ã³ó-
ùáõÙ, Ñ³ÝÓ Ý³ Åá Õá íÇ` á ñ³ Ï³ íáñ Ù³Ý 
ùÝÝáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ ¹ñ³ Ï³Ý »½ ñ³ Ï³-
óáõÃ Û³Ý ÑÇ Ù³Ý íñ³, ï»ë ãáõÃ Ûáõ ÝÁ 
ïíÛ³É ³Ý ÓÇÝ ïñ³ Ù³¹ ñáõÙ ¿ ïñ³Ï-
ïá ñÇëï-Ù» ù» Ý³ í³ ñÇ í³ñ Ù³Ý Ç ñ³-
íáõÝ ùÇ íÏ³ Û³ Ï³Ý:

î ñ³Ï ïá ñÇëï-Ù» ù» Ý³ í³ñ Ý»-
ñÇ í³ñ Ù³Ý Ç ñ³ íáõÝ ùÇ íÏ³ Û³ Ï³Ý-
Ý» ñÇ ÏñÏÝû ñÇ Ý³ ÏÇ ïñ³ Ù³¹ñ Ù³Ý 
¹»å ùáõÙ  ³ÝÑ ñ³ Å»ßï »Ý Ñ»ï¨ Û³É  
÷³ë ï³ÃÕ Ã» ñÁ. ¹Ç ÙáÕ ³Ý ÓÁ å»ïù 
¿  Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝÇ  ë³Ñ Ù³Ý í³Í Ó¨Ç 
¹Ç ÙáõÙ, ³ÝÓ Ý³· ñÇ å³ï ×»Ý,  »ñ Ïáõ 
Éáõ ë³Ý Ï³ñ` 3x4 ëÙ ã³÷ ëÇ (·áõ Ý³-
íáñ),  å» ï³ Ï³Ý ïáõñ ùÇ í×³ñ Ù³Ý 
³Ý ¹áñ ñ³ ·Çñ (900005165619 Ñ³ß-
íÇ Ñ³ Ù³ ñÇÝ` 6000 ¹ñ³Ù): ÐÐ Ç ñ³-
í³ ëáõ Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` ³ÛÉ 
å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ ÷á Ë³ Ý³Ï í³Í), 
ÇÝã å»ë Ý³¨ Ý³Ë ÏÇÝ ÊêÐØ Ñ³Ý ñ³-
å» ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ç ñ³ í³ ëáõ Ù³ñ ÙÇÝ-
Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó ïñí³Í ïñ³Ï ïá ñÇëï-
Ù» ù» Ý³ í³ ñÇ íÏ³ Û³ Ï³ ÝÁ Ïáñó Ý»-
Éáõ, ÇÝã å»ë Ý³¨ ÷á Ë³ Ý³ Ï» Éáõ 
¹»å ùáõÙ` ³ÛÝ ïÝû ñÇ Ýá ÕÇÝ, ë³Ñ Ù³Ý-
í³Í Ï³ñ ·áí, ÝáõÛÝ ËÙµÇ ïñ³Ýë åáñ-
ï³ ÛÇÝ ÙÇ çáó Ý»ñ í³ ñ» Éáõ Ç ñ³ íáõÝ-
ùÇ Ýáñ íÏ³ Û³ Ï³Ý ¿ Ñ³ï Ï³ó íáõÙ` 
³ é³Ýó á ñ³ Ï³ íáñ Ù³Ý ùÝÝáõÃ ÛáõÝ 
Ñ³ÝÓ Ý» Éáõ, » ñ»ù ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ 
ûñ í³ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, Ç Ñ³ñ Ï»,  ¹Ç Ùáõ ÙÇ, 
ïñ³Ï ïá ñÇëï-Ù» ù» Ý³ í³ ñÇ í³ñ Ù³Ý 
Ç ñ³ íáõÝ ùÇ íÏ³ Û³ Ï³ ÝÇ, »ñ Ïáõ Éáõ-
ë³Ý Ï³ ñÇ 3x4 ã³÷ ëÇ (·áõ Ý³ íáñ) ¨ 
å» ï³ Ï³Ý ïáõñ ùÇ í×³ñ Ù³Ý ³Ý ¹áñ-
ñ³· ñÇ (900005165619 Ñ³ß íÇ Ñ³-
Ù³ ñÇÝ` 3000 ¹ñ³Ù) ³é Ï³ ÛáõÃ Û³Ý 
¹»å ùáõÙ: 

ÈÇ³ Ý³  Þ³Ë Ý³ ½³ñ Û³Ý
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Ան ցել են ժա մա նակ նե րը, երբ ա մեն ինչ շատ 
պարզ էր. տա լիս ես այս քան պա րար տան յութ, ստա
նում ես այս քա նով բարձր բերք, վա րում ես հողն այս 
խո րութ յամբ` ա պա հով ում ես ևս մի գոր ծոն: Այժմ շա
տերն են հաս կա նում, որ գյու ղատն տե սութ յու նը բա
վա կա նին բարդ բնա գա վառ է, և ն րա նում հա ջո ղութ
յան հաս նե լու հա մար շատ և շատ գի տե լիք ներ ու 
հմտութ յուն ներ են հար կա վոր.  միշտ չէ, որ հե տա գա
յում տրա մա բա նա կան հա մար վող ո րո շու մը սկզբում 
էլ է այդ պես ըն կալ վել: Մեր ձա վոր Ար ևել քի մի շարք 
երկր նե րում ո րոշ շրջան ներ թող նում են ա ռանց ո ռոգ
ման ցան ցի և բա վա րար վում ստաց ված §կեսբեր
քով¦: Ի դեպ, Վ րաս տա նն ըն դա մե նը մի քա նի տա րի 
է, ինչ ո ռոգ ման հա մա կարգ է ստեղ ծում. ծախ սել է 
մոտ 50 մի լիոն դո լար և մոտ 45 հա զար հեկ տար հո
ղա տա րածք դարձ րել ո ռո գե լի:

Խոս քը միայն ո ռոգ ման մա սին չէ, այլ` ոչ ստան
դարտ, յու րա տե սակ, բայց և կշ ռա դատ ված մո տե
ցում նե րի: Բարձր (ա վե լի ճիշտ` օպ տի մալ) բերք 
ստա նա լու հա մար` վա ռե լան յու թի, պա րար տան յու
թե րի, մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում, 
միև նույն է, անհ րա ժեշտ է ա ռա ջին հեր թին կա տա րել 
հո ղա հան դակ նե րի հա մա լիր հե տա զո տութ յուն, ո րը 
կտա տե ղե կատ վութ յուն` հո ղին անհ րա ժեշտ սննդա
տար րե րի, դրանց տրման ձևե րի, չա փա բա ժին նե րի և 
տր ման ժամ կետ նե րի վե րա բեր յալ: Վեր ջին ս հատ կա
պես կա րե լի է կա տա րել այն տնտե սութ յուն նե րում, 
որ տեղ պա րար տաց ման ծախ սե րը բարձր են կամ 
գե րակշ ռող: Դ րան պետք է հետ ևեն խո նա վութ յան 
ա պա հով ման և հո ղի մե խա նի կա կան կա ռուց ված

քի տվյալ նե րը: Ե թե հո ղը վատն է, պետք է քիչ ծախս 
ա նել՝ արդ յուն քում քիչ բերք կստաց վի, ինք նար ժեքն 
էլ ցածր կլի նի: Փո խա րե նը` լավ հո ղի վրա պետք է 
ծախ սել  ու ա վե լի բարձր բերք ստա նալ. այս դեպ քում 
էլ ինք նար ժե քը ցածր կլի նի` ար դեն բարձր բեր քատ
վութ յան հաշ վին:

ՌԴ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը, 
դեռևս 2003 թ. սեպ տեմ բե րին, հաս տա տել է §Գ յու
ղատն տե սա կան հո ղե րի հա մա լիր մո նի թո րին գի վե
րա բեր յալ մե թո դա կան ցու ցում ներ¦, հա մա ձայն ո րի` 
տնտե սութ յուն նե րը 5 տա րին մեկ պետք է ա պա հո վեն 
ի րենց հո ղե րի ագ րո քի միա կան հե տա զո տութ յուն: 
ՌԴ §Ռոս սել խոզ նադ զոր¦ հզոր կա ռույ ցը ստեղ ծել 
է մի քա նի մարզ սպա սար կող ռե ֆե րենտ կենտ րոն
ներ (ՌԿ), ո րոնք, կա հա վոր ված լի նե լով ա մե նաար

դիա կան սար քա վո րում նե րով և հա մալր ված լի նե լով 
բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րով, 
շատ մատ չե լի գնե րով ա պա հո վում են ճշգրիտ տվյալ
նե րի ստա ցում և դ րանց գրա գետ վեր լու ծութ յուն, 
ո րոնք ամ փոփ վում են հո ղա գոր ծին տրվող պարզ 
ցու ցում նե րով:

Ն մու շա ռու մը կա տար վում է GLONASS/GPS 
տեխ նո լո գիա նե րով և բարձ րո րակ տիե զե րան կա
րա հա նում նե րով, ո րոնց մշա կու մից հե տո ֆեր մերն 
ու նե նում է իր հո ղե րի քար տե զագ րու մը, դաշ տե րի 
անձ նագ րե րը և յու րա քանչ յուր դաշ տի հա մար պա
րար տաց ման սխե մա նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս 
ընտ րել ծախ սե րի և բեր քի ա մե նա հար մար տար բե
րակ նե րը:

Ռոս տո վի մար զում գտնվող Ռե ֆե րենտ կենտ
րո նի Վոլ գոգ րադ յան մաս նաճ յու ղը տար վա սկզբից 
սպա սար կել է մոտ 70 հա զար հեկ տար հո ղա տես քեր՝ 
հե տա զո տե լով 1900 հո ղան մուշ, ո րոն ցում ո րոշ վել են 
N, P, K պա րու նա կութ յու նը, հու մու սը, միկ րո տար րե
րը, հո ղի թթվայ նութ յունն ու մե խա նի կա կան կազ մը: 
Ագ րո քի միա կան հե տա զո տութ յուն նե րին զու գա հեռ, 
կա րե լի է պատ վի րել հա մա կարգ ված ֆի տո սա նի
տա րա կան հե տա զո տութ յուն ներ` փաս տաթղ թե րի 
լիար ժեք փա թե թի տրա մադ րու մով: Ն ման հա մա
կար գի առկայությունը մեր հանրապետությունում, 
համապատասխան ֆինանսավորման պարագայում, 
նպաս տա վոր կլի ներ հայ հո ղա գոր ծի հա մար,  միա
ժա մա նակ կաշ խու ժաց վեր խորհր դատ վա կան հա
մա կար գը:        

