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Èñ³ïáõÈñ³ïáõ
ä²ÞîàÜ²Î²Üä²ÞîàÜ²Î²Ü

Իրականացնել նոր համատեղ ծրագրեր
 ì³ñ ã³ å»ï Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ÝÝ ³Û ó» É»É ¿ ä éáß Û³ ÝÇ 

ÏáÝ Û³ ÏÇ ·áñ Í³ ñ³Ý: 
Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ ßñç³Ûó ¿ Ï³ ï³ ñ»É ·áñ-

Í³ ñ³ ÝÇ ï³ ñ³Í ùáõÙ, Í³ Ýá Ã³ ó»É ³ñ ï³¹ ñ³ Ï³Ý ÑÝ³ ñ³-
íá ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ, ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³ ÉÇÝ, ÁÝ Ã³ óÇÏ Íñ³·-
ñ» ñÇÝ ¢  ÁÝ¹ É³ÛÝ Ù³Ý Ñ» é³Ý Ï³ñ Ý» ñÇÝ: Þñ ç³Û óÇó Ñ» ïá, 
í³ñ  ã³ å»ï ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÇ ·ÉË³ íá ñáõÃ Û³Ùμ ï» ÕÇ ¿ áõ Ý» ó»É 
Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ·Ç Ý» ·áñ ÍáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ÑÝ³-
ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ áõ Ñ» é³Ý Ï³ñ Ý» ñÇÝ ÝíÇñ í³Í ËáñÑñ ¹³Ï-
óáõÃ ÛáõÝ, á ñÇÝ Ù³ë Ý³Ï ó»É »Ý ·Ç Ý» ·áñ Í³ Ï³Ý ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÁ:   

àÕ çáõ Ý» Éáí Ý»ñ Ï³ Ý» ñÇÝ` Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³-
ñÁ Ï³ñ ¢á ñ»É ¿ ÝÙ³Ý Ó¢³ ã³ ÷áí ùÝÝ³ñ ÏáõÙ Ý» ñÁ, ù³ ÝÇ áñ 
¹ñ³Ýù ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ »Ý ï³ ÉÇë í»ñ Ñ³ Ý»É ³é Ï³ ËÝ¹Çñ-
Ý» ñÁ ¢ ùÝ Ý³ñ Ï»É ¹ñ³Ýó ÉáõÍ Ù³Ý ÷á ËÁÝ ¹áõ Ý» ÉÇ ï³ñ μ» ñ³Ï-
Ý»ñ: §Î³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ß³ Ñ³·ñ·é í³Í ¿ ·Ç Ý» ·áñ ÍáõÃ Û³Ý, 
Ë³ Õá Õ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý, ÏáÝ Û³ Ï³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý, 
³ñ ï³¹ ñ³ Ï³Ý ¢  ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³É Ý» ñÇ ³ í» É³ó Ù³Ý 
Ñ³ñ óáõÙ ¢ å³ï ñ³ëï ¿ ÑÝ³ ñ³ íá ñÇÝë ³ ç³Ï ó»É ó³Ý Ï³ ó³Í 
áÕ ç³ ÙÇï ³ é³ ç³ñ ÏáõÃ Û³Ý¦, - Ýß»É ¿ í³ñ ã³ å» ïÁ:   ¶Ç Ý» ·áñ-
Í³ Ï³Ý ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÁ ßÝáñ Ñ³ Ï³-
ÉáõÃ ÛáõÝ »Ý Ñ³Ûï Ý»É ÐÐ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³ ÝÁ` á Éáñ ïÇÝ óáõ ó³-
μ»ñ íáÕ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ ¢ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É Ç ñ»Ýó Ñáõ ½áÕ 
ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ: îÝ ï»ë í³ ñáÕ Ý» ñÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, μ³ñÓ-
ñ³ó ñ»É »Ý Ñ³ñ Ï³ ÛÇÝ ¢ Ù³ù ë³ ÛÇÝ í³ñ ã³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý å³ñ-
½»ó Ù³ ÝÁ, û ñ»Ýë¹ ñ³ Ï³Ý ¹³ß ïÇ μ³ ñ» É³í Ù³ ÝÁ, Ë³ Õá ÕÇ 
ÙÃ»ñ Ù³ ÝÁ, ï» Õ³ Ï³Ý ¢  ³ñ ï³ ë³Ñ Ù³Ý Û³Ý Ýáñ ï» ë³Ï Ý» ñÇ 
³ ×»ó Ù³ ÝÁ, ³ñ ï»ñÏ ñáõÙ óáõ ó³ Ñ³Ý ¹»ë Ý» ñÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³-
ÝÁ í» ñ³ μ» ñáÕ Ñ³ñ ó»ñ, ÇÝã å»ë Ý³¢ ³ÛÉ ËÝ¹Çñ Ý»ñ:  

²Ù ÷á ÷» Éáí ùÝÝ³ñÏ Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ` í³ñ ã³ å» ïÁ Ýß»É 
¿, áñ Ñ»ï ¢á Õ³ Ï³Ý ¿ ÉÇ Ý» Éáõ ïÝï»ë í³ ñáÕ Ý» ñÇ μ³ñÓ ñ³ó-
ñ³Í Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ûμ Û»Ï ïÇí ËÝ¹ñÇ ÉáõÍ Ù³ ÝÁ ¢  ³ñ Ñ»ë ï³-
Ï³Ý Ëá ãÁÝ ¹áï Ý» ñÇ í» ñ³ó Ù³ ÝÁ: ²Ûë ³éÝ ãáõÃ Û³Ùμ Ðá íÇÏ ²μ-
ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÁ Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý Ý»ñ ¿ ïí»É å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ 
·» ñ³ ï»ë ãáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Õ» Ï³ í³ñ Ý» ñÇÝ:  

Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ Ñáñ ¹á ñ»É ¿ ïÝï»ë í³ ñáÕ-
Ý» ñÇÝ ùÝÝ³ñÏ í³Í Ñ³ñ ó»ñÝ áõ ³ é³ ç³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ý»ñ Ï³-
Û³ó Ý»É ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ ÛáõÝ ¢  ³Ï ïÇí Ñ³-
Ù³ ·áñ Í³Ï ó»É ß³ Ñ³·ñ ·Çé Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ»ï: 

Ìñ³·ÇñÁ ¹»é»õë Ý³Ë³·Í³-
Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ ¿

Ø»ñÓ³í³ÝáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ÉáõÍ»ÉÇ »Ý

Ø³ëÝ³·»ïÇ  ËáñÑáõñ¹

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

¾ç 3  

¾ç 5 

¾ç 7

Հիմն վել է ընկ� զեն�   այգի

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É ¿ Ø²Î-Ç å³ ñ» ÝÇ ¢ · Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý (FAO) Î»Ýï ñá Ý³ Ï³Ý ¢ ²ñ ¢»É Û³Ý ºí ñá å³ ÛÇ ï³ ñ³ Í³ßñ-
ç³ Ý³ ÛÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõó ãÇ ï» Õ³ Ï³É, Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ä¶Î-Ç Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã ²Ý ïá ÝÇá ² ÉáÝ ½ÇÇÝ:

ÀÝ¹· Í» Éáí ä¶Î-Ç ÏáÕ ÙÇó Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Íñ³· ñ» ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ Ûáõ ÝÁ` 
Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ÑáõÛë ¿ Ñ³Ûï Ý»É, áñ ¹ñ³Ýù Ïáõ Ý» Ý³Ý ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý μÝáõÛÃ` Ý» ñ³ é» Éáí ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ë³ Ï³Ý ³ÛÉ ×Ûáõ Õ»ñ ¢ë:   §² é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Ù»Ýù Ýå³ ï³Ï áõ Ý»Ýù ÁÝ¹ É³Û Ý»É ä¶Î-Ç Ñ»ï Ñ³ Ù³-
·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý ßñç³ Ý³Ï Ý» ñÁ ¢  Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É Ýáñ Ñ³ Ù³ ï»Õ Íñ³· ñ»ñ` »É Ý» Éáí ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ ³ é³ç Ý³ Ñ»ñ ÃáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó¦, ¨ Ý ß»É ¿ Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ:   

ê. Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, Ï³ñ ¢á ñ»É ¿ Ñ³ Ï³ Ï³ñÏ ï³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÇ, á éá· Ù³Ý Ýá ñ³-
·áõÛÝ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ, ÓÏÝ³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ û· ï³ ·áñÍ íáÕ çñÇ ËÝ³ Ûá Õ³ ï³ñ ï»Ë Ýá Éá ·Ç³-
Ý» ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³Ý, ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ñ³ß í³é Ù³Ý ¢ 
Ñ³ Ù³ ñ³ Ï³É Ù³Ý ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõÃ Ûáõ ÝÁ:   ²Ý ïá ÝÇá ² ÉáÝ ½ÇÝ ï» Õ» Ï³ó ñ»É ¿, áñ Ùáï ³ å³ ·³ ÛáõÙ 
Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ, ÓÏÝ³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ, Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ  ¿  Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É ÷áñÓ Ý³ Ï³Ý Íñ³ ·Çñ: 

Գինեգործ� թյան ոլորտի 
զարգաց� մ

ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí 
Ù»ÏÝ»É ¿ ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½: Ü³Ë³·³ÑÁ Ý»ñÏ³ ¿ ·ïÝí»É 
¶Ý¹»í³½ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ·áñÍáÕ §¾Ïáý³ñÙ¦ êäÀ-Ç μ³óÙ³Ý 
³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ: ² Ý³ë Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý ³Ûë Ñ³ Ù³ ÉÇ ñÁª Ý³ Ë³-
ï»ë í³Í Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ μáõÍ Ù³Ý, Ï³ ÃÇ ¢ å³Ý-
ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ, ÑÇÙ Ý³¹ñ í»É ¿ 2013Ã. ë»å ï»Ù μ» ñÇÝ:

ÞÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñÝ ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ³ -
í³ñï í»É »Ý 2014Ã. ¹»Ï ï»Ù μ» ñÇÝ: Ð³ Ù³ ÉÇ ñÁ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ 
áõ ÝÇ Ï³ ÃÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý áõÕÕ í³ ÍáõÃ ÛáõÝ: ²Ûë Ýå³ ï³ Ïáí 
³Ûë ï»Õ μáõÍ íáõÙ »Ý ¶»ñ Ù³ ÝÇ³ ÛÇó Ý»ñÏñ í³Í ïáÑ Ù³ ÛÇÝ Ï³Ã-
Ý³Ù ë³ ïáõ » ñÇÝç Ý»ñ: ÀÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý Ùáï 300 ·ÉáõË ïáÑ Ù³ ÛÇÝ 
Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇó åÉ³ Ý³ íáñ íáõÙ ¿ ï³ ñ» Ï³Ý 
ëï³ Ý³É ÙÇÝã¢ 1.16 ÙÉÝ É Ï³Ã: 

 Üá ñ³ μ³ó Ñ³ Ù³ ÉÇ ñÁ Ý³ Ë³·Í í³Í ¿ ëÝÝ¹Ç ³Ýí ï³Ý ·áõÃ-
Û³Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ëï³Ý ¹³ñ ïÇ å³ Ñ³Ýç Ý» ñÇÝ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë-
Ë³Ý ¢  Çñ ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ñ³ ·»ó í³ ÍáõÃ Û³Ùμ ãÇ ½Ç çáõÙ »í ñá-
å³ Ï³Ý á ñ³ ÏÇ ¢ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ã³ ÷á ñá ßÇã Ý» ñÇÝ: Ð³ Ù³ ÉÇñÝ 
áõ ÝÇ 15 Ùßï³ Ï³Ý ¢ 45 ë» ½á Ý³ ÛÇÝ ³ß Ë³ ïáÕ Ý»ñ, á ñáÝó ÙÇ çÇÝ 
³ß Ë³ ï³ í³ñ ÓÁ Ï³½ ÙáõÙ ¿ 100-120 Ñ³½. ¹ñ³Ù:

Համալիրի հիմն ական 
� ղղված� թյ� նը կաթի 
արտադր� թյ� նն է

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ³Û ó» É»É ¿ Îá ï³Û ùÇ Ù³ñ ½Ç ºÕ-
í³ñ¹ Ñ³ Ù³ÛÝù, áñ ï»Õ Ù³ë Ý³Ï ó»É ¿ ÉÇ μ³ Ý³Ý Û³Ý Gardenia Lebanese Farms L.L.C. Pecan Farms 
ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ ÁÝ Ïáõ ½» Ýáõ ³Û ·Ç Ý» ñÇ ÑÇÙÝ Ù³Ý å³ß ïá Ý³ Ï³Ý Ù»Ï Ý³ñ ÏÇ 
³ ñ³ ñá ÕáõÃ Û³ ÝÁ:  

àÕ çáõ Ý» Éáí ÑÛáõ ñ» ñÇÝ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ý³Ë ßÝáñ Ñ³ Ï³ ÉáõÃ ÛáõÝ ¿ Ñ³Ûï Ý»É Íñ³· ñÇ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇÝ 
¢  ³ ç³ ÏÇó Ý» ñÇÝª ÝÙ³Ý Ï³ñ ¢áñ Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ: § ́ ³ñÓñ »Ù ·Ý³ Ñ³ ïáõÙ ³Ûë Íñ³· ñÇ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ, ù³ ÝÇ áñ ³ÛÝ Ýáñ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝ ¿ »ñ Ïáõ »ñÏñ Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
á Éáñï Ý» ñáõÙ, á ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ ºÕ í³ñ¹ Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ  ÑÇÙÝ í»É ¿ å» Ï³Ý ï» ë³ ÏÇ ÁÝ Ïáõ ½» Ýáõ ³Û ·Ç, 
áñÝ Çñ ï» ë³ Ïáí ÙÇ³ÏÝ ¿ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ¦,-  Ýß»É ¿ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ 
ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ:

Ü³ Ë³ ñ³ ñÇ Ëáë ùáí` ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝÝ ³Ýó Û³É ï³ ñÇ ó³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ ¿ñ Ñ³Ûï Ý»É Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ 
³Û ·Ç Ý»ñ ÑÇÙ Ý»É. ³Û¹ Ýå³ ï³ Ïáí ºÕ í³ñ ¹áõÙ ·Ý»É ¿ñ 100 Ñ»Ï ï³ñ ³ÝÙ ß³Ï ÑáÕ ¢  ³Û ëûñ ³ñ ¹»Ý 22 
Ñ»Ï ï³ñ ï³ ñ³Í ùÇ íñ³ ÑÇÙ Ý»É ¿ ÁÝ Ïáõ ½» Ýáõ ³Û ·Ç Ý»ñ: ²Û ·Ç Ý» ñáõÙ Ý»ñ¹ñ í»É ¿ Ï³ ÃÇ É³ ÛÇÝ á éá·-
Ù³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ·, Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ý³¢ Ñ» ï³ ·³ ÛáõÙ Ï³ñÏ ï³ å³ßï å³Ý ó³Ý ó»ñ ï» Õ³¹ ñ»É:

§ºë ³ Ù» Ý³ÛÝ å³ ï³ë Ë³ Ý³ï íáõÃ Û³Ùμ Ñ³Û ï³ ñ³ ñáõÙ »Ù, áñ 6 ï³ñ í³ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ð³ Û³ë-
ï³ÝÝ Çñ å³ï í³ íáñ ï» ÕÁ Ïáõ Ý» Ý³ å» Ï³ Ý ï»ë³ÏÇ ÁÝÏáõÛ½Ç ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ ù³ñ-
ï» ½Ç íñ³¦,-  Ýß»É ¿ Gardenia Lebanese Farms L.L.C. ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ·ÉË³ íáñ ïÝû ñ»Ý ÜÇ Ïá É³ ² μáõ 
ü³Û ½³ ÉÁ: Ü ñ³ Ëáë ùáí` ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Íñ³· ñ» ñÇ » Ï³ Ùáõï Ý» ñÁ ÏÙÝ³Ý 
Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ¦,-   Ñ³ í» É»É ¿ ÜÇ Ïá É³ ² μáõ ü³Û ½³ ÉÁ: 

Ü ß»Ýù, áñ ÈÇ μ³ Ý³ ÝÇ Gardenia Lebanese Farms L.L.C. Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ëÝÝ¹Ç ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý 
ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝÇ ³ Ù» Ý³ Ù»Í ¢ Ñ³Ûï ÝÇ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ¢  Çñ ³ñ ï³¹-
ñ³ÝùÝ ³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ ¿ ³ß Ë³ñ ÑÇ ³ í» ÉÇ ù³Ý 43 »ñÏñ Ý»ñ: ²ÛÅÙ Gardenia Grain D'Or ³å ñ³Ý ù³ ÝÇ-
ßÁ Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ¿ Ø»ñ Ó³ íáñ ²ñ ¢»É ùÇ ³ é³ ç³ ï³ñ ³å ñ³Ý ù³ ÝÇ ß» ñÇó Ù» ÏÁ: 
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Սկսվել է ֆերոմոնային թակարդների 
տեղադր� մը

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³É ¶³é ÝÇÏ ä»ï ñáë Û³ÝÝ ³Û ó» É»É 
¿ ² ñ³ ñ³ ïÇ Ù³ñ½, áñ ï»Õ Ù³ñ½ å» ï³ ñ³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ¢ μ Ý³ å³Ñ-
å³ ÝáõÃ Û³Ý í³ñ ãáõÃ Û³Ý, §² Ý³ë Ý³ μáõ Å³ ë³ ÝÇ ï³ ñÇ³ ÛÇ, μáõ ë³ ë³ ÝÇ ï³ ñÇ³ ÛÇ 
á Éáñ ïÇ Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ï»Ýï ñáÝ¦ äà²Î-Ç Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÇ ¢ μáõ ë³ ë³ ÝÇ-
ï³ ñ³ Ï³Ý ï»ë ãáõÃ Û³Ý ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ Ý³ ÛÇÝ ï» ëáõã Ý» ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ Ý» ñÇ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, ùÝÝ³ñÏ í»É »Ý Ùáñ Ù³½ ·Ç (Éá ÉÇÏ, ï³ù ¹»Õ, ëÙμáõÏ, Ï³ñ ïá ýÇÉ) 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»ñå Ù³Ý 
ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ: 

² ñ³ ñ³ ïÇ ¶²ØÎ-ÇÝ ïñ³ Ù³¹ñ í»É »Ý Ù³ñ ½Ç Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ³é Ï³ Ùáñ Ù³½-
·Ç Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý ù³ Ý³ ÏáõÃ-
Û³Ý ý» ñá Ùá Ý³ ÛÇÝ Ã³ Ï³ñ¹ Ý»ñ (3 Ñ³-Ç Ñ³ß íáí` Ù»Ï Ã³ Ï³ñ¹) Ùá ÝÇ Ãá ñÇÝ ·Ç Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: 

 öáË Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ÏáÕ ÙÇó ¶²ØÎ-Ç ¢ äà²Î-Ç Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÇÝ Ñ³ÝÓ Ý³-
ñ³ñ í»É ¿ ë³Ñ Ù³Ý í³Í Å³Ù Ï»ï Ý» ñáõÙ Ýßí³Í Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù» ñáõÙ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ý»É Ùßï³ ¹Ç ï³ñ ÏáõÙ Ý»ñ ¢ í Ý³ ë³ ïá õÇ ¹»Ù å³Û ù³ ñÇ ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ 
Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³Ý Å³Ù Ï»ï Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É Ç ñ³ ½» Ï»É Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ, 
ïñ³ Ù³¹ ñ»É ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ËáñÑñ ¹³ï íáõÃ ÛáõÝ: ² ñ³ ñ³ ïÇ 
Ù³ñ ½Ç Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ¹»é¢ë Ù³ ÛÇ ëÇ 21-Çó ÁÝ Ã³ó ùÇ Ù»ç ¿ Ùáñ Ù³½ ·Ç Ùß³ Ï³-
μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù» ñáõÙ ý» ñá Ùá Ý³ ÛÇÝ Ã³ Ï³ñ¹ Ý» ñÇ ï» Õ³¹ ñáõ ÙÁ: 

ՀՀ կառավար� թյ� ն� մ
 Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý á ñáß Ù³Ùμ § Ð³ ½³ ñ³Ù Û³ ÏÇ Ù³ñ ï³Ñ ñ³ í»ñ ÑÇÙ Ý³¹ ñ³Ù- 

Ð³ Û³ë ï³Ý¦ Íñ³· ñáí í» ñ³ Ï³Ý·Ý í³Í á éá· Ù³Ý Ù³Ûñ çñ³Ýóù Ý» ñÁ, åáÙ å³-
Ï³ Û³Ý Ý» ñÁ, »ñ ñáñ¹ Ï³ñ ·Ç çñ³Ýóù Ý» ñÁ ¢ ² ñ³ ñ³ï Û³Ý ¹³ß ïÇ ¹ñ» Ý³ Å³ ÛÇÝ 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý Ó¢³ Ï»ñ åáõÙ Ý» ñáí Ñ³ÝÓÝ í» Éáõ »Ý Áëï å³ï-
Ï³ Ý» ÉÇáõÃ Û³Ýª ¹ñ³Ýó å³ï ß³× ß³ Ñ³ ·áñ ÍáõÙÝ ³ å³ Ñá í» Éáõ Ñ³ Ù³ñ:

ú ñ»ñë Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ àõñ ó³ Óáñ, ì³ñ ¹» ÝÇÏ, ²Ë Ã³ É³ ¢ ²ñ ÃÇÏ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÁ 
ºí ñá å³ ÛÇ ËáñÑñ ¹Ç Ñ»ï ëïá ñ³· ñ» óÇÝ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ý³· ñ»ñª Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ Ññ³-
ï³å ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ í»ñ Ñ³ Ý» Éáõ ¢ Éáõ ÍáõÙ Ý»ñ ·ïÝ» Éáõ Ñ³ñ óáõÙ ù³ Õ³ ù³ óÇ Ý» ñÇ 
Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý» Éáõ í» ñ³ μ»ñ Û³É: ²Ûë Ýå³-
ï³ Ïáí Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇÝ ÏÑ³ï Ï³ó íÇ 5 Ñ³ ½³ ñ³ Ï³Ý »í ñá ¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ: Ð³ Ù³-
Ó³Û Ý³ ·Ç ñÁ ëïá ñ³· ñ»É »Ý ºÊ ·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ Õ» Ï³ í³ñ Ü³ ï³É Û³ ìáõ ïá í³Ý ¢ 
í» ñáÝß Û³É ãáñë Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Õ»-
Ï³ í³ñ Ý» ñÁ:

Ì ñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ 
Ýßí³Í Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ÏÇ ñ³-
Ï³Ý³óí»Ý Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ ÛáõÝ-
Ý»ñª áõÕÕí³Í Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ 
ÏÛ³Ý ùÇÝ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï-
óáõÃ Û³Ý ³ å³ Ñáí Ù³ ÝÁ, Ù³ë Ý³-
íá ñ³ å»ëª Ñ³  Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ μÛáõ ç»Ç 
Ó¢³íáñ Ù³Ý, μÝ³ å³Ñ å³ Ý³-
Ï³Ý, ¿ Ý»ñ ·³³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ-
Û³Ý ¢ Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ Ññ³ ï³å 
³ÛÉ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ Ï³ñ ·³ íáñ Ù³Ý 
Ñ³ñó» ñáõÙ: §² é³ çÇÝ ³Ý ·³Ù ¿, 
áñ ºÊ ·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÁ Ð³ Û³ë ï³-
ÝáõÙ ¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý»ñ ¿ ïñ³-
Ù³¹ ñáõÙª Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ù³ Õ³ ù³ óÇ Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ý ³ å³ Ñáí Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: 
Ðáõ ëáí »Ù, áñ ³Ûë ÷áñÓ Ý³ Ï³Ý Íñ³ ·Ç ñÁ Ñ³ çá ÕáõÃ ÛáõÝ Ïáõ Ý» Ý³: Ø»Ýù Ï³ ç³Ï-
ó»Ýù, áñ Íñ³· ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ ¢ ù³Õ í³Í ¹³ ë» ñÁ ÷á Ë³Ýó í»Ý Ý³¢ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ 
ÙÛáõë Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇÝ¦,- Ýß»É ¿ ºÊ ·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ Õ» Ï³ í³ñ Ü³ ï³É Û³ ìáõ ïá í³Ý:

ÐÐ îÎ²ÆÜ ³ß Ë³ ï³ Ï³½ ÙÇ ï» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý í³ñ ãáõÃ Û³Ý å»ï 
² ßáï ¶Ç Éá Û³ ÝÁ Ï³ñ ¢á ñ»ó Íñ³ ·Ç ñÁª Ýß» Éáí, áñ Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ ù³-
Õ³ ù³ óÇ Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõ Ãáõ ÝÁ ÏËÃ³ ÝÇ ï» Õ³ Ï³Ý Åá Õáíñ ¹³ í³ ñáõÃ Û³Ý ½³ñ-
·³ó Ù³ ÝÁ ¢ îÆØ-» ñÇ Ï³ Û³ó Ù³ ÝÁ: ². ¶Ç Éá Û³ ÝÁ Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ å» ï» ñÇÝ ³ é³ ç³ñ Ï»É 
¿, áñ å»ë Ù³ë Ý³Ï ó³ ÛÇÝ ³ å³ Ñáí Ù³Ý μ³ Õ³¹ ñÇã, ÏÇ ñ³ é»É Ï³ñ× Ñ³ Õáñ ¹³· ñáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ (sms) ÙÇ çá óáí Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ ÙÇÏ ñá Ñ³ñ óáõÙ Ý» ñÇ ³Ýó Ï³ó Ù³Ý ÑÝ³ ñ³-
íá ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, ÇÝãÝ ³ñ ¹»Ý ÏÇ ñ³é í»É ¿ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ, ¢  ³ å³ Ñá í»É 
³ í³ ·³ Ýáõ ÝÇë ï» ñÇ ³é ó³Ýó Ñ» é³ñ Ó³ Ïáõ ÙÁ:

Ü ß»Ýù, áñ Íñ³ ·ÇñÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáõÙ ¿ ºÊ î» Õ³ Ï³Ý ¢ ï³ ñ³Í ù³ ÛÇÝ Çß Ë³-
ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÏáÝ· ñ» ëÁ` §² ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ï» Õ³ Ï³Ý Åá Õáíñ ¹³ í³-
ñáõÃ Û³Ý ³Ù ñ³åÝ¹ Ù³ ÝÁ¦ Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ ¢ ¸³ ÝÇ³ ÛÇ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý ýÇ-
Ý³Ý ë³ íáñ Ù³Ùμ:

 www.mta.gov.am
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Խթանվ� մ է քաղաքացիների մասնակց� թյ� նը 
համայնքների կառավարմանը

êºðØÜ²ðî²¸ðàôÂÚàôÜêºðØÜ²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

Ընթացիկ տար� մ կավելանան կարտոֆիլի 
ցանքատարած� թյ� նները

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ ¢ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ 
§²· ñ³ ñ³· Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ÙÇ³ íáñáõÙ¦ ÐÎ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð ñ³ã ´»ñ μ»ñ Û³ÝÝ û ñ»ñë 
³Û ó» É»É »Ý Îá ï³Û ùÇ Ù³ñ ½áõÙ ·ïÝíáÕ § üÇñ Ù³ Ü Ûáõ¦ Ù³ù ë³ ÛÇÝ ï»ñ ÙÇ Ý³É` ÐÐ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ, Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ³· ñ³-
ñ³· Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ÙÇ³ íáñ Ù³Ý ÏáÕ ÙÇó Ý»ñÏñ í³Í Ñá É³Ý ¹³ Ï³Ý Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ 
ïÝÏ³Ý Ûáõ ÃÁ ¹Ç ï³ñ Ï» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí:  

§ ê³ ÜÇ ¹»ñ É³Ý¹ Ý» ñÇó Ð³ Û³ë ï³Ý Ý»ñÏñ í³Í êÇÉ í³ Ý³ ëáñ ïÇ Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ 
ë»ñ Ù³ óá õÇ í»ñ çÇÝ ËÙμ³ ù³ Ý³ÏÝ ¿, á ñÁ Ù»Ï Ñ»Ï ï³ ñÇó ÙÇÝã¢ 80 ïáÝ Ý³ μ»ñ ù ¿ 
³ å³ Ñá íáõÙ: Àëï Ï³Ý Ë³ ï» ëáõÙ Ý» ñÇ` Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ 
ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ ñáõÙ 1000-1200 Ñ»Ï ï³ ñáí Ï³ í» É³ Ý³Ý, Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ Ý³ μ³ñ 
Ï³ í» É³ Ý³ Ý³¢ Ñ³ Ù³ Ë³éÝ μ»ñ ùÁ¦,- Ýß»É ¿ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ 
ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ: Ü³ Ë³ ñ³ ñÁ Ñ³ í» É»É ¿, áñ, Ç Ñ³ ßÇí Ý»ñÏñ íáÕ ïÝÏ³Ý-
Ûáõ ÃÇ μ³ñÓñ μ»ñ ù³ï íáõÃ Û³Ý, 2010 Ãí³ Ï³ ÝÇ Ñ³ Ù» Ù³ ïáõÃ Û³Ùμ, Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ 
ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é Ù³Ùμ, ³ í» É³ ó»É »Ý 12 %-áí, ÇëÏ Ñ³-
Ù³ Ë³éÝ μ»ñ ùÁ` 40-50 %-áí: ²ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ Ñ³ çáÕ í»É ¿ í»ñ çÇÝ 3-4 ï³ ñÇ Ý» ñÇ ÁÝ-
Ã³ó ùáõÙ μ³ í³ ñ³ ñ»É` ÇÝã å»ë Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ý»ñ ùÇÝ å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ, ³ÛÝ å»ë 
¿É Ù» Í³ ù³ Ý³Ï 
³ñ  ï³ Ñ³ Ýá õÙ -
Ý»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
Ý»É:   Ü³ Ë³ ñ³-
ñÇ Ëáë ùáí` ³Ûë 
ï³ ñÇ Ý³ Ëáñ¹ 
ï³ñ í³ Ñ³ Ù» Ù³-
ïáõÃ Û³Ùμ,  ³ í» ÉÇ 
ß³ï ïÝÏ³Ý ÛáõÃ 
¿ Ý»ñÏñ í»É` ßáõñç 
3000 ïáÝ Ý³, ÇëÏ 
Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
Ûáõ ÝáõÙ ï³ ñ»-
Ï³Ý, ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ 
³é Ù³Ùμ ,  û· ï³-
·áñÍ íáõÙ ¿ 100-
120 000 ïáÝ Ý³ 
Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ ë»ñ-
Ù³ óáõ: 