Վ Հ

²¶ðàøÆØÆ²Î²Ü Ðºî²¼àîàôÂÚàôÜÜºðÆ Î²ðºìàðàôÂÚàôÜÀ 

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

²ß Ë³ñ ÑáõÙ ·»ï Ý³ Ýáõ ßÇ ó³Ý ù³ ï³-
ñ³ ÍáõÃ Ûáõ ÝÝ»ñÁ Ï³½ ÙáõÙ »Ý 18 Ñ»Ï ï³ñ, 
á ñÇó` 5.3 ÙÉÝ ̀ ³ ëÇ³ Ï³Ý »ñÏñ Ý» ñáõÙ:

ÐÐ-áõÙ í³Õáõó Ç í»ñ Ùß³Ï íáõÙ ¿ 
·»ï Ý³ Ýáõ ßÇ Ø»Õ ñÇÇ ï» Õ³ Ï³Ý ëáñ ïÁ, 
ÇëÏ ³ÛÅÙª  Ý³¨  Ýáñ ëáñï»ñ:

¶»ï Ý³ Ýáõ ßÁ ç»ñ Ù³ ë»ñ ¨ Ëá Ý³-
í³ ë»ñ ÙÇ³Ù Û³ Ùß³ Ï³ µáõÛë ¿: ¶»ï Ý³-
Ýáõ ßÇ ë»ñ ÙÁ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ 40-60 % 
µ³ñÓ ñá ñ³Ï ÛáõÕ, 30-31 % ëåÇ ï³ Ïáõó-
Ý»ñ ¨ 9-10 % ³Í Ë³ç ñ³ï Ý»ñ: ¶»ï Ý³-
Ýáõ ßÇ ë»ñ Ù» ñÇó ëï³ó í³Í Ûáõ ÕÁ ëÝÝ¹³-
ñ³ñ ¿ ¨ Ñ³ Ù³ ÛÇÝ Ñ³ï Ï³ ÝÇß Ý» ñáí 
·» ñ³ ½³Ý óáõÙ ¿ ëá Û³ ÛÇ, ³ñ ̈ ³ Í³Õ ÏÇ, 
» ·Çå ï³ óá ñ» ÝÇ ¨, ÝáõÛ ÝÇëÏ, ÓÇ Ã³åï-
ÕÇ Ûáõ Õ» ñÇÝ: ²ÛÝ û· ï³ ·áñÍ íáõÙ ¿ å³-
Ñ³ Íá Ý» ñÇ, Ù³ñ ·³ ñÇ ÝÇ, û ×³ éÇ, Ññáõ-
ß³ Ï» Õ» ÝÇ ̈  ëÝÝ ¹Ç ³ñ¹ Ûáõ Ý³ µ» ñáõÃ Û³Ý 
Ù»ç: ê»ñ Ù» ñÇó ëï³ó í³Í ùáõë åÁ å³-
ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 48% ëåÇ ï³ Ïáõó Ý»ñ 
¨ 8% ÛáõÕ: Ð³ ×³Ë ·»ï Ý³ Ýáõ ßÇ ùáõë-
åÁ` Ë³é Ýáõñ ¹Ç Ó¨áí, û· ï³ ·áñ ÍáõÙ »Ý 
ßá Ïá É³¹, Ï³ Ï³á ¨ ëáõñ× å³ï ñ³ë ï»-
Éáõ Ñ³ Ù³ñ: ê»ñ Ù» ñÁ µá í³Í íÇ ×³ ÏáõÙ 
áõ Ý»Ý Ñ³ ×» ÉÇ Ñ³Ù ¨  áõ ï» ÉÇ »Ý: ì»ñ-
·»ïÝ Û³ Ù³ ëÁ Ñ³Ý ¹Ç ë³ ÝáõÙ ¿ Ïá åÇï 
³ Ý³ë Ý³ Ï»ñ, ÇëÏ ³ Õ³ ó³Í åïÕ³ Ã³-
Õ³Ý ÃÁ É³í ÃéãÝ³ Ï»ñ ¿:

ºñÏ ñ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý ·Ç ï³ Ï³Ý 
Ï»Ýï ñá ÝÇ ë»ñÙ Ý³ µáõ ÍáõÃ Û³Ý µ³Å-
ÝÇ ·Çï Ý³ Ï³Ý Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó Ï³ ï³ñ-
í³Í Ñ» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ óáõÛó »Ý 
ïí»É, áñ ² ñ³ ñ³ï Û³Ý ¹³ß ï³ í³Û ñÇ ¨ 
Ý ñ³ Ý³ Ë³ É»é Ý³ ÛÇÝ ·á ïáõ ó³Í ñ³ ¹Çñ 
ï³ ñ³Íù Ý» ñÇ Ñá Õ³Ï ÉÇ Ù³ Û³ Ï³Ý å³Û-
Ù³Ý Ý» ñÁ` ·»ï Ý³ Ýáõ ßÇ ³ ×Ç ¨ µ³ñÓñ 
µ»ñ ù³ï íáõÃ ÛáõÝ ³ å³ Ñá í» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, 
ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ Ýå³ë ï³ íáñ »Ý: 1999-
2009ÃÃ. ÷áñ Ó³ñÏ í»É »Ý Ñ³ Ù³ß Ë³ñ-
Ñ³ ÛÇÝ Ñ³ í³ ù³ Íá õÇó Ý»ñ ÙáõÍ í³Í 28 
í³ Õ³ Ñ³ë ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý»ñ: ²ñ¹ ÛáõÝ-
ùáõÙ, ² ñ³ ñ³ï Û³Ý ¹³ß ï³ í³Û ñÇ å³Û-
Ù³Ý Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ ÁÝïñ í»É »Ý ³ é³ í»É 
í³ Õ³ Ñ³ë ¨ µ³ñÓñ µ»ñ ù³ ïáõ 2 ëáñ-
ï»ñ`  ØáõÙ Ã³½ ¨ êá Éá Ù³Ã, á ñáÝù Ï³-
ñ» ÉÇ ¿ Ñ³ Ù» Ù³ ï»É Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ-
ÝáõÙ Ùß³Ï íáÕ ÙÇ³Ï Ø»Õ ñÇÇ ï» Õ³ Ï³Ý 
ëáñ ïÇ Ñ»ï:

´³ í³ ñ³ñ ³· ñá ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ÙÇ-

 ¶»ï Ý³ Ýáõ ßÇ Ñ³Û ñ» ÝÇ ùÁ ´ ñ³ ½Ç ÉÇ³Ý ¿: Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë ·»ï Ý³-
Ýáõ ßÁ Ùß³Ï íáõÙ ¿ Ñ³ ñ³ í³ ÛÇÝ ² ëÇ³ ÛáõÙ` ÐÝ¹ Ï³ë ï³ ÝáõÙ, âÇ Ý³ë-
ï³ ÝáõÙ, ÇÝã å»ë Ý³¨` Æë å³ ÝÇ³ ÛáõÙ, ü ñ³Ý ëÇ³ ÛáõÙ, Æ ï³ ÉÇ³ ÛáõÙ 

¨ ´³É Ï³Ý Û³Ý »ñÏñ Ý» ñáõÙ:

çá ó³ éáõÙ Ý»ñ ÏÇ ñ³ é» ÉÇë, Ñ»Ï ï³ ñÇó 
Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ëï³ Ý³É 24-26 ó/ Ñ³ µ»ñù: 
¶»ï Ý³ Ýáõ ßÇ Ùß³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ 
ß³ Ñáõ Ã³ µ»ñ ¿, ³ÛÉ¨, ÇÝã å»ë ÃÇ Ã»é-
Ý³ Í³Õ Ï³ íáñ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ µá Éáñ Ùß³ Ï³-
µáõÛ ë» ñÁ, ¹ñ³Ýù Ñá ÕÁ Ñ³ñë ï³ó ÝáõÙ »Ý 
³ ½á ï³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñáí:

¶»ï Ý³ Ýáõ ßÇ Ñ³ Ù³ñ É³ í³ ·áõÛÝ 
Ý³ Ëáñ¹ Ý»ñ »Ý` ³ß Ý³ Ý³ ó³Ý óá ñ» ÝÁ, 
áã µ³Ï É³½ ·Ç µ³Ý ç³ ñ³ Ýá ó³ ÛÇÝ ¨ ß³-
ñ³ Ñ»ñÏ Ùß³ Ï³ µáõÛ ë» ñÁ:

ò³Ý ùÇ Ñ³ Ù³ñ Ý³ Ë³ ï»ë í³Í 
ë»ñ Ù» ñÁ å³ñ ï³ ¹Çñ å»ïù ¿ å³ Ñ»É 
å³ ïÇ× Ý» ñáí, ù³ ÝÇ áñ å³ ïÇ× Ý» ñÇó 
³Ý ç³ï í³Í ë»ñ Ù»ñÝ ³ ñ³· Ïáñó ÝáõÙ 
»Ý ÍÉáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ: àõ ëÇ åïÕ³ Ã³-
Õ³Ý ÃÇó ë»ñ Ù» ñÁ å»ïù ¿ ³Ý ç³ ï»É 
ÙÇ³ÛÝ ó³Ý ùÇó 5-10 ûñ ³ é³ç ¨, áñ å»ë 
ë»ñ Ù³ óáõ, û· ï³ ·áñ Í»É ÙÇ³ÛÝ ³ éáÕç, 
Ëá ßáñ ¨ ã ç³ñ¹ í³Í ë»ñ Ù» ñÁ: ò³Ý ùÇó 
³ é³ç Ëáñ Ñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ë»ñ Ù» ñÁ 
Ùß³ Ï»É ³ ½á ï³ µ³Ï ï» ñÇ³ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³-
å³ ï³ë Ë³Ý ßï³ Ùáí: ´³ ñ»Ý å³ëï 
» Õ³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ ó³Ý ùÁ 
Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ëÏë»É ³å ñÇ ÉÇ »ñÏ ñáñ¹ ï³ë-
Ýûñ Û³ ÏÇó, ÇëÏ ³ÝÓñ ̈ ³ ÛÇÝ ¨ Ñ³ Ù» Ù³-
ï³ µ³ñ óáõñï » Õ³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ å³Û Ù³Ý-
Ý» ñÇ ¹»å ùáõÙ` ÙÇÝã¨ Ù³ ÛÇ ëÇ ³ é³ çÇÝ 
ï³ë Ýûñ Û³ ÏÁ: Ø» ù» Ý³ Û³ó í³Í » Õ³ Ý³-
Ïáí ó³Ý ùÁ å»ïù ¿ Ï³ ï³ ñ»É » ·Çå ï³-
óá ñ» ÝÇ ß³ñ ù³ ó³ Ýáí` 70x10x1 ëË»-
Ù³ Ûáí: ò³Ý ùÇ Ýáñ Ù³Ý 70-90 Ï·/ Ñ³ ¿: 
öáùñ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ íñ³ ó³Ý ùÁ 
Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ï³ ï³ ñ»É Ó»é ùáí` 6-8 ëÙ Ëá-
ñáõÃ Û³Ùµ: ê»ñ Ù» ñÇ ÍÉáõ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝÝ 
³    å³     Ñá   í» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ó³Ý ùÇó ³Ý  ÙÇ ç³-
å»ë Ñ» ïá ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ ¹³ß ïÁ çñ»É: 
² é³ çÇÝ ÍÇ É»ñÝ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ ÉÇë ó³Ý-
ùÇó 8-12 ûñ Ñ» ïá: ò³Ýù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ-
Ûáõ ÝÁ ÉÇ³ñ Å»ù û· ï³ ·áñ Í» Éáõ Ýå³ ï³-
Ïáí, ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ ãÍÉ³Í µÝÇÏ Ý» ñáõÙ 
ó³Ý ùÁ ÏñÏÝ»É: ² é³ çÇÝ ù³Õ Ñ³ ÝÁ ¨ 

ÏáõÉ ïÇ í³ óÇ³Ý å»ïù ¿ Ï³ ï³ ñ»É 5-6 
ï»ñ ̈ Ç Ó¨³ íáñ Ù³Ý ÷áõ ÉáõÙ, ÁÝ¹ á ñáõÙ` 
í» ·» ï³ óÇ³ ÛÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï 
¿ Ï³ ï³ ñ»É 3-4 ù³Õ Ñ³Ý-µáõÏ ÉÇó ¨ 5-6 
ÏáõÉ ïÇ í³ óÇ³: 

â³ ÷³ ½³Ýó Ï³ ñ¨áñ ¿ µáõÏ ÉÇ óÇ 
Ï³ ï³ ñáõ ÙÁ, ù³ ÝÇ áñ ·»  Ýá  ýáñ Ý» ñÁ, 
³Û¹ ³·  ñá    ÙÇ  çá ó³é  Ù³Ý ßÝáñ    ÑÇí, 
Í³ÍÏíáõÙ »Ý Ñá Õáí, ÇÝ ãÁ Ýå³ë ïáõÙ 
¿ ³ å³ ·³ µ»ñ  ùÇ Ó¨³  íáñ Ù³ ÝÁ:

º Ã» ³ß Ý³ ÝÁ Ñá ÕÁ Ñ³ñë ï³ó í»É ¿ 
ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ¨ Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ-
ï³Ý Ûáõ Ã» ñáí, ³ å³ í» ·» ï³ óÇ³ ÛÇ ÁÝ-
Ã³ó ùáõÙ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ µáõÛ ë» ñÁ 2 ³Ý-
·³Ù ëÝáõ ó»É ÙÇ³ÛÝ ³ ½á ï³ Ï³Ý å³ ñ³ñ-
ï³Ý Ûáõ Ã» ñáí` N 60-90 Ï·/ Ñ³ (³½ ¹áÕ 
ÝÛáõ ÃÇ Ñ³ß íáí) ã³ ÷³ µ³Å Ýáí: º Ã» Ý³-
Ëû ñáù ÑáÕ ã»Ý Ùïóí»É ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ¨ 
Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã»ñ, ³ å³ 
Ëáñ Ñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ, ³ ½á ï³ Ï³ ÝÇ Ñ»ï 
Ù»Ï ï»Õ, µáõÛ ë» ñÁ ëÝáõ ó»É ³Û¹ å³ ñ³ ñ³-
ï³Ý Ûáõ Ã» ñáí` 30 Ï·/ Ñ³ ã³ ÷³ µ³Å Ýáí: 
² é³ çÇÝ ëÝáõ óáõ ÙÁ å»ïù ¿ Ï³ ï³ ñ»É 
µáõÛ ë» ñÇ ½³Ý· í³ Í³ ÛÇÝ Í³ÕÏ Ù³Ý ßñç³-
ÝáõÙ, ÇëÏ »ñÏ ñáñ ¹Á` ¹ñ³ ÝÇó Ù»Ï ³ ÙÇë 

³Ýó: ¶»ï Ý³ Ýáõ ßÁ Ëá Ý³ í³ ë»ñ µáõÛë ¿, 
¨ µ³ñÓñ µ»ñù ëï³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ñ ËÇëï 
Ï³ñ ̈ áñ ¿ á éá· Ù³Ý ×Çßï Å³Ù Ï»ï Ý» ñÇ 
ÁÝï ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ Ï³ ï³-
ñáõ ÙÁ: ì» ·» ï³ óÇ³ ÛÇ ëÏ½µáõÙ ¨ í»ñ-
çáõÙ ·»ï Ý³ Ýáõ ßÇ µáõÛ ë» ñÁ çáõñ ùÇã »Ý 
å³ Ñ³Ý çáõÙ, ÇëÏ ½³Ý· í³ Í³ ÛÇÝ Í³ÕÏ-
Ù³Ý ¨ åï Õ³ Ï³É Ù³Ý ÷áõ É» ñáõÙ`³ é³-
í»É ß³ï: ²Û Ýáõ Ñ³Ý ¹»ñÓ, çñ» ÉÇë Ëáñ-
Ñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ³ é³ç Ýáñ¹ í»É µáõÛ ë» ñÇ 
ï»ñ¨ Ý» ñÇ ·áõ Ý³ íáñ Ù³Ý ÇÝ ï»Ý ëÇ íáõÃ-

Û³Ùµ: ÀÝ¹ á ñáõÙ, ï»ñ¨-
Ý» ñÇ Ùáõ· Ï³ Ý³ã ·áõÛ ÝÁ 
íÏ³ ÛáõÙ ¿ çñ» Éáõ ³ÝÑñ³-
Å»ß ïáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ: 

Î³ñ ̈ áñ ¿ Ý³¨ çñÇ 
ã³ ÷³ µ³Å ÝÇ å³Ñ å³-
Ýáõ ÙÁ, ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ 
çñ»É ÙÇÝã¨ ÃÙµ» ñÇ Ï» ëÇ 
Ñ³ ·» Ý³ ÉÁ: ÂÙ µ» ñÇ ÉñÇí 
Ñ³ ·» óáõ ÙÁ çñáí µ³ ó³-
ë³ µ³ñ ¿ ³Ý¹ ñ³ ¹³é ÝáõÙ 
µáõÛ ë» ñÇ Ï»Ý ë³ ·áñ Íáõ-
Ý»áõÃ Û³Ý íñ³ ¨ Ï³ ñáÕ 
¿ åïáõÕ Ý» ñÇ Ý»Ë Ù³Ý 
å³ï ×³é ¹³é Ý³É:

ì» ·» ï³ óÇ³ ÛÇ ÁÝ-
Ã³ó ùáõÙ ·»ï Ý³ Ýáõ ßÁ 
çñíáõÙ ¿ 5-6 ³Ý ·³Ù, ÁÝ¹ 

á ñáõÙ` í»ñ çÇÝ çñáõ ÙÁ å»ïù ¿ Ï³ ï³ ñ»É 
ë»å ï»Ù µ» ñÇ Ï» ë» ñÇÝ` ë»ñ Ù» ñÇ ï»Ë ÝÇ-
Ï³ Ï³Ý Ñ³ ëáõ Ý³ó Ù³Ý ëÏ½µÝ³ Ï³Ý ÷áõ-
ÉáõÙ:

¶»ï Ý³ Ýáõ ßÇ µ»ñ ù³ Ñ³ í³ ùÁ Ï³-
ï³ñ íáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï, »ñµ åïÕ³-
Ã³ Õ³Ý ÃÇ Ý»ñ ëÇ ·áõÛ ÝÁ ¹³é ÝáõÙ ¿ µ³ó 
ß³ ·³ Ý³ Ï³ ·áõÛÝ: ¸³ Ï³Ë í³Í ¿ ó³Ý ùÇ 
Å³Ù Ï» ïÇó, ï³ñ í³ » Õ³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ å³Û-
Ù³Ý Ý» ñÇó (Ï³ ñáÕ ¿ ÉÇ Ý»É ÑáÏ ï»Ù µ» ñÇ 
³ é³ çÇÝ Ï³Ù »ñÏ ñáñ¹ ï³ë Ýûñ Û³ ÏáõÙ): 
Ø»Í ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ µ»ñ ù³ Ñ³-
í³ ùÁ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ï³ ï³ ñ»É Ï³ñ ïá ýÇ-
É³ Ñ³Ý Ù» ù» Ý³ Ûáí: Êáñ Ñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ 
Ñ³ í³ù í³Í µáõÛ ë» ñÁ 8-10 ûñ å³ Ñ»É É³í 
û ¹³ ÷áË íáÕ ë»Ý Û³ ÏáõÙ` ÙÇÝã¨ ÉñÇí Ïãá-
ñ³ Ý³: âá ñ³ Ý³ Éáõó Ñ» ïá ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ 
³ é³ÝÓ Ý³ó Ý»É Ñ³ çáñ¹ ï³ñ í³ ó³Ý ùÇ 
ë»ñ Ù³ óáõÝ` ÁÝï ñ» Éáí ÉñÇí Ñ³ ëáõ Ý³-
ó³Í ¨  ³ éáÕç áõÝ ¹» ñÁ: 

 È. Ø³Ã ̈ áë Û³Ý, 
è. Ô³ ½³ñ Û³Ý

ºñÏ ñ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý ·Ç ï³ Ï³Ý 
Ï»Ýï ñáÝ 
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ê»ÙÇÝ³ñ

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՊԼԱՏՖՈՐՄԻ (ԱՌՆԱՊ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ

Î²Ü²Üò ¸ºðÀ ¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÜºðàôØ
§ø³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³Ý Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³Ý 

½³ñ ·³ó Ù³Ý Ï»Ýï ñáÝ¦ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý Ï³½-
Ù³ Ï»ñ åáõÃ Ûáõ ÝÝ ²ß ï³ ñ³Ï ù³ Õ³ ùáõÙ Ï³½-
Ù³ Ï»ñ å»É ¿ Ñ³ Ù³ Åá Õáí` § Î³ Ý³Ýó ¹» ñÁ 
·Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ¦ Íñ³· ñÇ ßñç³-
Ý³Ï Ý» ñáõÙ: Ø³ë Ý³Ï óáõÙ ¿ÇÝ ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ, 
² ñ³ ñ³ ïÇ ¨ ²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ ½» ñÇ Ù³ñ½ å»-
ï³ ñ³Ý Ý» ñÇ, ï» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý 
Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇ, Ï³ Ý³Ýó Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý Ï³½-
Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñ:

Ì ñ³ ·Ç ñÁ Ýå³ ï³Ï áõ Ý»ñ µ³ñÓ ñ³ó Ý»É 
Ï³ Ý³Ýó ¹» ñÁ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ, 
Ý»ñ· ñ³ í»É Ýñ³Ýó Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý ÏÛ³Ý ùÇ 
Ï³ñ ̈ áñ ·áñ ÍÁÝ Ã³ó Ý» ñáõÙ, û· Ý»É Ù³ë Ý³Ï-
ó» Éáõ á ñá ßáõÙ Ý» ñÇ Ï³ Û³ó Ù³Ý ¨ ¹ ñ³Ýó ÉáõÍ-
Ù³Ý Ñ³ñ óáõÙ: 

§ Îá³ ÉÇ óÇ³ Ý» ñÇ ¨ Ñ³ Ù³ ó³Ý óÇ ¹» ñÁ Ï³-
Ý³Ýó Ñ½á ñ³ó Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ¦ Ã» Ù³ Ûáí ½» Ïáõ-
óáõ Ùáí Ñ³Ý ¹»ë » Ï³í Ï»Ýï ñá ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ 
ê í»ï É³ Ý³ ²ë É³Ý Û³ ÝÁ: Ü³ Ýß»ó, áñ Íñ³· ñÇ 
Ñ³ çá ÕáõÃ Û³Ý ·ñ³ í³ Ï³Ý Ý» ñÇó Ù» ÏÁ` Ï³-
Ý³Ýó Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÇ ó³Ý óÇ ëï»Õ ÍáõÙÝ ¿, á ñÇ Ñ»ï ̈ á Õ³ Ï³Ý 

·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ Ïáã í³Í ¿ Ýå³ë ï» Éáõ áõ-
Å»Õ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù ëï»Õ Í» ÉáõÝ:

¶ Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³ËÝ-
¹Çñ Ý» ñÇÝ ³Ý¹ ñ³ ¹³ñ Ó³í ÐÐ ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ 
Ù³ñ½ å» ï³ ñ³ ÝÇ ³ß Ë³ ï³ Ï³½ ÙÇ ÁÝ ï³-
ÝÇ ùÇ, Ï³ Ý³Ýó ¨  » ñ» Ë³ Ý» ñÇ Ç ñ³ íáõÝù Ý»-
ñÇ å³ßï å³ ÝáõÃ Û³Ý µ³Å ÝÇ å»ï ¶³ Û³ Ý» 
¸³ ÝÇ»É Û³ ÝÁ: Ü³ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»ó » ñ» Ë³ Ý» ñÇ, 
Ï³ Ý³Ýó Ç ñ³ íáõÝù Ý» ñÇ å³ßï å³ ÝáõÃ Û³Ý 
á Éáñ ïáõÙ ÐÐ-áõÙ ¨ Ù³ñ ½áõÙ ³ é³ Ï³ ÑÇÙ-
Ý³ËÝ ¹Çñ Ý» ñÁ, Ï³ñ ̈ á ñ»ó ³Û¹ ·áñ ÍáõÙ å»-
ï³ Ï³Ý, Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý Ï³ éáõÛó Ý» ñÇ Ñ³ Ù³-
·áñ Í³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ, ÏñÃáõÃ Û³Ý, ³ éáÕ ç³ å³-
ÑáõÃ Û³Ý, ëá óÇ³ É³ Ï³Ý á Éáñ ïÇ ³ß Ë³ ïáÕ Ý»-
ñÇ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ïó í³Í ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ: Ü ß»ó, 
Ý³¨, áñ Ù³ñ ½Ç 3 ù³ Õ³ ù³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ÛÝ ù³-
å» ï³ ñ³Ý Ý»ñ ëï»Õ Í»É »Ý ·»Ý ¹» ñ³ ÛÇÝ ÑÇÙ-
Ý³ËÝ ¹Çñ Ý» ñáí ½µ³Õ íáÕ Ñ³ÝÓ Ý³ Åá Õáí Ý»ñ:

Ø Ûáõë » ÉáõÛÃ áõ Ý» óáÕ Ý» ñÁ Ï³ñ ̈ á ñ» óÇÝ 
³Ï ïÇí Ï³ Ý³Ýó ÙÇ³ íáñ Ù³Ý ·³ Õ³ ÷³ ñÁ, á ñÁ 
ÏÝå³ë ïÇ ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³Ý Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ-

Û³Ý áõ Å» Õ³ó Ù³ ÝÁ:

 

 Մահ կա նա ցուն կնքեց 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
ակ նա ռու գոր ծիչ Հեն րիկ Վար
դա նի Թար ջու ման յա նը, մարդ, 
ով շուրջ կես դար իր կյան քը 
կա պել է գյու ղատն տե սութ յան 
հետ՝  մեծ ներդ րում ու նե նա
լով վեր ջի նիս  զար գաց ման 
գոր ծում:

Նա ծն վել է 1927 թվա
կա նին: 1951թ. ա վար տել է 
Հայ կա կան գյու ղատն տե սա
կան ինս տի տու տը: 19511959 
թթ. աշ խա տել է Հա յաս տա նի 
տար բեր մե քե նատ րակ տո րա
յին կա յան նե րում: 19611962 
թթ. ե ղել է ՀԿԿ Բա սար գե չա
րի շրջկո մի ա ռա ջին քար տու ղար: 19631964թթ. աշ խա տել 
է Մար տու նու շրջանի գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան  
վար չութ յան պետ:

19651967 թթ. ե ղել է §Հայգ յուղ տեխ նի կա¦ միա վոր
ման նա խա գահ: 19671969 թթ.` ՀԿԿ Կի րո վա կա նի քաղ կո
մի ա ռա ջին քար տու ղար:19691975 թթ. վա րել է Հա յաս տա
նի ար հես տակ ցա կան միութ յուն նե րի խորհր դի նա խա գա հի 
պաշ տո նը: 1975 1985 թթ. ե ղել է ՀԽՍՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար:

19581990 թթ. աշ խա տել է շրջա կա մի ջա վայ րի, ա պա՝ 
բնութ յան պահ պա նութ յան պետ կո մի նա խա գահ, 19901992 
թթ.` §Հայթռչ նարդ¦ հան րա պե տա կան ար տադ րա կան  միա
վո րու մում՝ որ պես գլխա վոր տնօ րեն:

Ինչ պաշ տոն էլ վա րել է Հեն րիկ  Թար ջու ման յա նը, աչ քի 
է ըն կել սկզբուն քայ նութ յամբ, բա նի մա ցութ յամբ և գոր ծին 
անմ նա ցորդ նվի րու մով: Պաշտ պա նել է գի տա կան թեզ և  ար
ժա նա ցել  գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի  թեկ նա ծո ւի 
կոչ ման: Ընտր վել է Հա յաս տա նի և Սո վե տա կան  Միութ յան 
Գե րա գույն խոր հուրդ նե րի  պատ գա մա վոր: Ար ժա նա ցել է   
կա ռա վա րա կան բա զում պարգև նե րի: 

Ն րա հի շա տա կը անջն ջե լի կմնա նրանց հի շո ղութ յան 
մեջ, ով քեր երբ ևէ ճա նա չել, աշ խա տել ու շփվել են այդ հիա
նա լի մար դու հետ:

     Խո րին խո նար հում՝ սեր ու հար գանք վա յե լող մար դու 
վաս տա կի ու անկրկ նե լի էութ յան առջև:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն 

ú ñ»ñë ¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ½ 
¿ÇÝ ³Û ó» É»É ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý Ñ³ß ï³-
ñ³ ñÇ ·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ ³ß Ë³ ï³ ÏÇó Ý»-
ñÁ`µÝ³Ï ãáõÃ Û³Ý Ñ»ï Ñ³Ý ¹Ç å» Éáõ 
Ýå³ ï³ Ïáí: ² é³ çÇÝ Ñ³Ý ¹Ç åáõ ÙÁ 

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

üԻÜԱÜêԱÎԱÜ
ÐԱÞîԱðԱðԻ 

ԱæԱÎòàôÂÚàôÜ

Ï³ Û³ ó³í ¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ ¶²ØÎ-áõÙ` 
Ù³ñ ½Ç ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ËáñÑñ-
¹³ ïáõ Ý» ñÇ Ñ»ï: ²Û ó» ÉáõÃ Û³Ý ÑÇÙù 
¿ñ Ñ³Ý ¹Ç ë³ ó»É ³ÛÝ Ñ³Ý ·³ Ù³Ý ùÁ, 
áñ` Ï³ ï³ñ í³Í Ñ³ñ óáõÙ Ý» ñÇ ³ñ¹-
ÛáõÝ ùáõÙ, Ù³ñ ½Ç µÝ³Ï ãáõÃ Û³Ý ÙÇ³ÛÝ 
36 ïá ÏáëÝ ¿ ï»Õ Û³Ï » Õ»É Ñ³ß ï³ ñ³-
ñÇ ·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ ¨ Ý ñ³ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ-
Û³Ý Ù³ ëÇÝ: ÊÝ ¹Çñ ¹ñí»ó Ù» Í³ó Ý»É 
·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ ×³ Ý³ ãá Õ³ Ï³Ý ³ß Ë³ñ-
Ñ³· ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý»ñ-

Ï³ Û³ó Ý»É í»ñ çÇ ÝÇë ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý 
Ýå³ ï³Ï Ý»ñÝ áõ ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ:

üÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý Ñ³ß ï³ ñ³ ñÇ 
·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÁ 5 ï³ ñ» Ï³Ý ¿, ¨  ³Û¹ 
ï³ ñÇ Ý» ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý Ñ³ß í»ï-
íáõÃ Ûáõ ÝÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó í»ó Ý»ñ Ï³ Ý»-
ñÇÝ: ¶ ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ ³ß Ë³ ï³ ÏÇó Ý» ñÁ 
Ý³¨ å³ñ ½³ µ³ ÝáõÙ Ý»ñ Ý»ñ Ï³ Û³ó-
ñ» óÇÝ µ³Ý Ï» ñÇ ¨  ³ å³ Ñá í³· ñ³ Ï³Ý 
ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ»ï ýÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý 
³Ý Ó³Ýó Ñ³ ñ³ µ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ç ñ³-

í³ Ï³Ý ¨ éÇë Ï³ ÛÇÝ Ñ³ï í³Í Ý» ñÇ í»-
ñ³ µ»ñ Û³É ¨ Ý ß» óÇÝ, Ã» áñ ¹»å ùáõÙ 
ù³ Õ³ ù³ óÇÝ Ï³ ñáÕ ¿ ¹Ç Ù»É Ñ³ß ï³-
ñ³ ñÇÝ: Üß í»ó Ý³¨, áñ ³Ý ó³Í ï³-
ñÇ Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ëï³ó í³Í µá-
Õáù Ý» ñÇ 68 ïá Ïá ëáõÙ µ³ñÓ ñ³ó í³Í 
Ñ³ñ ó» ñÁ ÉáõÍ í»É »Ý Ç û ·áõï Ñ³ ×³-
Ëáñ ¹Ç: 

ÜÙ³Ý³ïÇå Ñ³ñó»ñ »Ý ùÝÝ³ñÏ-
í»É  Ý³¨ ê³ ñáõ Ë³Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ:

¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ ¶²ØÎ

ՄԵԶ ՀԵՏ ՉԷ ՄԵԾ ՄԱՐ ԴԸ…

Օ րերս îա վու շի մարզ պե
տա րա նում կազ մա կերպ վել էր 
սե մի նարքննար կում` §Ա ղետ
նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ
գա յին պլատ ֆոր մի (ԱՌÜԱՊ) 
գոր ծու նեութ յու նը Ðա յաս տա
նում¦ թե մա յով: 

Ներ կա էին` ԱՌՆԱՊ հիմ

նադ րա մի տնօ րե նի տե ղա

կալ Ա րա Բար սեղ յա նը, ՄԱԿի 

զար գաց ման ծրագ րի հա մա

կար գող ներ և փոր ձա գետ ներ, 

ԱԻՆ § Հիդ րո մետ¦ ծա ռա յութ

յան օ դեր ևու թա բա նութ յան 

կենտ րո նի պետ Զա րու հի 

Պետ րոս յա նը, մարզ պե տա րա

նի ստո րա բա ժա նում նե րի ղե

կա վար ներ, Իջ ևա նի հոգ ևոր 

հո վիվ Տեր Սի մեոն քա հա նա 

Ա ռա քել յա նը, ԳԱՄԿի տնօ

րեն Վա հան Կա րա պետ յա նը, 

Հայ կա կան Կար միր Խա չի Տա

վու շի մաս նաճ յու ղի տնօ րեն 

Վա չիկ Սա րի բեկ յա նը, ՀՀ Տա

վու շի մար զա յին փրկա րա րա

կան վար չութ յան պետ Վա ղի

նակ Հով սեփ յանն ու ո լոր տում 

ներգ րավ ված այլ կազ մա

կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա

ցու ցիչ ներ,  ան հատ փոր ձա

գետ ներ: Քն նարկ վող թե ման 

ներ կա յաց րել է ԱՌՆԱՊի տնօ

րե նի տե ղա կալ Ա րա Բար սեղ

յա նը: Թե մա յի շուրջ ե լույ թով 

հան դես է ե կել ՄԱԿի զար

գաց ման ծրագ րե րի հա մա

կար գող Դիա նա Հա րութ յուն

յա նը: § Տե ղա կան զար գաց

ման բա րե լավ ված պլա նա վոր

ման մի ջո ցով կլի մա յի փո փո

խութ յան ռիս կե րի մեղ մու մը 

գյու ղա կան հա մայնք նե րում¦ 

ՄԱԶԾ ծրագ րով նա խա տես վել 

է ի րա կա նաց նել գոր ծու նեութ

յուն Հա յաս տա նի մար զե րում: 

Նախ նա կան ու սում նա սի

րութ յան հա մար ընտր վել են 

Տա վու շի և Վա յոց ձո րի մար

զե րը: Ծ րագ րի փոր ձա գե տը 

ներ կա յաց րել է նա խա տես վող 

մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լի րը, 

ազ դա կիր խնդիր նե րը և կից 

օ գուտ նե րը: 

Քն նարկ վել են նաև  

սկզբունք նե րը, ո րոն ցով պետք 

է ընտր վի մար զի 22 հա մայնք` 

ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու 

հա մար: Կա տար վել է նախ

նա կան ընտ րութ յուն՝ քննար

կե լով հա մայն քի կլի մա յա կան 

գո տին, լանդ շաֆ տը, հա մայն

քի ռիս կե րին են թարկ վա ծութ

յան աս տի ճանն ու գյու ղատն

տե սութ յան ուղղ վա ծութ յու նն՝ 

ա ռա վե լութ յու նը տա լով բու

սա բու ծութ յան զար գաց մա նը: 

ԱԻՆ § Հիդ րո մետ¦ ծա ռա

յութ յան օ դեր ևու թա բա նութ

յան կենտ րո նի պետ Զա րու

հի Պետ րոս յա նը ներ կա յաց

րել է մար զա յին կա ռույց նե րի 

հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն 

ու  առ կա խնդիր նե րը: Ըստ 

նրա` մար զում առ կա 3 հիդ

րո մետ կա յան նե րին պետք է 

ա վե լա նա ևս մեկ ավ տո մատ 

օ դերևու թա բա նա կան կա յան: 

Այն լի նե լու է 10 քա ռա կու սի 

մետր մա կե րե սով տնակ: Ավ

տո մատ կա յա նի տե ղադր ման 

վայ րի հա մար պետք է կա

տար վի ու սում նա սի րութ յուն՝ 

ա պա հո վե լով կա յա նի պահ

պա նութ յու նը, անվ տան գութ

յունն ու է լեկտ րա կա նութ յա նը 

միաց նե լու հնա րա վո րութ յու

նը:  Ավ տո մատ կա յա նը կնկա

րագ րի ա ռա վել մեծ տա րած քի 

ե ղա նա կի փո փո խութ յու նը, և  

ե թե այն տե ղադր վի ֆեր մե

րա յին տնտե սութ յան տա րած

քում, ա պա հիդ րո մետ ծա ռա

յութ յուն նե րի աշ խա տանքն 

ա վե լի օ պե րա տիվ կդառ նա 

և կն վա զեց նի գյու ղատն տե

սութ յան վար ման գոր ծըն թա

ցում կլի մա յի փո փո խութ յան 

հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ռիս

կե րը: 

àôÞ²¸ðàôÂÚàôÜ
ä³Ñ å³ Ý»É ³Ý ï³é Ý» ñáõÙ ¨  ³Ý ï³ é³ Ù»ñÓ 

ï³ ñ³Íù Ý» ñáõÙ Ñ³ Ï³Ññ ¹» Ñ³ ÛÇÝ Ï³ ÝáÝ Ý» ñÁ

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ï» Õ» Ï³ó ÝáõÙ 
¿, áñ í»ñ çÇÝ û ñ» ñÇÝ ³Ý ï³ é³ ÛÇÝ ï³ ñ³Íù Ý» ñáõÙ µéÝÏí³Í 
Ññ¹»Ñ Ý» ñÇ å³ï ×³é »Ý Ñ³Ý ¹Ç ë³ ÝáõÙ ù³ Õ³ ù³ óÇ Ý» ñÇ ÏáÕ
ÙÇó Ëáï Ñ³ñù Ý» ñÇ, ³ ñá ï³ í³Û ñ» ñÇ ¨ ó³Ý ù³ ï³ ñ³Íù Ý» ñÇ 
ãáñ Ëá ï³ Í³Í ÏáõÛ ÃÇ Ýå³ ï³ Ï³ ÛÇÝ ÑñÏÇ ½áõÙ Ý» ñÁ:

âÝ³Û³Í Ññ ¹»Ñ Ý» ñÇ Ù³ñ Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùµ ³Ý ï³é ³å³
Ñ³ËÙ µÇ ¨ ÷ñ Ï³ ñ³ñ Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ³ß Ë³ ï³ ÏÇó Ý» ñÇ 
Ý»ñ¹ ñ³Í ç³Ý ù» ñÇÝ, »ñµ»ÙÝ  ³ÝÑ Ý³ñ ¿ ÉÇ ÝáõÙ Ï³Ý Ë»É Ññ¹»Ñ
Ý» ñÇ ï³ ñ³ Íáõ ÙÁ ¹» åÇ ³Ý ï³ é³ ÛÇÝ ï³ ñ³Íù Ý»ñ ¨  ³ñ¹ ÛáõÝ
ùáõÙª ³Ý ï³ éÁ ÏñáõÙ ¿ Ù»Í íÝ³ë Ý»ñ:

²ÝÑ ñ³ Å»ßï »Ýù Ñ³ Ù³ ñáõÙ Ý³¨ ï» Õ» Ï³ó Ý»É, áñ ÐÐ û ñ»Ýë¹
ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ËÇëï å³ ï³ë Ë³ Ý³ï íáõÃ ÛáõÝ ¿ ë³Ñ Ù³ Ý»É ÝÙ³Ý 
µÝ³ å³Ñ å³ Ý³ Ï³Ý û ñÇ Ý³ Ë³Ë ïáõÙ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ, ÇëÏ ³Ý ï³
éÇÝ Ñ³ëó í³Í íÝ³ ëÇ ÷áË Ñ³ ïáõó Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùµ û ñ»Ý ùáí 
Ý³ Ë³ ï»ë í³Í »Ý µ³ñÓñ ïáõ ·³Ýù Ý»ñ:

ºÉ Ý» Éáí ëï»ÕÍ í³Í Ç ñ³ íÇ ×³ ÏÇóª ¹Ç ÙáõÙ »Ýù ³Ý ï³ é³
Ù»ñÓ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ µÝ³Ï ãáõÃ Û³ ÝÁª Ëëï³ ·áõÛÝë å³Ñ å³ Ý»É 
³Ý ï³é Ý» ñáõÙ ¨  ³Ý ï³ é³ Ù»ñÓ ï³ ñ³Íù Ý» ñáõÙ Ñ³ Ï³Ññ ¹» Ñ³
ÛÇÝ Ï³ ÝáÝ Ý» ñÁ ¨ ½»ñÍ ÙÝ³É ãáñ Ëá ï³ Í³Í ÏáõÛÃ Ý» ñÇ ÑñÏÇ½
Ù³Ý Ñ³ Ï³û ñÇ Ý³ Ï³Ý ·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó:

²Ý ï³ é³ ÛÇÝ Ññ¹»Ñ Ý» ñÇ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ¹»å ùÇ Ù» Õ³ íáñ Ý» ñÇ 
µ³ ó³ Ñ³Ûï Ù³ ÝÁ Ñ» ï³ Ùáõï »Ý ÉÇ Ý» Éáõ å³ï Ï³Ý Ù³ñ ÙÇÝ Ý»
ñÁ ¨ µá Éáñ Ù» Õ³ íáñ Ý» ñÁ å³ ï³ë Ë³ Ý³ï íáõÃ ÛáõÝ »Ý Ïñ» Éáõ 
û ñ»Ý ùÇ áÕç ËëïáõÃ Û³Ùµ:
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Ար մե նու հի  Ա ղա բաբ յա
նը,  ով  ապ րում  և  հո ղա
գոր ծութ յամբ  է  զբաղ վում 
Ախթա լա յում  ( Լո ռու մարզ),  
Ðա յաս տա նի  ե րի տա սարդ  
կա նանց  ա սո ցիա ցիա յի  
ծրագ րե րից  մե կի` § Îա նանց  
սո ցիալտնտե սա կան  հզո
րա ցում  Ðա յաս տա նում¦  
ծրագ րի  ակ տիվ  շա հառու
նե րից  է:

Ար մե նու հի Ա ղա բաբ յա նը 
Շամ լու ղում և Փոքր Այ րու մում 
գտնվող իր հո ղակ տոր նե րում 
ա ճեց նում է պտղա տու ծա
ռեր` խնձո րե նի, տան ձե նի, 
սա լո րե նի, ըն կու զե նի, թթե
նի և  այլն, ինչ պես նաև 
բան ջա րե ղե նի ու հա
տապ տուղ նե րի տար
բեր տե սակ ներ: Հո ղա
գոր ծութ յան հան դեպ 
նրա սերն ու հե տաքրք
րութ յունն ա ռա ջա ցել 
են դեռևս ման կութ յան 
տա րի նե րին: 

Ար մե նու հի Ա ղա
բաբյանն ա ռանձ նա
հա տուկ հաճույ քով 
է խո սում իր սի րե լի 
զբաղ մունք նե րից մե կի` 
մեղ վա պա հութ յան մա սին: 
Սկզբ նա կան շրջա նում քիչ 
մեղ վաըն տա նիք ներ է ու նե
ցել, սա կայն շատ կարճ ժա
մա նա կա հատ վա ծում դրանց 
թիվն ա վե լա ցել է` հաս նե լով 
10ի: §Մե ղու նե րը մշտա կան 
ու շադ րութ յուն ու խնամք 
են պա հան ջում: Բազ մա թիվ 
նրբութ յուն ներ կան, ո րոնց 
հար կա վոր է տի րա պե տել` 
մեղ վաըն տա նիք նե րը պահ
պա նե լու և  ա վե լաց նե լու, 
ո րակ յալ մեղր ստա նա լու հա
մար: Հա մա ցան ցից նյու թեր 
եմ կար դում, խոր հուրդ ներ եմ 

Îարևորելով եկամուտների 
ավելացումը

¶³ñáõÝÁ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ

Աշխատանքի ստեղծագործաբար մոտեցում
հարց նում այդ ո լոր տում փոր
ձա ռու մարդ կան ցից, փո խել 
եմ փե թակ նե րի շրջա նակ նե
րը նո րե րով… Շատ ա նե լիք
ներ կան, բայց մեծ հա ճույ քով 
եմ ա նում այդ գոր ծը¦, ա սում 
է Ար մե նու հին:

Ե րեք զա վակ նե րի մայր 
լինելով, հպար տութ յամբ է 
նշում, որ իր որ դին այժմ ՀՀ 
զին ված ու ժե րում հայ րե նի
քի հան դեպ իր պարտքն է 
կա տա րում: Ար մե նու հի Ա ղա
բաբ յա նը մաս նա գի տութ
յամբ ման կա վարժ է, ռու սաց 
լե զու է դա սա վան դում Ախ
թա լա յի թիվ 1 դպրո ցում: 

§21 տա րե կա նից սկսել 
եմ աշ խա տել իմ հա րա զատ 
դպրո ցում: Օր վա մեծ մասն 
այն տեղ եմ անց կաց նում` 
գոր ծըն կեր նե րիս ու իմ սի րե
լի ա շա կերտ նե րի հետ: Եր
բեմն ըն տա նի քիս, իմ սի րե լի 
զբաղ մունք նե րի հա մար շատ 
քիչ ժա մա նակ է մնում: Սա
կայն, ինչ պես և յու րա քանչ
յուր հայ կին, այն պես էլ ես, 
փոր ձում եմ ա մեն ինչ հասց
նել, հա մա տե ղել և ս տա նալ 
իմ գոր ծու նեութ յան լա վա
գույն արդ յուն քը: Հար կա վոր 
է յու րա քանչ յուր աշ խա տան

քի ստեղ ծա գոր ծա բար մո
տե նալ, սեր ու հո գի ներդ նել, 
այն պես ա նել, որ դրա նից 
օ գուտ քա ղեն ու շա հեն նաև 
ու րիշ նե րը¦, նշում է նա: Իր 
այ գի նե րի բերք ու բա րի քից 
պա հա ծո ներ, ա նու շա համ 
չրեր, թթու լա վաշ ու շա րոց 
է պատ րաս տում: Պատ մում 
է, որ վեր ջին ան գամ յու րա
հա տուկ ձևով է պատ րաս տել 
շա րո ցի շփո թը. օգ տա գոր ծել 
է տանձ ու խնձոր, ո րոնք հե
տաքր քիր համ ու բուր մունք 
են հա ղոր դել շա րո ցին:

Ա զատ ժա մա նակ զբաղ
վում է նաև ձե ռա գոր ծով` 

ա սեղ նա գոր ծութ յամբ, 
հե լու նա գոր ծութ յամբ: 
§Այն պի սի բա ներ եմ 
գոր ծում, ո րոնք շատ են 
օգ տա գործ վում կեն ցա
ղում: Տո նա կան օ րե րին 
դրանք գե ղե ցիկ փա թե
թա վո րում եմ և ն վի րում 
հար ևան նե րին, հա րա
զատ նե րիս, ըն կե րու հի
նե րիս: Ու շադ րութ յան 
նման փոք րիկ դրսևո
րում նե րով փոր ձում եմ 
հա ճե լի ա նակն կալ ներ 

մա տու ցել և  ու րա խաց նել իմ 
սի րե լի մարդ կանց¦, ա սում է 
Ար մե նու հի Ա ղա բաբ յա նը:

Այս պի սին է մեր հե րո
սու հին՝ չնա յած իր բազ մազ
բաղ ու հա գե ցած ա ռօր յա յին` 
միշտ փնտրտու քի մեջ. փոր
ձում է ընդ լայ նել իր տնտե
սութ յու նը, կյան քի կո չել իր 
բազ մա թիվ գա ղա փար ներն 
ու նպա տակ նե րը՝ ոչ միայն 
իր ըն տա նի քի, այլև՝ հա րա
զատ հա մայն քի բա րօ րութ
յան ու զար գաց ման համար:

Ա նուշ Շի լաջ յան, 
ՀԵԿԱ

îա վու շի մար զի մի փոքր անկ յու նում է գտնվում Իջ ևա նի 
տա րա ծաշր ջա նի Լու սա ձոր հա մայն քը: Այն  մար զի  ա մե նա լու
սա վոր ու նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով հա գե ցած գյու ղե րից 
է: îա րա ծաշր ջան ում կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գով ջեր
մատ նա յին տնտե սութ յուն ներ՝ ա մե նա շատ շուրջ 25ը, այս տեղ 
են գտնվում: Գոր ծում է նաև կոո պե րա տիվ, ո րը նե րա ռում է 
չրի պատ րաստ ման, հա ցաթխ ման ար տադ րա մա սեր, մթե րա
յին խա նութ, սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն: Լեյ լա Այ վազ
յանն այդ կոո պե րա տի վի ան դամ է: Աշ խա տում է գյու ղա պե
տա րա նում՝ որ պես գլխա վոր հաշ վա պահ:

 Ես ինձ կար ևոր ված ու գնա հատ ված եմ զգում մեր հա
մայն քում: Աչք եմ բա ցել՝ շուրջս այ գի ներ, հրաշք բնութ յուն, 
է կո լո գիա պես մա քուր սննդամ թերք, բայց արդ յուն քը միշտ չէ 
որ գո հա ցու ցիչ է ե ղել: Ապ րել եմ սո վո րա կա նի պես, աշ խա տել 
մի §փոր հա ցի¦ հա մար: Հի մա ա մեն ինչ այլ է:

 Հա մայն քի հին՝ ա նե կամ տա բեր այ գի նե րը փո խա րին վել են 
ե րի տա սարդ այ գի նե րով: ՄԱԶԾի ( Նախ նա կան և մի ջին մաս
նա գի տա կան կրթութ յան և  ու սուց ման ծրա գիր) կող մից գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին է բաշխ վել ար քա յա նարն ջի 
շուրջ 11 հազ. տնկի: Այդ ա ռու մով անհ րա ժեշ տութ յուն է դար ձել 
գյուղմ թերք նե րի վե րամ շակ ման կե տի ստեղ ծու մը: Ն պա տա կը՝ 
գյուղմ թերք նե րի ապ րան քա յին տես քի և  ի րաց ման մի ջո ցով, 
տնա յին տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լա ցումն էր: 
Դ րան հետ ևել է՝ նույն ծրագ րի մի ջո ցով, կոո պե րա տիվ ստեղ
ծու մը: Սկզ բում՝ գե րիշ խում էր թե րա հա վա տութ յու նը, քա նի որ  
ար տադ րա կան տեխ նո լո գիա նե րի վերաբերյալ գի տե լիք ներ 
չու նեինք, ծա նոթ չէինք նաև կա ռա վար ման սկզբունք նե րին: 
Այս տեղ մեզ բախտը ժպտաց՝ հար ևան  Վ րաս տա նում, Ֆին
նա կան կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ, մեր կոո պե րա տի վի 
4 ան դա մի հա մար ի րա կա նաց վեց ու սու ցո ղա կան այ ցե լութ յուն 
ծա նո թա նա լու ար դեն փոր ձա ռութ յուն  ու նե ցող նմանատիպ 
կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յա նը:

 Կա խե թի կոո պե րա տի վի փոր ձը շատ ու սա նելի էր՝ գի տե
լիք ներ ձեռք բե րե ցինք մար քե թին գի մա սին, ո րը կի րա ռե ցինք 
մեր տնտե սութ յու նում՝ ա պա հո վե լով լավ արդ յունք:

 Երբ ստեղծ վեց ջեր մա տու նը, տի կին Լեյ լան գի շեր նե րը 
լու սաց նում էր այն տեղ: Բույ սերը խնա մում էր, կարգավորում 
ջերմությունը: Ա ճեց րած լո լի կը, վա րուն գը, պատ րաս տած պա
հա ծո ներն ար դեն շու կա յում ու նեին ի րենց կա յուն գնոր դը:

 Նա իր փոր ձը փո խան ցում է նաև հար ևան նե րին, բոլոր 
նրանց, ով քեր ու նեին դրա կա րի քը: Հ պար տա նում է, որ ար դեն 
լավ մաս նա գետ է, և իր ար տադ րան քն էլ պա հան ջարկ ու նի, չի 
դժգո հում իր ե կամ տից: Զ գում է, որ շրջա պա տում բա վա կա
նին կար ևոր վում և գ նա հատ վում է իր աշ խա տան քը:

 Կոո պե րա տի վը, որի ան դամ նե րից է տի կին Լեյ լան, օ րե
ցօր զգում է նո րի շուն չը՝ մթեր քի ապ րան քա յին տես քը, ի րաց
ման նոր հնա րա վո րութ յուն նե րը: Դժ վա րութ յուն ներն ար դեն 
հետևում են մնա ցել, իսկ արդ յուն քում՝ ի րեն զգում է կա յա ցած 
ֆեր մեր, որ դեռ ա նե լիքներ ու նի՝ որ քան հնա րա վոր է ա վե լաց նել 
ե կա մուտ նե րը, նոր ար տադ րութ յուն հիմ նել և տա րա ծել փոր ձը:

Տ. Նա զին յան 
Տա վու շի ԳԱՄԿ

Արժանապատիվ ճանապարհ
Էլ մի րա Üա հա տակ յա նը 

ծնվել է Եր ևա նում, ա վար տել 
Î ռի լո վի ան վան միջ նա կարգ 
դպրո ցը: Îր թութ յու նը շա րու
նա կել է Եր ևա նի գյու ղատն
տե սա կան ինս տի տու տում՝ 
այ գեպտ ղա բան ջա րա բու ծա
կան ֆա կուլ տե տում, ստա
ցել գյու ղատն տե սի ո րա կա
վո րում: 1976թ.ից բնակ վում 
է Îո տայ քի մար զի Üաի րիի 
տա րա ծաշր ջա նի Üոր Ար
տա մետ հա մայն քում:  Աշ
խա տել է Üոր Ար տա մետ 
հա մայն քի Գի տութ յուն նե րի 
Ա կա դե միա յի կենտ րո նա կան 
բա զա յում, սկզբում` լա բո
րանտ, իսկ 1978թ.ից` որ պես 
գյու ղատն տես: 2007թ.ից 
մինչ օրս աշ խա տում է Îո
տայ քի գյու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան մար զա յին 
կենտ րո նում՝ որ պես Üաի րիի 
տա րա ծաշր ջա նի գյու ղատն
տե սութ յան խորհր դա տու: 

Ե րեք ե րե խա նե րին մե

ծաց նե լու և դաս տիա րա կե լու 
ծանր ու հաճելի պար տա
կա նութ յունն ու սե րին՝  հա
մա տե ղում էր  աշ խա տանքն 
ու ըն տա նի քը: Ըն դա մե նը 
1000 քմ հո ղա տա րած քում իր 
ա ճեց րած տնկի նե րով հիմ
նում է փոքր պտղա տու այ գի: 

Էլ մի րա Նա հա տակ յանն 
աշ խա տում է 25 տա րե կա նից, 
և քա նի որ Նոր Ար տա մետ 
հա մայն քում տնտե սութ յան 
գե րա կա ճյուղ էր հա մար վում 
այ գե գոր ծութ յու նը, շա տե րի 
պես աշ խա տել և հա ջո ղութ
յուն նե րի է հա սել հենց այս 
աս պա րե զում:  Լի նե լով իր 
գոր ծի հմուտ վար պետ՝ միշտ 
կարևորում է այ գու խնամ քի 
աշ խա տանք նե րը, ո րի արդ
յուն քում ոչ միայն կա րո ղա
նում է ստա նալ ո րակ յալ և 
բարձր բերք,  այլև բեղմնավոր 
խորհրդատվական աշխա
տանք է իրականացնում 
այդ ուղղությամբ: Տա րի նե

րի քրտնա ջան աշխատանքի 
արդ յուն քում` Էլ մի րա Նա հա
տակ յանն ու նի խնձո րի հսկա
յա կան այ գի, որ տեղ թոռ նիկ
նե րի հետ անց կաց նում է իր 
ամ բողջ ա զատ ժա մա նա կը: 

Կա րե լի է վստա հո րեն 
ա սել, որ տա րի ներ անց տի
կին Էլ մի րա յի բո լոր նպա
տակ ներն ի րա կա նութ յուն են 
դար ձել, և հայ կնոջ ակ տի
վութ յու նը գյու ղատն տե սութ
յան մեջ Հա յաս տա նում էլ 
ա վե լի է գնահատված: 

Ըստ տի կին Էլ մի րա յի՝  
աշ խա տա սեր, իր ան ձը մո
ռա ցող, ըն տա նի քին նվիր
ված է հայ կի նը: Գոր ծուն յա 
հա յու հին ճշմար տա պես կա
րող է հա մար վել հայ ազ գի 
գլխա վոր հե նա րա նը: Լուռ 
աշ խա տա սի րութ յու նը հա յու
հու կյան քի ան բա ժան հատ
կա նիշն է, գլխա վոր ա ռա քի
նութ յուն նե րից մե կը: 

Կո տայ քի ԳԱՄԿ

Առողջության պահպանման 
միամսյակ

ÐÐ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Դ. Դու ման յա նի հրա
մա նով՝ § Մայ րութ յան և գե ղեց կութ յան տո նի կա պակ ցութ
յամբ, հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վում է կա նանց 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման միամս յակ¦: 

Գոր ծըն թա ցը հա մա կարգ ված կազ մա կեր պե լու նպա
տա կով, Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ Ս. Սա հակ յա նի հանձ նա
րա րա կա նով կազմ վել է § Բաց դռնե րի օ րե րի¦ ժա մա նա կա
ցույց, հա մա ձայն ո րի՝ մար զի տա րա ծաշր ջա նա յին բուժ
հաս տա տութ յուն նե րը հա մա գոր ծակ ցե լու են մար զին կցված 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: Հաշ վի առ նե լով, 
որ միամս յա կի ըն թաց քում հնա րա վոր է կա նանց մեծ հոսք, 
§ Բաց դռնե րի օ րեր¦ ծրագ րում ներգ րավ ված են մար զի՝ ինչ
պես բժշկա կան կենտ րոն նե րը, այն պես էլ ամ բու լա տորպո
լիկ լի նի կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը:

Կա նանց ա ռող ջութ յան պահ պան ման միամս յա կի շրջա
նակ նե րում, բժշկա կան ցու ցում նե րով մա տուց վող բու ժօգ
նութ յու նը, այդ թվում՝ հի վան դա նո ցա յին ծա ռա յութ յուն նե րը, 
կազ մա կերպ վում են պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման շրջա նակ նե
րում սահ ման ված կազ մա կեր պա կան ըն թա ցա կար գով: 

Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿ
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Ðºî²øðøÆð ¾

ú¶î²Î²ð ºì  ²ÜÐð²ÄºÞî Ð²îÆÎÀ
 êÇ ë» éÁ ù³ Õ³ ù³Ïñ ÃáõÃ Û³ ÝÁ 

Ñ³Ûï ÝÇ ¿ ÑÝ³ ·áõÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñÇó: 
ÐÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ³ ×»ó íáõÙ ¿ñ Ø»ñ Ó³
íáñ ²ñ ̈ »É ùáõÙ: ´ ñáÝ ½» ¹³ ñáõÙ ³ÛÝ 
³ñ ¹»Ý Ñ³ÛïÝ í»ó Ðáõ Ý³ë ï³ ÝáõÙ ¨ 
Ð éá ÙáõÙ: Ø³ ïáõó íáõÙ ¿ñ ÓÇ Ã³åï ÕÇ 
Ûáõ Õáí ï³ å³Ï í³Í áõ å³Ý ñÇ Ñ»ï: 
êÇ ë» éÇ Ù³ ëÇÝ ³ é³ çÇÝ ÑÇ ß³ ï³ Ïáõ
ÙÁ Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ ¿ Ðá Ù» ñá ëÇ §Æ ÉÇ³ Ï³
ÝáõÙ¦: 17ñ¹ ¹³ ñÇó ëÏë³Í` ëÇ ë» éÁ 
Ñ³Ûï ÝÇ ¹³ñ Ó³í ³Ù µáÕç ³ß Ë³ñ
ÑáõÙ: ²ÛÝ ºí ñá å³ ÛáõÙ ÏÇ ñ³é í»É ¿ 
Ý³¨ áñ å»ë ëáõñ ×Ç ÷á Ë³ ñÇ ÝÇã:

²Û ëûñ ß³ï ï³ ñ³Í í³Í ¿ ³ñ ̈ »É-
Û³Ý §Ñáõ Ùáõë¦ áõ ï»ë ïÁ, ÇÝã å»ë Ý³¨ 
³ ñ³ µ³ Ï³Ý Ëá Ñ³ Ýá óÇ §ý³ É³ ý» ÉÁ¦` 
ëÇ ë» éÇ ËÛáõ ëÇó Ó¨³ íá ñ³Í ·Ý¹ÇÏ Ý»-
ñÁ, á ñáÝù ï³ å³Ï íáõÙ »Ý ³ÛÝ ù³Ý, 
ÙÇÝã¨ ËñÃËñÃ³Ý Ï»Õ¨ áõ Ý» Ý³Ý: 
ÐÝ¹ Ï³ Ï³Ý Ëá Ñ³ Ýá óáõÙ É³ÛÝ ï³ ñ³-
ÍáõÙ áõ ÝÇ ëÇ ë» é³É Ûáõ ñÁ, á ñÇó Ç ï³-
É³ óÇ Ëá Ñ³ ñ³ñ Ý» ñÁ å³ï ñ³ë ïáõÙ »Ý 
Ñ³ ïáõÏ ï» ë³ ÏÇ µÉÇÃ Ý»ñ: 

´ ³  Õ ³ ¹  ñ á õ Ã  Û á õ  Ý Á ,  Ñ ³ ï  Ï á õ Ã  Û á õ Ý  Ý »  ñ Á
êÇ ë» éÁ µ³Ï É³½ ·Ç Ý» ñÇ ÁÝ ï³-

ÝÇ ùÇó ¿, Ñ³ ñáõëï ¿ ëåÇ ï³ Ïáõó Ý» ñáí 
áõ ³Í Ë³ç ñ» ñáí; êÇ ë» éÇ Ñ³ ×³ Ë³ ÏÇ 
û· ï³ ·áñ Íáõ ÙÝ û ·³ ÝÇ½ ÙáõÙ Ýí³ ½»ó-
ÝáõÙ ¿  Ëá É»ë ï» ñÇ ÝÇ Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÁ: êÇ-
ë» éáõÙ ³é Ï³ »Ý ûñ ·³ ÝÇ½ ÙÇÝ ³ÝÑ ñ³-
Å»ßï Ï³ ÉÇáõÙÝ áõ Ù³· Ý» ½ÇáõÙÁ,  ÇëÏ 
Ï³É óÇáõÙÝ áõ ýáë ýá ñÁ  Ýå³ë ïáõÙ »Ý 
áëÏ ñ³Ñ Ûáõë í³Í ùÇ ³Ù ñ³ó Ù³ ÝÁ:

â Ý³ Û³Í ëÇ ë» éÇ óá ÕáõÝÝ áõ 
ï»ñ¨ Ý» ñÁ Ëá Ñ³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ÏÇ ñ³ éáõÃ-
ÛáõÝ ã»Ý ·ï»É, ë³ Ï³ÛÝ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ 
»Ý ËÝÓá ñ³Ã Ãáõ, á ñÁ ÝáõÛÝ å»ë û·-
ï³ Ï³ñ ¿: êÇ ë» éÁ Ñ³ ñáõëï ¿ B, A, E 
¨ C ËÙµÇ íÇ ï³ ÙÇÝ Ý» ñáí ¨ Ñ³Ý ù³Ý-
Ûáõ Ã» ñáí: ú· ï³ Ï³ñ ÝÛáõ Ã» ñÇ å³-
ñáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý ßÝáñ ÑÇí, ³ÛÝ » ñÇ ï³-
ë³ñ ¹³ó ÝáÕ ¨  Ç Ùáõ Ý³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á 
å³ßï å³ ÝáÕ, ÇÝã å»ë Ý³¨ ëñï³ ÛÇÝ 
¨  áõ éáõó ù³ ÛÇÝ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
Ï³Ý Ë³ñ ·»É Ù³Ý Ññ³ ß³ ÉÇ ÙÇ çáó ¿:

Ø³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÁ ëÇ ë» éÇó å³ï-

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ  ԱՎԻՏԱՄԻՆՈԶ
 Գար նա նը, երբ բնութ յունն արթ նա

նում է ձմե ռա յին քնից, իսկ արևն օրօ
րի ա վե լի ու ժեղ է տա քաց նում, շա տե րը, 
բնութ յան զար թոն քից ու րա խա նա լու փո
խա րեն, ո րո շա կի տկա րութ յուն են զգում: 
Ն կատ վում է վատ տրա մադ րութ յուն, քրո
նիկ հոգ նա ծութ յուն, դյու րագրգ ռութ յուն, 
ինչ պես նաև տար բեր հի վան դութ յուն նե րի 
հան դեպ ըն կա լու նա կութ յան բարձ րա ցում: 
Բա ցատ րութ յու նը շատ պարզ է. մեր օր գա
նիզ մը վի տա մին նե րի պա կաս է զգում, որն 
ա ռա ջա ցել է ձմռան ըն թաց քում: Այս եր ևույ թը կոչ վում է գար նա նա յին ա վի
տա մի նոզ:

Ա վի տա մի նո զը  հի վան դութ յուն է, որն ա ռա ջա նում է օր գա նիզ մում այս 
կամ այն վի տա մի նի ան բա վա րա րութ յան պատ ճա ռով:  Գի տա կաններն ա վի
տա մի նոզ ան վա նում են մար դու օր գա նիզ մում որ ևէ վի տա մի նի կամ վի տա մի
նա յին խմբի բա ցա կա յութ յու նը: Ն ման բան խիստ հազ վա դեպ է հան դի պում: 
Իսկ ըն դուն ված «գար նա նա յին ա վի տա մի նոզ» ան վա նու մը են թադ րում է հենց 
վի տա մին նե րի պա կաս (հի պո վի տա մի նոզ), ոչ թե լրիվ բա ցա կա յութ յուն:

Գար նա նա յին թու լութ յուն
Գար նանն օր գա նիզ մի պաշտ պա նա կան ու ժե րը թու լա նում են և հ նա

րա վո րութ յուն չեն տա լիս դի մա կա յել տար բեր հի վան դութ յուն նե րին, ո րոնք 
հի պո վի տա մի նո զի դեպ քում շատ ա վե լի դժվար են բուժ վում և կա րող են ու
նե նալ քրո նիկ բնույթ:

Գար նա նը մե ծա նում է լու սա յին օր վա տևո ղութ յու նը, ար ևի ակ տի վութ
յունն ու երկ րագն դի մագ նի սա կան դաշ տի լար վա ծութ յու նը: Որ պես հետ
ևանք` բարձ րա նում է մար դու նյար դա յին հա մա կար գի ակ տի վութ յու նը, դիտ
վում է հոր մոն նե րի գե րար տադ րութ յուն: Օր գա նիզմն ա սես վե րա կա ռուց վում 
է՝ դառ նա լով զգա յուն տար բեր ան բա րեն պաստ ազ դե ցութ յուն նե րի, այդ 
թվում՝ ե ղա նա կա յին տա տա նումն ե րի հան դեպ: Այս ա մե նը բե րում է ի մու նա
յին հա մա կար գի անկ ման, հենց այդ պատ ճա ռով էլ գար նա նը նկատ վում են 
վե րին շնչու ղի նե րի, թո քե րի, ստա մոք սա ղի քա յին հա մա կար գի բոր բո քա յին 
հի վան դութ յուն ներ և  ա լեր գիա ներ:

Հի պո վի տա մի նոզն  շատ ա վե լի սպառ նում է ե րե խա նե րին և ծե րե րին, 
ալ կո հո լի և ծ խա խո տի սի րա հար նե րին, հղի կա նանց և կե րակ րող մայ րե րին, 
խիստ սննդա կար գի սի րա հար նե րին, բու սա կեր նե րին ու քրո նիկ հի վան դութ
յուն ներ կրող նե րին, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան խիստ ծան րա բեռն վա ծութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց:

ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ   Ëáñ³-
å»ë ó³í³ÏóáõÙ  ¿  Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝª  Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ  Ù»Í  í³ëï³Ï  áõÝ»óáÕ  
·áñÍÁÝÏ»ñáç,  ëÇñ»ÉÇ Ð²ØÈºî  ¶ðÆ¶àðÚ²ÜÆ  Ù³Ñí³Ý Ï³ å³ÏóáõÃÛ³Ùµ:

ñ³ëï í³Í ëÝáõÝ¹ »Ý ³ é³ ç³ñ ÏáõÙ 
·»ñ ¨ ß³ ù³ ñ³ ÛÇÝ ¹Ç³ µ» ïáí ÑÇ í³Ý¹ 
Ù³ñ¹ Ï³Ýó ëÝÝ¹³ Ï³ñ ·» ñÇ Ñ³ Ù³ñ: 
êÝÝ ¹³ µ³Å ÝáõÙ ëÇ ë» éÇ ³ Ù» Ýûñ Û³ 
ÏÇ ñ³ éáõ ÙÁ Ï³ñ ·³ íá ñáõÙ ¿ ÉÛ³ñ ¹Ç, 
» ñÇ Ï³Ù Ý» ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ, ûñ-
·³ ÝÇ½ ÙÁ Ù³ù ñáõÙ ÃáõÛ Ý» ñÇó áõ Ëá-
ãÁÝ ¹á ïáõÙ ³ñ Û³Ý Ù»ç Ëá É»ë ï» ñÇ ÝÇ 
Ïáõ ï³ Ïáõ ÙÁ:

´³ óÇ Ãí³ñÏ í³Í Ý» ñÇó, ëÇ ë»éÁ 
µ³ñÓ ñ³ó ÝáõÙ ¿ ïñ³ Ù³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ: 
¸»é¨ë ÑÝáõÙ ³ÛÝ ÏÇ ñ³ éáõÙ ¿ÇÝ áñ å»ë 
Ù³ñ ëá Õ³ Ï³Ý ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ áõ Ù³ß ÏÇ 
µáõ ÅÇã: Ø³ï Õ³ß óá ÕáõÝ Ý» ñÇó Ãñçáó-
Ý» ñáí µáõ ÅáõÙ ¿ÇÝ í»ñ ù» ñÁ, ÇëÏ ï»ñ¨-
Ý» ñÇ Ãáõñ ÙÁ ½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ ³½ ¹» óáõÃ-
ÛáõÝ ¿ñ ÃáÕ ÝáõÙ Ù³ß ÏÇ íñ³: 

êÇ ë» éÇó ÇÝã-áñ µ³Ý å³ï ñ³ë-
ï» Éáõó ³ é³ç Ñ³ñ Ï³ íáñ ¿ Ý³ Ë³ å»ë 
Ãñç»É ³ÛÝ ë³ éÁ çñáõÙ` 8-12 Å³Ù, 
³ å³ Éí³ Ý³É Ñá ëáÕ çñÇ ï³Ï: 

ºÃ» ÇÝã-áñ Ù» ÏÁ ½·áõ ß³ ÝáõÙ ¿ 
ëÇ ë»é áõ ï» Éáõó` Ëáõ ë³ ÷» Éáí ³ ÕÇ Ý»-
ñáõÙ ³ é³ ç³ óáÕ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó, ³ å³ 
Ï³ ñ» ÉÇ ¿ » ÷»Éáõ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ çñÇÝ 
áõñó Ï³Ù Ïá ×³åÕ å»Õ ³ í» É³ó Ý»É: êÇ-
ë» éÁ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ë³ ß»É áõ ï³ å³ Ï»É, 
³ í» É³ó Ý»É ³ åáõñ Ý» ñÇÝ áõ µ³Ý ç³ ñ»-
Õ» ÝÇÝ, Ùë³ ÛÇÝ Ï» ñ³Ï ñ³ ï» ë³Ï Ý» ñÇÝ: 
ÜáõÛ ÝÇëÏ » ñ» Ë³ Ý» ñÇÝ ¿ ³ é³ ç³ñÏ-
íáõÙ ëÇ ë» éÇó ËÛáõ ë»ñ û· ï³ ·áñ Í»É` 
³ í» É³ó Ý» Éáí Ùñ·Ç Ïïáñ Ý»ñ Ï³Ù 
Ù»Õñ: ÆëÏ ·Ç Ýáõ ù³ ó³ Ëáí Ãñç³Í ëÇ-
ë» éÇó Ññ³ ß³ ÉÇ ³Õ ó³Ý ¿ ëï³ó íáõÙ:
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