Æñ Ñ»ñ ÃÇÝ Ð ñ³ã ´»ñ μ»ñ Û³ ÝÁ Ýß»É ¿, áñ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ï³ñ ïá ýÇ É³-
·áñ ÍáõÃ ÛáõÝÝ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý ÙÇ ïáõÙ áõ Ý» óáÕ ×ÛáõÕ ¿ ¢  ³ñ ï³ ùÇÝ ßáõ Ï³ ÛáõÙ Ù»Í 
å³ Ñ³Ý ç³ñÏ áõ ÝÇ, áõë ïÇ Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý Ñ»ï Ñ³ Ù³ ï»Õ ÇÝ ï»Ý-
ëÇí ùÝÝ³ñÏ íáõÙ »Ý μ³ñÓñ μ»ñ ù³ ïáõ Ï³ñ ïá ýÇ É³ ·áñ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ ½³ñ ·³ó Ý» Éáõ 
Éñ³ óáõ óÇã Íñ³· ñ»ñ: 

ºÔ²Ü²ÎÆ Î²ÜÊ²îºêàôØºÔ²Ü²ÎÆ Î²ÜÊ²îºêàôØ

Ինչպիսի՞ն է լինել�  եղանակը հ� նիսին
§²Ûë ï³ñ í³ Ù³ ÛÇë ³Ù ëÇÝ ï» ÕáõÙ Ý» ñÇ ù³ Ý³-

ÏÁ » Õ»É ¿ Ýáñ Ù³ ÛÇó ³ í»É: àõ Ý» ó»É »Ýù 10 Ï³ñÏ ï³-
Ñ³ ñáõÃ Û³Ý ¹»åù: Ðáõ ÝÇë ³ ÙÇ ëÁ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý 
ï³ñ μ»ñ Ñ³ï í³Í Ý» ñáõÙ ï³ñ μ»ñ Ï»ñå Ï¹ñë¢áñ-
íÇ¦,- Ýß»É ¿  îÎ²ÆÜ ÑÇ¹ ñá Ù»ï Í³ é³ ÛáõÃ Û³Ý û ¹»ñ-
¢áõ Ã³ μ³ ÝáõÃ Û³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ å» ïÇ ï» Õ³ Ï³É, ³ß-
Ë³ñ Ñ³· ñ³ Ï³Ý ·Ç ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ã»Ï Ý³ Íáõ ¶³ ·ÇÏ 
êáõ ñ»Ý Û³ ÝÁ:

² ñ³ ñ³ï Û³Ý ¹³ß ï³ í³Û ñáõÙ, ²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ-
½áõÙ ¢ ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ý³ Ë³ É»é Ý» ñáõÙ Ñáõ ÝÇ ëÇÝ ÙÇ çÇÝ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÁ ÉÇ Ý» Éáõ ¿ 
21-22 ³ë ïÇ ×³Ý, ³ é³ í» É³ ·áõÛ ÝÁ` 32-34 ³ë ïÇ ×³Ý, ÇëÏ Ýí³ ½³ ·áõÛ ÝÁ` 7-12 ³ë-
ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ:

 ÞÇ ñ³ ÏÇ, Îá ï³Û ùÇ ¢ ¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ ½» ñáõÙ, ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ù³ñ ½Ç É»é Ý³-
ÛÇÝ ßñç³Ý Ý» ñáõÙ ³ é³ çÇ Ï³ ³Ù ëÇÝ ëå³ë íáõÙ ¿ ÙÇ çÇ ÝÁ` 12-15 ³ë ïÇ ×³Ý, ³ é³ í»-
É³ ·áõÛ ÝÁ` 23-26,  Ýí³ ½³ ·áõÛ ÝÁª ·Ç ß» ñÁ 2-5 ³ë ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ: Èá éáõ Ù³ñ ½áõÙ 
ëå³ë íáõÙ ¿ ÙÇ çÇ ÝÁ 14-16 ³ë ïÇ ×³Ý, ³ é³ í» É³ ·áõÛ ÝÁª 24-27,  Ýí³ ½³ ·áõÛ ÝÁ` / ·Ç-
ß» ñÁ/ 3-6 ³ë ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ:

 î³ íáõ ßÇ Ù³ñ ½áõÙ Ñáõ ÝÇë ³Ù ëÇÝ Ï¹Çï íÇ ÙÇ çÇ ÝÁ 15-19 ³ë ïÇ ×³Ý, ³ é³ í»-
É³ ·áõÛ ÝÁª 27-30, Ýí³ ½³ ·áõÛ ÝÁª 5-8 ³ë ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ: ì³ Ûáó Òá ñÇ Ù³ñ ½áõÙ 
ëå³ë íáõÙ ¿ ÙÇ çÇ ÝÁ 20-22 ³ë ïÇ ×³Ý, ³ é³ í» É³ ·áõÛ ÝÁª 32-34, Ýí³ ½³ ·áõÛ ÝÁª 1-2 
³ë ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ:

ê Ûáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ ½áõÙ Ï¹Çï íÇ ÙÇ çÇ ÝÁ 20-23 ³ë ïÇ ×³Ý, ³ é³ í» É³ ·áõÛ ÝÁª 32-35, 
Ýí³ ½³ ·áõÛ ÝÁ 7-11 ³ë ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ:

ºñ ¢³ ÝáõÙ Ñáõ ÝÇë ³Ù ëÇÝ ëå³ë íáõÙ ¿ ÙÇ çÇ ÝÁ 21-22 ³ë ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ: 
²Ùë í³ ³ é³ çÇÝ Ï» ëÇÝ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÇ Ýí³ ½áõÙª /·Ç ß» ñÁ/ ÙÇÝã¢ 7-10 
³ë ïÇ ×³Ý: ² é³Ý ÓÇÝ û ñ» ñÇÝ Ï¹Çï íÇ ó» ñ» ÏÁ ÙÇÝã¢ 32-34 ³ë ïÇ ×³Ý ï³ ùáõÃ ÛáõÝ:

Àëï ¶³ ·ÇÏ êáõ ñ»Ý Û³Ý óÇ, Ñáõ ÝÇ ëÁ ¢ë  ³Ý Ï³ ÛáõÝ ³ ÙÇë ¿, ù³ ÝÇ áñ ï» ÕáõÙ Ý» ñÇ 
ù³ Ý³ÏÝ ³ í» ÉÇ Ù»Í ¿ ÉÇ Ý» Éáõ ³Ùë í³ ³ é³ çÇÝ Ï» ëÇÝ: Î³ñÏ ï³ Ñ³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ãÇ 
μ³ ó³é íáõÙ Ù³ñ ½» ñáõÙ,  á ñáÝù ·ñ» Ã» μá Éáñ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ ÝÏ³ï íáõÙ »Ý: ²Ûë ï³-
ñÇ Ù»½ ãÇ ëå³ë íáõÙ ßá· ³ Ù³é: ÈÇ Ý» Éáõ ¿ ³ í» ÉÇ Ù»ÕÙ, ù³Ý Ý³ Ëáñ¹ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ:
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ՔՆՆԱՐԿՎԵԼ ԵՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ  
ՀԱՐՑԵՐ

 ì»ñ ç»ñë, ÐÐ ï³ ñ³Í ù³ ÛÇÝ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ¢  ³ñ ï³ Ï³ñ· Ç ñ³ íÇ ×³Ï Ý» ñÇ Ý³ Ë³-
ñ³ñ ²ñ Ù»Ý º ñÇó Û³ ÝÇ, ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÇ, ¿ Ïá-
Ýá ÙÇ Ï³ ÛÇ Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ³ é³ çÇÝ ï» Õ³ Ï³É ¶³ ñ» ·ÇÝ Ø»É ùáÝ Û³ ÝÇ ¢ å³ß ïá Ý³ ï³ñ ³ÛÉ 
³Ý Ó³Ýó áõ Õ»Ï óáõÃ Û³Ùμ ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ³Û óáí Èá éáõ Ù³ñ ½áõÙ ¿ñ ÐÐ í³ñ ã³ å»ï 
Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÁ: ì³ñ ã³ å» ïÇÝ ¹Ç Ù³ íá ñ»É »Ý Ù³ñ½ å»ï ²ñ Ãáõñ Ü³É μ³Ý¹ Û³-
ÝÁ ¢ å³ß ïá Ý³ ï³ñ ³ÛÉ ³Ý ÓÇÝù, ³ å³ áõ Õ»Ï ó»É ê åÇ ï³Ï ù³ Õ³ ùÇ í³ñ ã³ Ï³Ý ï³-
ñ³Í ùáõÙ ·áñ ÍáÕ §²· ñá ÑáÉ ¹ÇÝ· ²ñ Ù» ÝÇ³¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ: ì³ñ ã³ å» ïÁ Ù³ñ½ å» ïÇ ¢  
áõ Õ»Ï óáÕ Ý» ñÇ Ñ»ï ßñç»É ¿ ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ï³ ñ³Í ùáõÙ, ý»ñ Ù³ Ý» ñáõÙ, Ïá í» ñÇ ËÝ³Ù ùÇ 

¢ Ï ÃÇ μ³ Å³Ý ÙáõÝù Ý» ñáõÙ, 
áñ ï»Õ ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ïÝû-
ñ»Ý Ø. ²½ Ý³ íáõñ Û³ ÝÁ Ý»ñ-
Ï³ Û³ó ñ»É ¿ Ï³ ï³ñ í³Í ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý»ñÝ áõ ³ å³ ·³ 
Íñ³· ñ» ñÁ: 

²· ñá ÑáÉ ¹ÇÝ ·Á, áñ ³ -
Ý³ë  Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý ³ñ ï³¹-
ñáõÃ Û³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó 
ý»ñ Ù³ Ý»ñ ¿ ÑÇÙ Ý»É áõ ½³ñ-
·³ó ñ»É Îá ï³Û ùÇ, ÞÇ ñ³ ÏÇ 
¢ Èá éáõ Ù³ñ ½» ñáõÙ, Ù³ë Ý³-
·Ç ï³ ó³Í ¿ Ùë³ ïáõ ¢ Ï³Ã-
Ý³ ïáõ Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ 
³ Ý³ ëáõÝ Ý» ñÇ μáõÍ Ù³Ùμ, 
Ý»ñ Ï³ å³ ÑÇÝ ê åÇ ï³ ÏÇ 
³ Ý³ë Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³-
ÉÇ ñáõÙ áõ ÝÇ μ³ñÓñ ÙÃ» ñ³-

ïáõ 300 ·ÉáõË Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ ³ Ý³ ëáõÝ, á ñÇó` 100 ·Éáõ ËÁ Ïá í»ñ »Ý: ú ñ³ Ï³Ý ³Ûë-
ï»Õ ³ñ ï³¹ñ íáõÙ ¿ 2200 ÏÇ Éá· ñ³Ù Ï³Ã: ÀÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ïÝû ñ» ÝÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ¿, áñ 
Ùáï ³ å³ ·³ ÛáõÙ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ ³ Ý³ë Ý³·É Ë³ ù³ Ý³ ÏÇ ³× /ÙÇÝã¢ 400 ·ÉáõË/, á ñÁ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ å»ïù ¿ Ï³ ï³ñ íÇ` Ç Ñ³ ßÇí ýñ³Ý ëÇ³ Ï³Ý μ³ñÓñ ÙÃ» ñ³ ïáõ ·ÉË³-
ù³ Ý³ ÏÇ Ý»ñÏñ Ù³Ý: Ð Ûáõ ñ» ñÁ ï» Õ» Ï³ ó»É »Ý Ý³¢, áñ ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Ûáõ ÝÇó μ³ óÇ, 
ïÝï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ ½μ³Õ í³Í ¿ Ý³¢ ³ß Ë³ñ ÑáõÙ ï³ ñ³Í í³Í Ñ³Û Ï³ Ï³Ý ·³Ù÷é ï» ë³-
ÏÇ ßÝ» ñÇ μáõÍ Ù³Ùμ:

²Û Ýáõ Ñ»ï¢ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ ì³ Ý³ Óá ñÇ ù³ Õ³ ù³ å» ï³ ñ³ ÝáõÙ Ñ³Ý-
¹Ç å»É ¿ Èá éáõ Ù³ñ ½Ç ù³ Õ³ ù³ ÛÇÝ ¢ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ëá ßáñ  Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Õ» Ï³ í³ñ Ý» ñÇ ¢ 
ïÝ ï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇ Ñ»ï: Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ùÝÝ³ñÏ í»É »Ý ïÝï» ë³ Ï³Ý á Éáñ-
ïÇ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ, μÇ½ Ý» ëÇ ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ, Ýáñ Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý» ñÇ Ý»ñ· ñ³í Ù³ÝÝ ³éÝã íáÕ 
Ñ³ñ ó»ñ: ¸Ç Ù» Éáí Ý»ñ Ï³ Ý» ñÇÝª í³ñ ã³ å» ïÁ Ýß»É ¿, áñ ùÝÝ³ñÏ Ù³Ý Ýå³ ï³ÏÝ ¿` í»ñ 
Ñ³ Ý»É Ù³ñ ½áõÙ ³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý»ñÝ áõ Ùï³ Ñá ·áÕ Ñ³ñ ó» ñÁ, Éë»É ïÝï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇª 
Ï³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÇó áõ Ý» ó³Í ³ÏÝ Ï³ ÉÇù Ý» ñÁ, ùÝÝ³ñ Ï»É ÏáÝÏ ñ»ï Íñ³· ñ»ñ: §Î³ é³-
í³ ñáõÃ Û³Ý Ýå³ ï³ÏÝ ¿ª Ù³ñ ½» ñáõÙ, Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ, ù³ Õ³ù Ý» ñáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 
Éá Ï³É Íñ³· ñ»ñª ³Û¹ åÇ ëáí Éáõ Í» Éáí Ù»ñ ù³ Õ³ ù³ óÇ Ý» ñÇª ³ß Ë³ ï³Ý ùáí ³ å³ Ñáí-
Ù³Ý ËÝ¹Ç ñÁ¦,- Ýß»É ¿ í³ñ ã³ å» ïÁ:

øÝ Ý³ñÏ Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É »Ý Ñ³ñ ó»ñ` ßÇ Ý³ ñ³ ñáõÃ-
Û³Ý, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý, ³ñ¹ Ûáõ Ý³ μ» ñáõÃ Û³Ý ¢  ³ÛÉ Ý»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇ í» ñ³-
μ»ñ Û³É: ì³ñ ã³ å» ïÁ Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñ»É ¿ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý ·» ñ³ ï»ë ãáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝª 
ùÝÝ³ñ Ï»É Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í Íñ³· ñ»ñÝ áõ Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý»É ¹ñ³Ýó ÏÛ³Ý ùÇ Ïáã Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í 
·áñ ÍÇ ù³ Ï³½Ù:  Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ³ í³ñ ïÇÝ` Ù³ñ½ å» ïÁ ßÝáñ Ñ³ Ï³ ÉáõÃ ÛáõÝ ¿ Ñ³Ûï Ý»É 
Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÇÝ` Èá éáõ Ù³ñ½ Ï³ ï³ ñ³Í ³Û óÇ ¢ ïÝ ï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇ áõ 
Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Õ» Ï³ í³ñ Ý» ñÇ Ñ»ï ÝÙ³Ý Ó¢³ ã³ ÷áí Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ:

îàÜ²ì²Ö²èîàÜ²ì²Ö²è

Գյ� ղատնտեսական առաջին տոնավաճառը 
կվերաբացվի հ� նիսի 6-ին

ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÐÆØÜ²ÊÜ¸Æð

Ծրագիրը դեռևս նախագծա-
նախահաշվային փ� լ� մ է

Üá ñÇÏ Øáí ëÇë Û³ ÝÁ, áí ²ñ ½³ Ï³-
ÝÇ ·Ûáõ Õ³ å»ïÝ ¿, (ëÏë³Í 2002Ã.-Çó 
³ ÝÁÝ¹ Ù»ç í» ñÁÝïñ í»É ¿ 4-ñ¹  ³Ý-
·³Ù), ù³ ç³ ï»Õ Û³Ï ÉÇ Ý» Éáí ·Ûáõ ÕÇ 
μá Éáñ Ñá· ë» ñÇÝ áõ ÑÇÙ Ý³ËÝ ¹Çñ Ý»-
ñÇÝ, ³ Ù» Ý³Ù ï³ Ñá ·áÕ Ñ³ñ óÁ Ñ³-
Ù³ ñáõÙ ¿ ËÙ» Éáõ ¢  á éá· Ù³Ý çñÇ ³Ý-
Ï³ ÝáÝ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñáõ ÙÁ: 

§ ¶³ñ Ý³ Ý³ ÛÇÝ ³Ûë ³ ÙÇë Ý» ñÇÝ 
ËÝ¹Ç ñÁ ÷áùñ ÇÝã Ù»Õ Ù³ ÝáõÙ ¿, ù³-
ÝÇ áñ, ³ é³ï ï» ÕáõÙ Ý» ñÇ ßÝáñ ÑÇí, 
³Õμ Ûáõñ Ý» ñáõÙ çñÇ ù³ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝÝ 
³ í» É³ ÝáõÙ ¿: ²Û¹ åÇ ëáí, çñ³Ù μ³ñ-
Ý» ñáõÙ Ïáõ ï³Ï í³Í çáõ ñÁ ÑÝ³ ñ³-
íáñ ¿ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇÝ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñ»É 
ß³ μ³ Ã³ Ï³Ý 2 ³Ý ·³Ù` 4-5 Å³ Ùáí` 
Ý³Ë ÏÇÝ 2 Å³ ÙÇ ÷á Ë³ ñ»Ý¦,-  ÝßáõÙ 
¿ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ Õ» Ï³ í³ ñÁ: ´ Ý³ ÏÇã Ý»-
ñÁ ëïÇå í³Í ³ÛÝ ù³Ý çáõñ »Ý Ïáõ-
ï³ÏáõÙ ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ, áñ-
å»ë ½Ç ³ÛÝ μ³ í³ Ï³ Ý³ó ÝÇ ÙÇÝã¢ 
Ñ³ çáñ¹ çñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñáõ ÙÁ: 
Ð³Ý·ë ïÇ ·á ïÇ ¢  ³ Ù³ é³ Ýá ó³-
ÛÇÝ Ñ³ Ù³ñ íáÕ ²ñ ½³ Ï³Ý ³Û ó» É³Í 
Ñá í»Ï Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ ÝáõÛÝ å»ë ÝÙ³Ý 
Ç ñ³ íÇ ×³ ÏáõÙ å³Û Ù³Ý Ý» ñÁ Ýå³ë-
ï³ íáñ ã»Ý: §ÆÝùë ¿É Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ ã»Ù 
³Û¹ Ç ñá ÕáõÃ Û³Ý Ñ»ï, ù³ ÝÇ áñ çñáí 
³ å³ Ñáí í³ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ 
Ù³ñ ¹áõ Ç ñ³ íáõÝùÝ ¿: Ð³ Ù³ÛÝ ùÇ μÛáõ-
ç»áí ÑÝ³ ñ³ íáñ ã¿ çñ³ Ù³ ï³ Ï³-
ñ³ñ Ù³Ý ËÝ¹ñÇÝ ÑÇÙ-
Ý³ íáñ Éáõ ÍáõÙ ï³É, 
ù³ ÝÇ áñ ³ÛÝ, ³ é³Ýó 
³Û¹ ¿É, ¹Åí³ ñáõÃ Û³Ùμ 
¿ Ñ³ Ù³Éñ íáõÙ: ²Ûë-
ï»Õ ÙÇ³ÛÝ å» ï³ Ï³Ý 
³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Íñ³ ·Ç ñÁ 
Ï³ ñáÕ ¿ ÷á Ë»É Ç ñ³ íÇ-
×³ ÏÁ, Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ á ñÇ, 
·Ûáõ ÕáõÙ å»ïù ¿ ï»-
Õ³¹ñ í»Ý çñ³ ã³ ÷»ñ ¢  
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íÇ Ï»Ýï ñá-
Ý³ó í³Í çñ³ Ù³ ï³ Ï³-
ñ³ ñáõÙ¦,- ÝßáõÙ ¿ ·Ûáõ-
Õ³ å» ïÁ:

² Õ μ  Û á õ ñ  Ý »  ñ Á 
·ïÝíáõÙ »Ý ·Ûáõ ÕÇó 10-
15 ÏÙ Ñ» é³ íá ñáõÃ Û³Ý 
íñ³, Ëá Õá í³ Ï³ ß³-
ñ» ñáí çáõ ñÁ Ñ³ë ÝáõÙ 
¿ çñ³Ù μ³ñ Ý»ñ, ³Û Ýáõ-
Ñ»ï¢` çñ³ ï³ ñ³ñ Ý»-
ñáí, Ù»Í Ïá ñáõëï Ý» ñáí, 
ï» Õ³ ÷áË íáõÙ ·ÛáõÕ: 
Ü»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ Íñ³· ñÇ 
³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ, ³ñ ½³-
Ï³Ý óÇ Ý»ñÝ ³ÏÝ Ï³ ÉáõÙ 
»Ý Ý³¢ ¹»é¢ë 60-³ Ï³Ý 
Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ Ï³ éáõó í³Í çñ³· Í»-
ñÇ Ýá ñ³ óáõÙ, ÇëÏ çñ³Ù μ³ñ Ý» ñáõÙ` 
ë³ ÝÇ ï³ ñ³ ÑÇ ·Ç» ÝÇÏ å³Û Ù³Ý Ý» ñÇ 
μ³ ñ» É³í íáõÙ: ê å³ë íáõÙ ¿ Ý³¢ Ù³-
ùáõñ çñÇ ßáõñ çûñ Û³ çñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³-
ñáõÙ, ÇÝ ãÁ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿` »É Ý» Éáí ³Õμ-
Ûáõñ Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÇó:

²Û¹ åÇ ëáí, ÏÉáõÍ íÇ Ý³¢ ·Ûáõ-
ÕÇ í³ñ ã³ Ï³Ý ï³ ñ³Í ùáõÙ ·ïÝíáÕ 
Ñ³Ý·ëï Û³Ý ïÝ» ñÇ ¢ Ù³ë Ý³ íáñ 
³ Ù³ é³ Ýáó Ý» ñÇ çñ³ Ù³ ï³ Ï³-
ñ³ñ Ù³Ý ËÝ¹Ç ñÁ: à éá· Ù³Ý çáõ ñÁ 
ÝáõÛÝ å»ë ·ÛáõÕ ¿ Ñ³ëó íáõÙ ½·³ ÉÇ 
Ïá ñáõëï Ý» ñáí, ù³ ÝÇ áñ ³ÛÝ Ù³ ï³-
Ï³ ñ³ñ íáõÙ ¿ μ³ó ³ éáõ Ý» ñáí ¢ ÙÇÝã 
²ñ ½³ Ï³Ý Ñ³ë Ý» ÉÁ, û· ï³ ·áñÍ íáõÙ 
¿ Ý³¢ Ñ³ñ ¢³Ý ·Ûáõ Õ» ñÇ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇ 
ÏáÕ ÙÇó: ²ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ùÇã ù³ Ý³ ÏáõÃ-
Û³Ùμ çáõñ ¿ Ñ³ë ÝáõÙ ²ñ ½³ Ï³ ÝÇ Ñá-
Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ: ØÇÝã ¹»é, Ñ³-

Ù³ÛÝ ùÁ ÙÇßï ¿É ³ã ùÇ ¿ ÁÝ Ï»É ËÝÓá ñÇ 
áõ ï³Ý ÓÇ Ùß³ ÏáõÃ Û³Ùμ. Ç ñ»Ýó Ñ³-
Ù³ ÛÇÝ Ñ³ï Ï³ ÝÇß Ý» ñÇ ßÝáñ ÑÇí, 
¹ñ³Ýù á õñáõÛÝ ï»Õ »Ý ·ñ³ íáõÙ Ñ³-
Û³ë ï³Ý Û³Ý ßáõ Ï³ ÛáõÙ: §ÊÝ¹ ñÇ Ï³ñ-
·³ íáñ Ù³Ý ¹»å ùáõÙ Ï³ í» É³ Ý³Ý 
³Û ·» ï³ ñ³Íù Ý» ñÁ: ÀÝ¹ Ñ³Ý ñ³ å»ë, 
ëå³ë íáõÙ ¿, áñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
Ùß³ ÏáõÃ Û³Ý Ñá Õ³ ï³ ñ³Íù Ý» ñÁ Ï³-
í» É³ Ý³Ý ³ í» ÉÇ ù³Ý 150 Ñ»Ï ï³ ñáí: 
¶ Ûáõ ÕáõÙ ³å ñáÕ Ù³ñ ¹Á å»ïù ¿ ³é-
Ï³ é» ëáõñë Ý» ñáí å³ ÑÇ Çñ ÁÝ ï³-
ÝÇ ùÁ: ²Ûë ï»Õ ³ß Ë³ ï³ ï»Õ ³ å³-
Ñá íáõÙ »Ý ë» ÷³ Ï³ Ý³ß ÝáñÑ í³Í ¢ 
ï Ý³ Ù»ñÓ Ñá Õ³ ï³ ñ³Íù Ý» ñÁ: ¶ Ûáõ-
Õ³ óáõ » Ï³ Ùáõï Ý» ñÁ ·á Û³ ÝáõÙ »Ý 
Ý³¢ ³ Ý³ë Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý Í³· Ù³Ý 
·ÛáõÕÙ Ã»ñù Ý» ñÇ Ç ñ³ óáõ ÙÇó: ä»ïù 
¿ å³Û Ù³Ý Ý»ñ ëï»ÕÍ í»Ý, áñ å»ë ½Ç 
·Ûáõ Õ³ óÇÝ ÙÝ³ ·Ûáõ ÕáõÙ ¢  ³ß Ë³-
ïÇ, ³ÛÉ áã Ã» ·Ý³ ºñ ¢³Ý ¢  ÁÝ¹·ñÏ-
íÇ ßÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»-
ñáõÙ¦,- ³ ëáõÙ ¿ Üá ñÇÏ Øáí ëÇë Û³ ÝÁ: 
Ü ñ³  Ï³ñ ÍÇ ùáí, ·Ûáõ Õ» ñáõÙ å»ïù ¿ 
³ÛÝ åÇ ëÇ Íñ³· ñ»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»Ý, 
áñ å»ë ½Ç ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ ß³ Ñáõ Ã³ μ»ñ ÉÇ Ý»Ý: 
§ î³ ñÇ Ý»ñ ³ é³ç ·ÛáõÕÙ Ã»ñù Ý» ñÇ 
·Ý» ñÁ ó³Íñ ¿ÇÝ, ÇÝ ãÇ Ñ»ï ¢³Ý ùáí 
·Ûáõ Õ³ óáõ » Ï³ Ùáõ ïÁ ÷áùñ ¿ñ, ÑÇ Ù³ 
·Ý» ñÁ μ³ñÓ ñ³ ó»É »Ý, ÙÝáõÙ ¿ å³Û-

Ù³Ý Ý»ñ ³ å³ Ñá í»Ý, áñ å»ë ½Ç ·Ûáõ-
Õ³ óÇÝ í» ñ³ ¹³é Ý³ ³Û ·» ·áñ ÍáõÃ-
Û³ÝÝ áõ μáõ ë³ μáõ ÍáõÃ Û³ ÝÁ: ´áõÛ ëÁ, 
Í³ éÁ å»ïù ¿ çñí»Ý ³ÛÝ ù³Ý, áñ ù³Ý 
Ñ³ñ Ï³ íáñ ¿, ·Ûáõ Õ³ óÇÝ ¿É å³ï-
ñ³ëï ¿ í×³ ñ» Éáõ ¹ñ³ ¹Ç Ù³ó¦,- Ñ³-
í» ÉáõÙ ¿ ·Ûáõ Õ³ å» ïÁ:

ÆÝã í» ñ³ μ» ñáõÙ ¿ çñ³ Ù³ ï³ Ï³-
ñ³ñ Ù³Ý μ³ ñ» É³í Ù³Ý Ý»ñ¹ ñáõ Ù³-
ÛÇÝ Íñ³· ñÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ, ³ å³, ·Ûáõ-
Õ³ å» ïÇ ï» Õ» Ï³ó Ù³Ùμ, ³ÛÝ ¹»é¢ë 
Ý³ Ë³· Í³-Ý³ Ë³ Ñ³ß í³ ÛÇÝ ÷áõ ÉáõÙ 
¿, ÇëÏ ³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ ÏÑ³Û ï³ ñ³ñ-
íÇ ßÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»-
ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ÙñóáõÛÃ: Æ ¹»å, 
ûñ Ñ³ ë³ Ï³Ý ³Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍ Ù³Ùμ 
í»ñç Ý³ Ï³ Ý³ å»ë ÏÏ³ñ ·³ íáñ íÇ 
Ý³¢ ·Ûáõ ÕÇ Ïá Ûáõ Õ³ç ñ» ñÇ Ñ» é³ó-
Ù³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÁ:

Ü»É ÉÇ ê³ Ñ³Ï Û³Ý

 Հ�  նի սի 6-ին կվե րա բաց վի Եր ևան քա ղա քի Կաս յան փո ղո ցի վե րին հատ վա ծ� մ 
գտնվող գյ�  ղատն տե սա կան մթերք նե րի տո նա վա ճա ռը, ո րը կգոր ծի յ�  րա քանչ յ� ր շա-
բաթ և կի րա կի օ րե րին: 

 Տո նա վա ճա ռը կազ մա կերպ վ� մ է ՀՀ գյ�  ղատն տե ս� թ յան նա խա րա ր� թ յան նա-
խա ձեռ ն� թ յամբ և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ա ջակ ց� թ յամբ, ո րին մաս նակ ցե լ�  են 
ՀՀ տար բեր մար զե րը ներ կա յաց նող գյ�  ղա ցիա կան տնտե ս� թ յ� ն ներ` սպա ռող նե րին 
ներ կա յաց նե լով բա ցա ռա պես սե փա կան ար տադ րան քը: 

Գ յ�  ղա ցիա կան տնտե ս� թ յ� ն նե րի մաս նակ ց� թ յ�  նը տո նա վա ճառ նե րին անվ-
ճար է: ՀՀ գյ�  ղատն տե ս� թ յան նա խա րա ր� թ յ�  նը տո նա վա ճառ նե րի մաս նա կից նե րին 
անվ ճար տրա մադ րե լ�  է նաև հար մա րա վետ վրան ներ, վա ճա ռա սե ղան ներ, կշեռք ներ 
և սայ լակ ներ:

 Տո նա վա ճառն անց կաց վ� մ է 2011 թվա կա նից և գ յ�  ղատն տե սա կան մթերք ար-
տադ րող նե րի հա մար տո նա վա ճա ռին մաս նակ ցե լ�  պայ ման ներն ան փո փոխ են: 
 Տո նա վա ճա ռին մի այն սե փա կան ար տադ րան քը ներ կա յաց նող գյ�  ղա ցիա կան տնտե-
ս� թ յ� ն նե րի մաս նակ ց� թ յ� նն ա պա հո վե լ�  և մի ա ժա մա նակ առևտ րա յին մի ջ նորդ նե-
րի մաս նակ ց� թ յ�  նը բա ցա ռե լ�  նպա տա կով, տո նա վա ճա ռի կազ մա կեր պիչ նե րի կող-
մի ց տե ղ� մ ի րա կա նաց վե լ�  է վե րահս կո ղ� թ յ� ն:  Սահ ման վել և հետ ևո ղա կա նո րեն կի-
րառ վե լ�  են տո նա վա ճա ռին մաս նակ ցե լ�  հա տ� կ ըն թա ցա կար գեր. մաս նակ ց� թ յ�  նը 
տո նա վա ճա ռին թ� յ լատր վ� մ է մի այն գյ�  ղատն տե ս� թ յան ա ջակ ց� թ յան մար զա յին 
կենտ րոն նե րի (ԳԱՄԿ) կող մի ց տրված հա մա պա տաս խան տե ղե կանք նե րի առ կա յ� թ-
յան դեպ ք� մ, ո րոնք հա վաս տ� մ են, որ վա ճառ քի ներ կա յաց վող ապ րան քը տվյալ մաս-
նակ ցի սե փա կան ար տադ րանքն է:

 Տո նա վա ճա ռի տա րած ք� մ հա սա րա կա կան կարգն �  երթ ևե կ� թ յ�  նը կար գա վո-
րե լ�  է ՀՀ ոս տի կա ն� թ յ�  նը: Տո նա վա ճա ռի ա վար տին կազ մա կերպ վե լ�  են տա րած քի 
մաքր ման աշ խա տանք ներ:
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Ð²Ø²ÄàÔàì

² é³ ç³ íáñ ÙïùÇ Ñ³ Ù³ñ 
å³ñ½ ¿ ¹³é ÝáõÙ, áñ Ñ³Ý ù³ ÛÇÝ 
å³ ñ³ñ ï³ óáõ ÙÁ ¹»é μ» ñáõÙ ¿ 
Ñ³ í»É Û³É μ»ñ ùÇ ëï³ó Ù³Ý, μ³Ûó 
ù³ ÝÇ áñ, ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ï ï»Õ, Ñá ÕÇ 
μ»ñ ñÇáõÃ Ûáõ ÝÁ ãÇ í» ñ³ Ï³Ý·Ý-
íáõÙ, á ñÁ Ï³ å³ Ñá í»ñ ã³ å³-
Ï³Ý í³Í ÙÇ ç³ í³Ûñ áõ ³ éáÕç áõ 
Ñ³ Ù»Õ ëÝáõÝ ¹Ç í» ñ³Í íáÕ μ³ñÓñ 
μ»ñù, Ù³ñ¹ ÏáõÃ ÛáõÝÝ ³Û¹ áõ ÕÇÝ 
ÁÝï ñ»É ãÇ Ï³ ñáÕ: ÆëÏ ³Û ëûñ 
Ï³ ÛáõÝ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ ÛáõÝ áõ-
Ý» Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ñ Ù³ñ ¹Á í»ñ Ý³·-
ñáõÙ ¿ Ýßí³Í áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ ¢ ÷áñ-
ÓáõÙ  ³ é³ç ß³ñÅ í»É:

¸ ñ³Ý óÇó »ñÏ ñáñ ¹Á ÝáõÛÝ 
å³ï Ù³ Ï³Ý »ñÏ ñ³ ·áñ ÍáõÃ-
ÛáõÝÝ ¿, á ñÁ 10 Ñ³ ½³ ñ³Ù Û³ ÏÇó 
³ í» ÉÇ ·á ÛáõÃ ÛáõÝ ¿ áõ Ý» ó»É ¢ Ï»-
ñ³Ï ñ»É Ù³ñ¹ Ï³Ýó, ë³ Ï³ÛÝ Ùáï  
Ï»ë ¹³ñ ³ é³ç ³ÛÝ ×Çßï å³ ÑÇÝ 
Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý ½³ñ ·³ óáõ ÙÁ 
ãëï³ ó³í. Úáõ. ÈÇ μÇ ËÇ ³ é³ ç³ñ-
Ï³Í Ñ³Ý ù³ ÛÇÝ ï³ñ ñ»ñÝ ³ÝÑ ñ³-
Å»ßï ¿ÇÝ μáõÛ ë» ñÇ ëÝÝ¹³ éáõÃ Û³Ý 
Ñ³ Ù³ñ, ë³ Ï³ÛÝ ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ áã 
μ³ í³ ñ³ñ, ù³ ÝÇ áñ μ»ñ ñÇáõÃ Û³Ý 
í» ñ³ Ï³Ý· Ýáõ ÙÁ ã¿ñ ³ å³ Ñáí-
íáõÙ: ¸³ Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ñ 
å³Û Í³é áõ Õ»Õ Ý» ñÇÝ Ï»ë ¹³ ñÁ 
μ³ í³ ñ³ñ » Õ³í, ÇëÏ ÙÛáõë Ý» ñÇ 
Ñ³ Ù³ñ` Ù»Ï ¢ Ï»ë ¹³ñ: ´ÇÉ Øá ÉÇ-
ëá ÝÁ` ²íëï ñ³ ÉÇ³ ÛáõÙ, Ø³ ë³ Ýá-
μáõ üáõ Ïá õá Ï³Ý` Ö³ åá ÝÇ³ ÛáõÙ, 
¾¹ í³ñ¹ üáÉÏ Ý» ñÁ` ²ØÜ-áõÙ ¢ 
ÙÇ ß³ñù ï³ Õ³Ý ¹³ íáñ Ñá Õ³-
·»ï Ý»ñ èáõ ë³ë ï³ ÝáõÙ` ¸á Ïáõ-
ã³¢, äñ Û³ ÝÇß ÝÇ Ïáí, úí ëÇÝë ÏÇ, 
Ø³Éó¢, ÷áñ ÓáõÙ ¿ÇÝ å³Ñ å³ Ý»É 
¢ ½³ñ ·³ó Ý»É Ç ñ³ Ï³Ý å³ï Ï»-
ñ³ óáõÙ Ý» ñÁ Ñá ÕÇ ¢ μ»ñ ñÇáõÃ-
Û³Ý, ÇÝã å»ë Ý³¢ ³· ñá ó» Ýá½ Ý»-
ñÁ μÝ³ Ï³Ý ó» Ýá½ Ý» ñÇÝ ÑÝ³ ñ³-
íá ñÇÝë Ùá ï»ó Ý» Éáõ ³ÝÑ ñ³ Å»ß-
ïáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ: ºí Ñ»ï½ Ñ» ï» 
ëÏë»ó Ó¢³ íáñ í»É μÝ³ Ï³Ý` ÝáõÛÝ 
ÇÝ ùÁ Ï»Ý ë³ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý »ñÏ ñ³-
·áñ ÍáõÃ Û³Ý  (´º Ï³Ù Îúº) ÷Ç ÉÇ-
ëá ÷³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ:   ê³ Ï³ÛÝ Ñ³ ë³-
ñ³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ ¹»é¢ë ï»Õ Û³Ï ã¿ñ 
Ë» É³ ÙÇï ÷³ë ï³ñÏ Ý» ñÇÝ, á ñÇó 
û·ï í» Éáí Ã³÷ ¿ñ Ñ³ í³ ùáõÙ 
Ñ³Ý ù³ ÛÇÝ å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ 
³ñ ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ ÏÇ ñ³ éáõ ÙÁ: 
ØÇ³ÛÝ Ý³ Ëáñ¹ ¹³ ñÇ 20-³ Ï³Ý-
Ý» ñÇÝ Ñ³Ý ×³ñ Ý» ñÇ ·áñ ÍÁ ·Ý³-
Ñ³ ï» óÇÝ áÕ ç³ ÙÇï ëå³ éáÕ Ý»-
ñÁ: ÆëÏ ³ñ ¹»Ý 1940-ÇÝ ¶»ñ Ù³-
ÝÇ³ ÛáõÙ, áñÝ ³Û¹ å³ ÑÇÝ ³ Ù» Ý³-
½³ñ ·³ ó³Í »ñ ÏÇñÝ ¿ñ, ëÏë» óÇÝ 
ï³ ñ³Í í»É Ýßí³Í ·³ Õ³ ÷³ñ Ý»-
ñÁ: Ð³Ûï ÝÇ å³ï ×³é Ý» ñáí ·áñ-
ÍÁÝ Ã³ óÁ á ñáß Å³ Ù³ Ý³Ï ¹³ ¹³ñ 
ïí»ó ¢ ÙÇ³ÛÝ 70-³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ 
ëÏë»ó Ó¢³ íáñ í»É ¢  ³ ñ³· ï³-
ñ³Í í»É ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ëáõÃ Û³Ý (ú¶) ³Ý í³Ý ï³Ï, 
ÇëÏ ¹ñ³ ÏáÕÙ Ý³ ÏÇó Ý» ñÁ Ñéã³-
Ï» óÇÝ áñ å»ë Ýáñ Ùï³ Í» É³ Ï»ñå:

ÆëÏ ÑÇ Ù³ ³ í» ÉÇ Ù³Ý ñ³ Ù³ëÝ 
³Û¹ »ñ Ïáõ áõÕ ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ù³-
ëÇÝ, á ñáÝù Ç ñ³ Ï³ ÝáõÙ  »ñÏ ñ³-
·áñ ÍáõÃ Û³Ý ³ å³ ·³ μ³ Õ³¹ ñÇã 
Ù³ ë»ñÝ »Ý: Ø ï³ Í» É³ Ï»ñåÝ 
³ í» ÉÇ ³ ñ³· ¿ ·ïÝáõÙ Çñ Ñ³-
Ù³ ËáÑ Ý» ñÇÝ, ù³Ý ÷Ç ÉÇ ëá ÷³-
ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ñ³ï Ï³ å»ë » Ã» ³ÛÝ 
ß³ Ñ³·ñ ·Çé å» ï³ Ï³Ý Ñ³ Ù³-
Ï³ñ ·Ç ³ Ùáõñ áï ù» ñÇ íñ³ ¿ 
Ï³Ý· Ý»ó í³Í. ³Û¹ å³ï ×³ éáí 
70-³ Ï³Ý Ý» ñÇó ³Ûë ÏáÕÙ ûñ ·³-
Ý³ Ï³Ý »ñÏ ñ³ ·áñ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ ½³ñ-
·³ ó³í ÙÇ ù³ ÝÇ »ñÏñ Ý» ñáõÙ, 
á ñáÝù ¿É Ç ñ»Ýó ¹á Ýáñ Ï³½ Ù³ Ï»ñ-
åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ó³Ý óáí` å» ïáõÃ-
Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ñá í³ Ý³ íá ñáõÃ Û³Ùμ, 
ï³ ñ³ Í» óÇÝ ³ÛÝ ³ÛÉ »ñÏñ Ý» ñáõÙ: 
Ø» ½³ ÝáõÙ ³ÛÝ ³ ñ³· ½³ñ ·³-

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ  ԹԵ՞  ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ  ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
óáõÙ ëï³ ó³í §¾ Ïá· Éáμ¦Ï³½-
Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý ßÝáñ ÑÇí, á ñÇ 
÷áùñ, μ³ó Ñ³ Ù» ñ³ßË Ïá É»Ï ïÇ-
íÁ ÁÝ ¹³ Ù» ÝÁ Ù»Ï ï³ë Ý³Ù Û³ ÏÇ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³Ý Ý³ Ë³ ¹»å Ñ³-
çá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ ë³í: úñ ·³-
Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ ÛáõÝÝ 
áõ ÝÇ Ï³ñ ¢áñ ³ é³ ù» ÉáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ. 
Ñá ·³É μÝáõÃ Û³Ý ¢ Ù³ñ ¹áõ ³ éáÕ-

çáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ, ¢  ÇÝã å»ë óáõÛó 
ïí»ó û ñ»ñë Ù³Û ñ³ ù³ Õ³ ùáõÙ 
Ï³ Û³ ó³ó Ñ³ Ù³ Åá Õá íÁ: ¸ ñ³Ý-
óÇó ³ Ù» Ý³ï å³ íá ñÇ ãÁ Ã»ñ¢ë 
Ýñ³ á· ¢á ñáõÃ ÛáõÝ ³ é³ ç³ó ÝáÕ 
ß³ñ Åáõ Ù³ ÛÇÝ Ë³éÝ í³ÍùÝ ¿, á ñÁ 
Ñ³ ïáõÏ ¿ ×Çßï ã³ ÷³ μ³Å Ýáí 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ å» ï³ Ï³Ý Ñá í³-
Ý³ íáñ ãáõÃ Û³ ÝÁ: ê³ Ï³ÛÝ ³Ý ·³Ù 
ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý »ñÏ ñ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý 
³ Ù» Ý³Ý íÇñ Û³É ÏáÕÙ Ý³ ÏÇó Ý» ñÁ 
ã»Ý Ï³ ñáÕ ãÝß»É ¹ñ³ ï³ ñ³ Íáõ ÙÁ 
ËÃ³ ÝáÕ Ù» Ë³ ÝÇ½Ù Ý» ñÇ μ³ ó³-
Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ: ºí ÙÇÝã¢ ·Ûáõ Õ³ óáõ 
Ùáï ÏÓ¢³ íáñ íÇ ³ÛÝ ã³÷ μ³ñÓñ 
·Ç ï³Ï óáõÃ ÛáõÝ, áñ Ý³ Çñ » Ï³-
Ùáõ ïÁ Ñ³ Ù³ ñÇ »ñ ñáñ ¹³ Ï³Ý` 
Ù³ñ ¹áõ ³ éáÕ çáõÃ Ûáõ ÝÇó ¢ μ ÝáõÃ-
Û³Ý å³Ñ å³ Ýáõ ÙÇó Ñ» ïá, ß³ï 
áõ ß³ï Å³ Ù³ Ý³Ï Ý»ñ »Ý ³Ýó-
Ý» Éáõ: ØÇÝã ¹»é Ù»Ýù ¹ñ³ ÑÝ³-
ñ³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ãáõ Ý»Ýù. ËÙ» Éáõ 
çñÇ ËÝ¹Ç ñÁ, áñ ÑáõÛÅ Ï³ñ ¢áñ ¿, 
ÇëÏ Ýñ³ ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇáõÃ Ûáõ ÝÁ 
ßáõñç 2 ÙÉñ¹ Ù³ñ ¹áõ Ñ³ Ù³ñ áõÕ-
Õ³ ÏÇ ï³· Ý³å ¿ ³ é³ ç³ó ÝáõÙ, 
Ç ñ³ Ï³ ÝáõÙ Ù³ñ¹ ÏáõÃ Û³Ý ³ é³ç 
Í³ é³ ó³Í 4 ³ Ù» Ý³ Ï³ñ ¢áñ Ý» ñÇ 
ß³ñ ùáõÙ í»ñ çÇÝ ï»ÕÝ ¿ ·ñ³ íáõÙ 
(³ é³ çÇÝ ï» ÕáõÙ Ï»Ý ë³ μ³½ Ù³-
½³ ÝáõÃ Û³Ý ·Ý³ Éáí ë³ëï Ï³-
óáÕ ³Ý ÏáõÙÝ ¿, á ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý 
å³ï ×³ éÁ ÇÝ ï»Ý ëÇí ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ëáõÃ ÛáõÝÝ ¿,  ³ å³ ·³ ÉÇë »Ý 
·»ñ å³ ñ³ñ ï³ óáõÙÝ áõ ÏÉÇ Ù³ ÛÇ 
÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí å³Û Ù³ Ý³-
íáñ í³Í éÇë Ï» ñÁ):

Ð» ï³ ·³ μ³Õ ¹³ï Ù³Ý Ñ³-
Ù³ñ » É³ Ï» ï³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ ñ»Ýù ú¶ 
¹»å ùáõÙ ËÃ³ ÝáÕ Ù» Ë³ ÝÇ½Ù Ý»-
ñÇ μ³ ó³ Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ, ³Û ëÇÝùÝ áã 
μ³ í³ ñ³ñ Ùá ïÇ í³ óÇ³Ý,` å³Û-
Ù³ Ý³ íáñ í³Í ú¶ ÙÃ»ñ ùÇ μ³ñÓñ 
ÇÝù Ý³ñ Å» ùáí, áñÝ ³Ý Ñ»ñ ù» ÉÇ 
÷³ëï ¿: ²ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ  ÷áñ Ó»Ýù 
·Ý³ Ñ³ ï»É ´º Ã» ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ 
áõ ³ñ Å³ ÝÇù Ý» ñÁ` Ýñ³ μá í³Ý-
¹³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ í»ñ Í³ Ý» Éáõó Ñ» ïá: 
²ñ ¹»Ý Ýßí»ó, áñ ³ÛÝ Í³ é³ Û»É ¿ 
Ù³ñ¹ ÏáõÃ Û³ ÝÁ Ñ³ ½³ ñ³Ù Û³Ï-
Ý»ñ, áõë ïÇ ¢  ³Û¹ ù³Ý ï¢³ Ï³Ý 
÷áñ ÓáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó ¹áõñë ¿ » Ï»É 
Ñ³Õ Ã³ Ý³ Ï³Í: Ü ñ³ ï³ñ ñ»ñÝ 
»Ý Ñá ÕÇ Ýí³ ½³ ·áõÛÝ Ùß³ Ïáõ ÙÁ, 
áñ í»ñ çÇÝ ï³ë Ý³Ù Û³Ï Ý» ñáõÙ 
í» ñ³·ïÝ í»É ¿ Ù³ñ¹ ÏáõÃ Û³Ý 
ÏáÕ ÙÇó, ³Û¹ ù³Ý Ï³ñ ¢áñ Ï»Ý ë³-
μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ñá ÕÇ áã Ã» 
í³ñ, ³ÛÉ Ù³ Ï» ñ» ë³ ÛÇÝ ÷Ëñ»-
óáõÙ ¢ ëï ñáõÏ ïáõ ñ³ óáõÙ (í³-
ñ³Í Ñá ÕÁ í» ·» ï³ óÇ³ ÛÇ í»ñ çáõÙ 
Ýá ñÇó §ÝëïáõÙ ¿¦, ¢ Ñ³ çáñ¹ 

ë³ Ï³Ý ÙÝ³ óáñ¹ Ý» ñÇó ¿É ëï»Õ-
ÍáõÙ »Ý ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý å³ ñ³ñ-
ï³Ý ÛáõÃ: ²ÛÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ 
¹»å ùáõÙ, á ñáÝó μ»ñ ù³ Ñ³ í³ ùÇ 
ÙÝ³ óáñ¹ Ý» ñÁ ¢ë  û· ï³ ·áñÍ íáõÙ 
»Ý, ñ å»ë ³Û¹ åÇ ëÇÝ, Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ÏÇ-
ñ³é í»É ó³Ý Ï³ ó³Í Ï»Ý ë³ ½³Ý·-
í³Í` ³Û¹ ÃíáõÙ ÷³Û ï³Ù ß³ ÏáõÃ-
Û³Ý ÙÝ³ óáñ¹ Ý» ñÁ, ÇÝã å»ë ¹³ 
³ñ íáõÙ ¿ Î³ Ý³ ¹³ ÛáõÙ ¢ è¸-áõÙ, 
áñ ï»Õ ³Ý ï³ é³ Ñ³ ïáõÙ Ý» ñÇó 
ï³ ñ» Ï³Ý 100 ÙÉÝ ïáÝÝ ¢  ³ í» ÉÇ 
áã û· ï³ ·áñ Í» ÉÇ μ³ ñ³Ï ×Ûáõ Õ»ñ 
»Ý ÙÝáõÙ:   ²ß Ë³ñ ÑáõÙ ëÏÇ½μ ¿ 
³ é»É ÙÇ  ·áñ ÍÁÝ Ã³ó, á ñÁ Ï³ éáõ-
ó» Éáõ ¿ Ýá ñ³ ·áõÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý»-
ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ, á ñÇÝ 
å»ïù ¿ ³ ç³Ï óÇ ³ Ù»Ý áù:

Æ áõ ñ³ ËáõÃ ÛáõÝ μá Éá ñÇë, ³ñ-
¹»Ý ÙÇ ù³ ÝÇ ï³ ñÇ ¿, ÇÝã ÝÙ³Ý 
å³ï ñ³ë ïáõÏ Ý»ñ Ñ³ çáÕ í»É ¿ 
ëï»Õ Í»É Ý³¢ ÐÐ-áõÙ ( ́ Çá ÙÇ Ý»-
ñ³É ØØ), á ñáÝù ·» ñ³ ½³Ý óáõÙ »Ý 
³ß Ë³ ñáõÙ ÙÇÝã ³Û¹ ëï»ÕÍ í³Í 
μá Éáñ ÝÙ³Ý å³ï ñ³ë ïáõÏ Ý» ñÁ 
¢  ³ÛÅÙ Ñ³ çá ÕáõÃ Û³Ùμ Ç ñ³ó íáõÙ 
»Ý ³ñ ï»ñÏ ñáõÙ: Ø»ñ »ñÏ ñáõÙ 
Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÁ ÷áñ Ó³ñ ÏáõÙ Ý» ñÁ 
Ï³ ï³ ñ»É »Ý 30-Çó ³ í» ÉÇ Ùß³-
Ï³ μáõÛ ë» ñÇ Ñ³ Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ 
Ù³ë Ý³ íáñ Ï³ñ ·áí Ï³ ï³ñ í³Í 
÷áñ Ó» ñáõÙ, ³ÛÉ¢ § î»Ë Ýá Éá ·Ç³-
Ý» ñÇ ·Ý³ Ñ³ï Ù³Ý  Íñ³· ñ» ñÇ¦ 
ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ (Í³Í Ï³ ·Çñ AM 
02-13), á ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ·ñ³Ýó-
í»É ¿ μ»ñ ùÇ ³×. í³ ñáõÝ ·Ç Ñ³-
Ù³ñ 50,4, ëËïá ñÇ` 42,8, Éá ÉÇ ÏÇ` 
28,1 ¢ Éá μáõ Ñ³ Ù³ñ 27,3 ïá Ïáë: 
ÀÝ¹ á ñáõÙ, ÷áñ Ó³ñÏ í³Í μáõÛ ë»-
ñÁ óáõ ó³ μ» ñ»É »Ý, ëïáõ ·Ç ãÇ Ñ»ï 
Ñ³ Ù» Ù³ï, μ³ñÓñ Ï³ Ûáõ ÝáõÃ ÛáõÝ 
ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ í Ý³ ë³-
ïáõ Ý» ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ, Ýáñ Ù³ ÛÇó 
³ í» ÉÇ ÝÇï ñ³ï Ý»ñ ã»Ý å³ ñáõ-
Ý³ Ï»É, ÇëÏ Éá ÉÇ ÏÇ åïáõÕ Ý» ñáõÙ 
ÝÏ³ï í»É ¿ ãáñ ÝÛáõ Ã» ñÇ ¢ ß³ ù³-
ñÇ ½·³ ÉÇ ³ í» É³ óáõÙ:    

ì  Ð

ï³ ñÇ Ýá ñÇó í³ñ íáõÙ, ¢  ³Û¹ å»ë 
ß³ ñáõ Ý³Ï, ³ÛÝ ¹»å ùáõÙ, »ñμ 
ëïñáõÏ ïáõ ñ³ó í³Í Ñá ÕÁ ¹³ ñ»-
ñáí ³Û¹ åÇ ëÇÝ ÏÙÝ³): ´áõ ë³ Ï³Ý 
ÙÝ³ óáñ¹ Ý» ñÇó μ³Õ Ï³ ó³Í ÙáõÉ-
ã³ ÛÇ ëï»Õ ÍáõÙ ¢ Ñ Ý³ ñ³ íá ñÇÝë 
»ñ Ï³ñ å³Ñ å³ ÝáõÙ, á ñÇ ßÝáñ-
ÑÇí ·ÉáõË ã»Ý μ³ñÓ ñ³ó ÝáõÙ Ùá-
É³ Ëá ï» ñÁ:  ä³Ñ å³Ý í»É ¿ Ñá ÕÇ 

Ëá Ý³ íáõÃ Ûáõ ÝÁ, ÏÇ ñ³ é»É Ñá ÕÇ 
μÝ³ Ï» óáõÙ μ³Ï ï» ñÇ³É å³ï-
ñ³ë ïáõÏ Ý» ñáí (ÇÝ ãÁ ÏÇ ñ³é íáõÙ 
¿ Ý³¢ ú¶-áõÙ, μ³Ûó ³ÛÉ Ýå³-
ï³Ï Ý» ñáí), á ñÁ ³Ý· Ý³ Ñ³ ï» ÉÇ 
¿ ¹»· ñ³ ¹³ó í³Í Ñá Õ» ñÇ í» ñ³-
Ï»Ý ¹³ Ý³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: Æ Ñ³ñ Ï», 
ãÇ Ï³ ñ» ÉÇ ³ ë»É, áñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ 
³· ñá ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ÑÝ³ñ ùÁ Ñ³-
ïáõÏ ¿ ú¶-ÇÝ, ÇëÏ ÙÛáõ ëÁ` ´º-ÇÝ. 
¹ñ³Ýù ¹³ ñ» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ û·-
ï³ ·áñÍ í³Í Ï³Ù μ³ ñ» É³í í³Í 
ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý»ñ »Ý, μ³Ûó ³Û Ýá-
õ³ Ù» Ý³Û ÝÇí ³ í» ÉÇ Ñ³ ×³Ë Ï³Ù 
ë³ Ï³í »Ý ÑÇ ß³ ï³Ï íáõÙ Ï³Ù 
ÏÇ ñ³é íáõÙ ³Ûë áõÕ ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
ç³ ï³ ·áí Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó: ´º ³ í»-
ÉÇ Ñ³ ñáõëï ½Ç Ý³ Ýá óáõÙ ¿ Ý³¢ 
μ»ñ ñÇáõÃ Û³Ý Ýáñ å³ ñ³ ¹Ç· ÙÁ, 
á ñÁ Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë Ýá ñá íÇ ¿ 
Ù»Ï Ý³ μ³ ÝáõÙ Ñáõ Ùáõ ëÇ ¹» ñÁ, ¢ 
Ù ß³Ï í»É ¿ ´º ÝíÇñ Û³É Ý» ñÇ ÏáÕ-
ÙÇó, ÇëÏ  ³Û ëûñ É³ÛÝ ï³ ñ³ ÍáõÙ 
¿ ·ï»É Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÇ ßñç³-
ÝáõÙ: ºí í»ñ ç³ å»ë ´º Çñ ³éç¢ 
Ï³ ÛáõÝ, ÙÇ ç³ í³Û ñ³ë ï»ÕÍ ³·-
ñá É³Ý¹ ß³ýï Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý 
ËÝ¹Çñ ¿ ¹ÝáõÙ, áñÝ Ç ñ»Ý Ñ³ Ù³ñ 
Ñ³ ñ³ ½³ï Ï³ ñáÕ ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É 
ó³Ý Ï³ ó³Í ß³ñ ÅáõÙ:

´º ÙÇ³Ï Ã» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ã»ñ¢ë 
Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É ³ÛÝ, áñ Ýñ³ 
ÏÇ ñ³é Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï 
¿ ÁÙμé ÝáõÙ: ²Ûë ï»Õ ¿, áñ Ñ³ë Ï³-
ÝáõÙ »ë  §®ÇÝã å»ë Ù»ñ å³ å»ñÝ 
»Ý ³ ñ»É¦ Ëáë ùÁ. ë³ áã ³Û¹ ù³Ý 
·Ç ï» ÉÇù ¿, áñ ù³Ý å³ï ·³Ù` Ñá-
ÕÇ É» ½áõÝ Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ ¢ Ý ñ³ 
Ñ»ï Ëá ë» Éáõ Ñ³ Ù³ñ: öá Ë³-
ñ» ÝÁ ·Ûáõ Õ³ óÇÝ ãÇ ã³ñ ã³ ñáõÙ 
áã Ç ñ»Ý, áã Ñá ÕÁ, Ùáï ÏñÏÝ³ ÏÇ 
³Ý ·³Ù Ïñ×³ï íáõÙ ¿ Í³Ëë íáÕ 
é» ëáõñ ëÁ` ÉÇ ÝÇ ¹³ ç³Ýù, í³ é»-
É³Ý ÛáõÃ, ¹ñ³ Ù³ Ï³Ý ÙÇ çáó, ÇëÏ 
μ»ñ ù³ï íáõÃ ÛáõÝÝ ³ ×áõÙ ¿ ³éÝ-
í³½Ý 30-50 %-áí ³ñ ¹»Ý ³ é³-
çÇÝ ï³ ñáõÙ: º Ã» ú¶ ÏÇ ñ³ éáÕ 
é» Ïáñ ¹³ ÏÇñ Ý» ñÁ` ºØ »ñÏñ Ý» ñÁ, 
²íëï ñ³ ÉÇ³Ý, ²ØÜ-Á, ² ëÇ³ Ï³Ý 
á ñáß »ñÏñ Ý»ñ, Ç ñ»Ýó Ñá Õ» ñÇ 3-6 
% »Ý ½μ³ Õ»ó ñ»É ³Û¹ Ýå³ ï³-
Ïáí, ³ å³ ´º ³· ñá ï»Ë ÝÇ Ï³Ý, 
áñÝ ³ í» ÉÇ μ³½ Ù³ ·áñ ÍáÝ ¿, ¹ñ³ 
³ é³ ç³ ï³ñ Ñ³Ý ¹Ç ë³ óáÕ ´ ñ³-
½Ç ÉÇ³ ÛáõÙ ¢ ²ñ ·»Ý ïÇ Ý³ ÛáõÙ 
ï³ ñ³Í í»É ¿ Ñá Õ» ñÇ 50-55 %-áõÙ, 
ÇëÏ ³ß Ë³ñ ÑáõÙ ÙÇ çÇ ÝÁ Ñá Õ»-
ñÇ 17-18 %-áõÙ: ²Ûë åÇ ëÇ ³ ñ³· 
ï³ ñ³Í Ù³Ý å³ï ×³éÝ ³Ý-
ßáõßï ·Ûáõ Õ³ óáõ Ùá ïÇ í³ó í³Í 
ÉÇ Ý»ÉÝ ¿` å³Û Ù³ Ý³ íáñ í³Í å³-
Ï³ë Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý» ñÇ å³ ñ³ ·³ ÛáõÙ 

³ í» ÉÇ Ù»Í ß³ ÑáõÛÃ ëï³ Ý³ Éáí 
(º Ã» á Ù³Ýó ÏÃí³, áñ ³Û Ýá õ³-
Ù» Ý³Û ÝÇí ³Ûë ï»Õ ÇÝã áñ ·³Õï-
ÝÇù Ï³, ³ å³ ¹ñ³ Ñ»ï Ï³ ñ» ÉÇ ¿ 
¢ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ í»É. ³Û¹ ·³Õï ÝÇ ùÁ 
μÝáõÃ Û³Ý É» ½áõÝ Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ ¢ 
μ ÝáõÃ Û³Ý Ï³ ÝáÝ Ý» ñÇÝ Ñ»ï¢»-
Éáõ Ù»ç ¿, á ñÇ ßÝáñ ÑÇí Ñá ÕÁ í»-
ñ³ ¹³é ÝáõÙ ¿ Çñ μÝ³ Ï³Ý μ»ñ ñÇ 
íÇ ×³ ÏÇÝ):

²Ûë åÇ ëáí` Ñ³ Ù³¹ ñ» Éáí μá-
Éá ñÇë áõ ß³¹ ñáõÃ Û³Ý ³ñ Å³-
ÝÇ ³ñ ¹Ç ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
½³ñ ·³ó Ù³Ý ³Ûë »ñ Ïáõ Ï³ñ ¢áñ 
áõ ÕÇ Ý» ñÁ, ·³ ÉÇë »Ýù ³ÛÝ »½ ñ³-
Ï³ óáõÃ Û³Ý, áñ ëñ³Ýù ÙÇÙ Û³Ýó 
÷áËÉ ñ³ó ÝáõÙ ¢ ÷áË Ñ³ñë ï³ó-
ÝáõÙ »Ý, áñ ï»Õ Îú¶-Ç ÏáÕ ùÇÝ 
Ï³Ý· Ý³Í ¿ ú¶-Á (Ù» ÏÇ Ï³ñ ·³-
ËáëÝ ¿` ³ í» ÉÇ ùÇã Í³Ë ëáí ³ í» ÉÇ 
μ³ñÓñ ¢  á ñ³Ï Û³É μ»ñù, ÙÛáõ ëÇ ÝÁ` 
Ñ³ ÝáõÝ Ù³ñ ¹áõ, Ñ³ ÝáõÝ μÝáõÃ-
Û³Ý. áñ Ù³ñ ¹ÇÏ ³å ñ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ 
μ³ ñ» Ï» óÇÏ ¢  ³ éáÕç, ³ÛÉ Ý³¢ ¹³ 
³ Ý»Ý Ù³ ùáõñ ¢ ·» Õ» óÇÏ μÝáõÃ-
Û³Ý Ù»ç): ²ÛÝ Çñ ½³ñ ·³ ó³Í Ï³-
éáõó í³Í ù³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áí áõ 
³ í³ñ ïáõÝ μá í³Ý ¹³ ÏáõÃ Û³Ùμ 
ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï ³ Ù» Ý³ Ï³ñ× ×³-
Ý³ å³ñÑÝ ¿ óáõÛó ï³ ÉÇë` ³ñ-
ï³¹ ñá ÕÇó ÙÇÝã¢ ëå³ éá ÕÁ: ²Ûë 
»ñ Ïáõ Ùá ï» óáõÙ Ý» ñÁ, ÏÇ ñ³ é»-
Éáí ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý-
Ûáõ Ã»ñ ¢ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ÑÝ³ñù-
Ý»ñ, áõÕ ÕáõÙ »Ý ÈÇ μÇ ËÇ ëË³ ÉÁ 
³ é³ çÇÝ Ñ»ñ ÃÇÝ ³ÛÝ ³ éáõ Ùáí, 
áñ ïñ³ Ù³¹ ñáõÙ »Ý μáõÛ ëÇÝ Éáõ-
Í» ÉÇ ³Í Ë³ ÍÇÝ ¢  ³ÝÑ ñ³ Å»ßï 
ù³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ùμ ¿ Ý»ñ ·Ç³, áñÝ Ç 
íÇ ×³ ÏÇ ã»Ý ³ Ý»É ³ Ýûñ ·³ Ý³-
Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÁ: úñ-
·³ Ý³ Ï³Ý å³  ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ 
ëÕáõÃ Û³Ý ¹»å ùáõÙ û· ÝáõÃ Û³Ý 
»Ý Ñ³ë ÝáõÙ ÑÇ ß³ ï³Ï í³Í μ³Ï-
ï» ñÇ³É å³ï ñ³ë ïáõÏ Ý» ñÁ 
(á ñáÝó Í³Ë ëÁ Ñ»Ï ï³ ñÇ Ñ³ß íáí 
ãÇ ·» ñ³ ½³Ý óáõÙ 50 ²ØÜ ¹á É³-
ñÁ): ¸ñ³Ýù Ý³ Ëáñ¹ μ»ñ ùÇ μáõ-
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ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼC  Է ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱՋԱԿՑC ԹՅC Ն

 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը և WWF- Հա յաս տանն ա ջակ ցե լ�  են 
Ս յ�  նի քի մար զի Տաթև և հա րա կից Տան ձա տափ, Ս վա րանց հա-
մայնք նե ր� մ ե կամ տի աղբ յ� ր նե րի դի վեր սի ֆի կաց մա նը: Եր կ�  
կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի մի ջև գոր ծակ ց� թ յան մե կ նարկն ազ-
դա րա րող փո խըմբռն ման հ�  շա գի րը ստո րագր վեց օ րերս՝ Հա-
յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրա սեն յա կ� մ: 

Հու շա գի րը ստո րագ րել են Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գոր ծա-
դիր տնօ րեն Գե ղամ Պետ րոս յա նը և WWF- Հա յաս տա նի տնօ րեն 
Կա րեն Ման վել յա նը: ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա-
կա լութ յան կող մի ց ֆի նան սա վոր վող « Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» (USAID/PRP) ծրագ-
րի շրջա նա կում, Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը ար տադ րող խմբե րին 
տրա մադ րե լու է ար տադ րան քի մար քե թին գա յին բազ մա կող մա նի 
խորհր դատ վութ յուն և դա սըն թաց ներ: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը USAID/PRP 
ծրագ րի շրջա նա կում նաև Տաթ ևի հա մայն քա յին խմբից ընտր ված 
ար տադ րող նե րին տրա մադ րե լու է ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն` 
վար կա յին ե րաշ խա վո րութ յուն նե րի և փոք րա ծա վալ դրա մաշ-
նորհ նե րի (սար քա վո րումն  ե րի տես քով) մի  ջո ցով: 

 Գեր մա նիա յի տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և զար գաց-
ման դաշ նա յին նա խա րա րութ յան և WWF- Գեր մա նիա յի կող մի ց 
ֆի նան սա վոր վող « Հա րա վա յին Կով կա սի ( Հա յաս տան) է կո լո-
գիա կան մի  ջանցք նե րում կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պա նութ-
յան հա մայն քա յին մո դել նե րի ստեղ ծում» ծրագ րի շրջա նա կում 
WWF- Հա յաս տա նը Տաթ ևում կա ռու ցե լու է հա վաք ման կա յան և  
այն կա հա վո րե լու է տե ղա կան ար տադ րան քի չո րաց ման, փա թե-
թա վոր ման և պահ պան ման հա վել յալ սար քա վո րումն  եր: Դ րա նից 
բա ցի WWF- Հա յաս տա նը նաև ի րա կա նաց նե լու է զբո սաշր ջա յին 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման նա խա ձեռ նութ յուն՝ տե ղե-
կատ վա կան ցու ցա նակ նե րի, ա րա հետ նե րի նշան նե րի տես քով:

ՓՄՁ   ԶԱԿ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՈԼԻԿԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ 
ՄԵԾ Է ՌC ՍԱՍՏԱՆԻ ՇC ԿԱՅC Մ

 Հա յաս տա նի ջեր մատ նա յին տնտե ս թ յ ն ներն ար տադ-
ր մ են բարձ րո րակ, հա մա յին հատ կա նիշ նե րով աչ քի ընկ նող 
լո լիկ, ո րի պա հան ջար կը մե ծ է թե՛ ներ քին և, թե՛ ար տա քին 
շ  կա նե ր մ: « Ջեր մատ նա յին ա սո ցիա ցիա» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պ թ յան տնօ րեն Պո ղոս Գ ևորգ յա նի կար ծի քով, ար-
տերկ րի, հատ կա պես Ռ  սաս տա նի Դաշ ն թ յան, շ  կա յ մ, 
այն սպառ ման խնդիր չի՛ կա րող   նե նալ: «Մ ն մ է` պայ ման ներ 
ստեղծ վեն` անհ րա ժեշտ քա նա կ թ յամբ ար տադ րե լ  և  ար տա-
քին շ  կա յի պա հան ջար կը բա վա րա րե լ  հա մար»,- ա ս մ է 
նա:

«Որ պես զի Հա յաս տա նում ար տադր ված լո լի կը, ներկր վա ծի 
հա մե  մա տութ յամբ, գնա յին ա ռու մով, լի նի մրցու նակ, պետք է 
ֆեր մե ր ներն ար տադ րութ յու նում կի րա ռեն ջեր մոց նե րի տա քաց-
ման մատ չե լի ե ղա նակ ներ, այ սինքն` գա զի գի նը պետք է հնա-
րա վո րինս է ժան լի նի: Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չութ յան գնո-
ղու նա կութ յունն, ա ռանց այդ էլ, ցածր է: Ո րոշ փոքր ջեր մոց ներ, 
չդի մա կա յե լով մրցակ ցութ յա նը, դուրս են գա լիս աս պա րե զից»,- 
նշում է ա սո ցիա ցիա յի տնօ րե նը: Ինչ վե րա բե րում է ջեր մոց նե րի 
տա քաց ման այ լընտ րա քա յին ե ղա նակ նե րին, ա պա, ըստ նրա, 
Հա յաս տա նի ջեր մատ նե րից մե  կում տե ղադր վել է ինֆ րա կար-
մի ր ճա ռա գայթ նե րով տա քա ցու ցիչ, սա կայն, ֆեր մե  րի վկա յութ-
յամբ, է լեկտ րաէ ներ գիա յի թան կա ցու մի ց հե տո, այս ե ղա նա կը 
նույն պես ձեռն տու չէ: Պո ղոս Գ ևորգ յա նի կար ծի քով, ծախ սա-
տար է նաև ար ևա յին է ներ գիա յով տա քա ցու ցիչ նե րի կի րա ռու-
մը:

Վեր ջին տվյալ նե րով, Հա յաս տա նում առ կա ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը կազ մում է 250 հա: 
Հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ փոքր ջեր մո ցա յին տնտե-
սութ յուն ներն ի րենց չեն ար դա րաց նում: Ծախ սե րը շատ են, 
արդ յուն քը` քիչ: « Ջեր մա տան զբա ղեց րած տա րած քը առն վազն 
պետք է լի նի 1 հա: Օ րի նակ, ըստ իս րա յել յան և հո լան դա կան 
մաս նա գետ նե րի, որ պես զի տնտե սութ յան գոր ծու նեութ յու նը 
լի նի արդ յու նա վետ, բան ջա րե ղե նի մշա կութ յան դեպ քում, ջեր-
մա տան մա կե րե սը պետք է առն վազն կազ մի  5, իսկ ծա ղիկ նե րի 
դեպ քում` 3 հա: Ե թե մա կե րե սը նշվա ծից փոքր է, արդ յունքն էլ` 
փոքր է լի նում»,- եզ րա հան գում է Պո ղոս Գ ևորգ յա նը:  Ն րա տե-
ղե կաց մամբ, Հա յաս տա նում փոք րա թիվ է այն ջեր մոց նե րի քա-
նա կութ յու նը, ո րոնց զբա ղեց րած մա կե րե սը հաս նում է գո նե 1 
հեկ տա րի, մի  ջի նը կազ մում է 2000-3000 մ:

Անդ րա դառ նա լով ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի նո րա-
գույն տեխ նո լո գիա նե րին՝ Պո ղոս Գ ևորգ յա նը նշեց, որ ներ կա-
յումս ա ռա վել ըն դուն ված է մշա կութ յան հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կը, 
որն աչ քի է ընկ նում մի  շարք ա ռա վե լութ յուն նե րով. բարձ րաց-
նում է բեր քատ վութ յու նը, ին չը պայ մա նա վոր ված է բույ սի սնուց-
ման ճիշտ կազ մա կեր պու մով: Ջեր մատ նե րում ա պա հով վում է 
նոր մալ կլի մա յա կան պայ ման ներ, պահ պան վում են հա մա պա-
տաս խան խո նա վութ յունն ու ջեր մութ յու նը: Բա ցի այդ, ար տադր-
վում է ապ րան քա յին տես քով և հա մա յին հատ կա նիշ նե րով աչ քի 
ընկ նող բերք, ո րը հե տա գա յում ա րա գո րեն սպառ վում է շու կա-
յում, իսկ տնտե սութ յու նը դառ նում է շա հու թա բեր: « Ջեր մատ-
նա յին ա սո ցիա ցիան ա ռա ջի նը ձեռ նա մուխ ե ղավ կա թի լա յին 
հա մա կար գի ներդր մա նը, ին չին հա ջոր դեց նաև դրա կան տե-
ղա շար ժը: Ե թե մի նչ այդ 1մ2 տա րած քից ստաց վում էր 10-12 կգ 
լո լիկ, ա պա, այդ ե ղա նա կի կի րառ ման դեպ քում, այն հաս նում է 
20-25 կգ -ի»,- հա վե լում է պա րոն Գ ևորգ յա նը:

Հա յաս տա նում այ սօր զար գա նում են հատ կա պես բան ջա րե-
ղեն ար տադ րող ջեր մոց նե րը: Մեր երկ րի ջեր մատ նա յին բան ջա-
րե ղե նով ա ռա վել հե տաքրքր ված են Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
շու կա յում, ո րին հայ կա կան լո լի կի հա մը ծա նոթ է դեռևս Խորհր-
դա յին տա րի նե րից: Մ նում է ա պա հո վենք պա հան ջար կի անհ-
րա ժեշտ քա նա կութ յու նը…

Նել լի Սա հակ յան

²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ ½Ç Ø»ñ Ó³ í³Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùÁ 
ÑÇÙ Ý³¹ñ í»É ¿ 1947 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ: Ø»ñ Ó³ í³Ý` 
Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ ºñ ¢³ ÝÇÝ ÏÇó Ù»ñ Ó³ Ï³ ³ í³Ý: 
ØÇÝã¢ 1947Ã. ³Ûë ï»Õ » Õ»É ¿ Ý³¢ ºñÏ ñ³-
·áñ ÍáõÃ Û³Ý ÇÝë ïÇ ïáõ ïÇ ÷áñ Ó³ ñ³ ñ³-
Ï³Ý μ³ ½³Ý, ³Û¹ Ñ»Ý ùÇ íñ³, μ³Ý íá ñ³ Ï³Ý 
³ í³ ÝÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý  Ýå³ ï³ Ïáí, Ï³ éáõó-
í»É ¿ ³ ÏáõÙμ, μÝ³ Ï» ÉÇ ß»Ý ù»ñ, ßÇ ÝáõÃ ÛáõÝ-
Ý»ñ: ²Ûëï»Õ ÑÇ Ý³¹ñ í»É »Ý Ý³¢ ·Ç ï³ Ï³Ý 
ÑÇÙ Ý³ñÏ Ý»ñª ´áõÛ ë» ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
¢  Ê³ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý, åïÕ³μáõÍáõÃÛ³Ý 
¢ ·ÇÝ»·áñÅáõÃÛ³Ý  ·Ç ï³ Ñ» ï³ ½á ï³ Ï³Ý  
ÇÝë ïÇ ïáõ ïÝ»ñÁ: êÏ½μ Ý³ Ï³Ý ßñç³ ÝáõÙ 
·Ûáõ ÕáõÙ μÝ³Ï í»É »Ý í»ó ÁÝ ï³ ÝÇù Ý»ñª Î³-
å³ ÝÇó,  ² å³ ñ³ ÝÇó ¢  ÞÇ ñ³ ÏÇ ¹³ß ï³ í³Û-
ñÇó:

 Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë ßáõñç 4000 μÝ³ ÏÇã áõ Ý» óáÕ 
Ñ³ Ù³ÛÝ ùÁ Õ» Ï³ í³ ñáõÙ ¿ È ¢áÝ ¶ ñÇ ·áñ Û³ ÝÁ: 
Ü³ Çñ ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ 
ëÏë»É ¿ ·Ç ï³ Ñ» ï³ ½á ï³ Ï³Ý ÇÝë ïÇ ïáõ-
ïáõÙª áñ å»ë í³ ñáñ¹, ÷áñ Ó³ ·»ï, ³ å³` μ³-
½³ ÛÇ ïÝû ñ»Ý:  1996 Ã. ÙÇÝã ûñë  ÑÇÝ· ³Ý-
·³Ù í» ñÁÝïñ í»É ¿ Ø»ñ Ó³ í³Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ 
Õ» Ï³ í³ñ ¢  Çñ ëï³ ó³Í Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý 
·Ç ï» ÉÇù Ý»ñÝ áõ ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ÷áñ ÓÁ Í³-
é³ Û»ó ÝáõÙ ¿ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý áõ μÝ³Ï-
ãáõÃ Û³Ý μ³ ñû ñáõÃ Û³Ý ·áñ ÍÇÝ: 2006 Ã. å³ñ·-
¢³ïñ í»É ¿ «² Ý³ ÝÇ³ ÞÇ ñ³ Ï³ óÇ» Ù» ¹³ Éáí: 
È ¢áÝ ¶ ñÇ ·áñ Û³ ÝÇ Ñ»ï Ï³ Û³ ó³Í ½ñáõÛ óÇÝ 
Ù³ë Ý³Ï óáõÙ ¿ñ Ý³¢ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ Õ» Ï³ í³ ñÇ 

ï» Õ³ Ï³É ïÇ ÏÇÝ ²ñ¢ Ñ³ï º ë³ Û³ ÝÁ: 
- ä³ ñáÝ ¶ ñÇ ·áñ Û³Ý, ³Û ëûñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-

ë³ Ï³Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý Ñá Õ»ñÝ ÇÝã å»±ë »Ý 
û· ï³ ·áñÍ íáõÙ ¢  ÇÝ ãá±í ¿ ½μ³Õ íáõÙ Ñ³ Ù³Û-
ùÇ μÝ³Ï ãáõÃ Ûáõ ÝÁ:

- Ø»ñ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ í³ñ ã³ Ï³Ý ï³ ñ³Í ùÁ 949 
Ñ³ ¿:  1991-93 ÃÃ., »ñμ ëÏëí»ó ë» ÷³ Ï³ Ý³ß-
ÝáñÑ Ù³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÁ, Ù»ñ Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ³ÛÝ 
ãÇ ñ³ Ï³ Ý³ó í»ó, ù³ ÝÇ áñ ïíÛ³É ï³ ñ³Íù Ý»-
ñÁ å³ï Ï³ ÝáõÙ ¿ÇÝ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 
ÇÝë ïÇ ïáõï Ý» ñÇÝ: 2003Ã. ³Û¹ Ñá Õ» ñÇó 
á ñáß Ñ³ï í³Í Ý»ñ Ñ³ÝÓÝ í»É »Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇÝ, 
¹ñ³Ýù ³ÛÝ ï³ ñ³Íù Ý»ñÝ ¿ÇÝ, áñ ÁÝ¹ Ñ³Ý ñ³-
å»ë ÑÝ³ ñ³ íáñ ã¿ñ á éá ·»É: 2003 Ã. ÑÇÙ Ý³-
Ï³ ÝáõÙ μá Éáñ í³ ñ» É³ Ñá Õ» ñÁ, μ³ óÇ 8 Ñ³-Çó, 
Ñ³ÝÓÝ í»É »Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇÝ: ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³-
Ï³Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý Ñá Õ» ñÇ Ù»Í Ù³ ëÁ í³ñ-
Ó³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ùμ ïñí³Í ¿ μÝ³Ï ãáõÃ Û³ ÝÁ, ¢  
³Û ëûñ áõ Ý»Ýù ßáõñç 145 Ñ³ Ýá ñ³ ïáõÝÏ Ë³-
Õá ÕÇ, åïÕ³ ïáõ Ññ³ ß³ ÉÇ ³Û ·Ç Ý»ñ: Ð³ Ù³ÛÝ-
ùáõÙ ·ñ» Ã» ·áñ Í³½ñ ÏáõÃ ÛáõÝ ãÏ³, ù³ ÝÇ áñ 
μÝ³ ÏÇã Ý»ñÝ ³ß Ë³ ïáõÙ »Ý Ù»½ Ùáï ·áñ ÍáÕ 
ÑÇÙ Ý³ñÏ-Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙª ù³ ñÇ ³ñ-
ï³¹ ñ³ Ù³ ë» ñáõÙ, ù³ñ Ñ³Ý ùáõÙ, ïñÇ Ïá ï³-
ÅÇ ý³μ ñÇ Ï³ ÛáõÙ, Ù³ Ï³ ñá ÝÇ ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³-
ëáõÙ, áõ Ý»Ýù ßáõñç 25 ³Ý Ñ³ï Ó»é Ý» ñ»ó Ý»ñ:  

-Æ±Ýã ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ »Ý Ï³ ï³ñ í»É ËÙ»-
Éáõ ¢  á éá· Ù³Ý çñ» ñÇ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Ñ³-

Ù³ Ï³ñ ·áõÙ:
-Ê Ù» Éáõ çñÇ Ñ»ï Ï³å í³Í μá Éáñ Ñ³ñ ó» ñÁ 

·ñ» Ã» ³Ù μáÕ çáõÃ Û³Ùμ ÉáõÍ í³Í »Ý. Ñ³ Ù³ÛÝ-
ùÁ ëå³ ë³ñ ÏáõÙ ¿ Ð³Ûçñ ÙáõÕ Ïá Ûáõ ÕÇÝ: Ü³Ë-
ÏÇ ÝáõÙ åáÙ å» ñáí 2Å³Ù ¿ÇÝù çáõñ ÙÕáõÙ Ñ³-
Ù³ÛÝ ùÇÝ, ÇëÏ ³Û ëûñ çñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñáõ ÙÁ 2 
Å³ Ùáí ¿ ãÇ ¹³ ¹³ ñ»ó íáõÙ: ²ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ »Ý 
ï³ñ íáõÙ, áñ å»ë ½Ç ³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ ÉÇ ÝÇ ßáõñ-
çûñ Û³ çñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñáõÙ: Ð³ Ù³ÛÝ ùáõÙ í³-
ñ» É³ Ñá Õ» ñÁ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ·ïÝíáõÙ »Ý ³ÛÝ 
Ñ³ï í³ ÍáõÙ, áñ ï»Õ á éá· Ù³Ý çáõñ ¿ ÙÕíáõÙ 
åáÙ å³ Ï³ Û³ ÝÇó: ÆëÏ ³Ù é³Ý ßá· û ñ» ñÇÝ 
á éá· Ù³Ý çáõ ñÁ ãÇ μ³ í³ Ï³ Ý³ó ÝáõÙ. ËÝ¹Ç ñÁ 
Ï³ñ ·³ íá ñ» Éáõ ¿ ì³ Õ³ñ ß³ å³ï æúÀ-Ý: 

-à±ñÝ ¿ Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ Ññ³ ï³å Éáõ ÍáõÙ 
å³ Ñ³Ý çáÕ ÃÇí Ù»Ï ËÝ¹Ç ñÁ:

-²Ûë å³ ÑÇÝ ¹åñá óÇ í» ñ³ Ýá ñá· Ù³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ ¿ ùÝÝ³ñÏ íáõÙ: ÖÇßï ¿, ÷áõÉ 
³é ÷áõÉ Ï³ ï³ñ í»É »Ý á ñáß ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý»ñª Ù³ñ ½³ ¹³Ñ ÉÇ×, ï³ ÝÇù, 
ë³Ý Ñ³Ý ·áõÛó, »ñÏ ñáñ¹ ÷áõ ÉáõÙ, Ï³-
ï³ñ í»É ¿ ßáõñç 50 ÙÉÝ  Ý»ñ¹ ñáõÙ, Ó»éù 
»Ýù μ» ñ»É Ýáñ ·áõÛù, ÷á Ë»É »Ýù å³-
ïáõ Ñ³Ý Ý» ñÁ, ÉáõÍ í»É ¿ ç» éáõó Ù³Ý: 
Ø Ý³ ó»É »Ý å³ ï» ñÇ ¢ Ñ³ ï³ ÏÇ í» ñ³-
Ýá ñá· Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ: º Ã» áñ ¢¿ 
³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Íñ³ ·Çñ ÉÇ Ý»ñ, Ù»Ýù ¿É 
Ù»ñ Ñ»ñ ÃÇÝ Ý»ñ¹ ñáõÙ ÏÏ³ ï³ ñ»ÇÝù, 
áñ ³Û¹ ËÝ¹Ç ñÁ Éáõ ÍáõÙ ëï³ Ý³ñ ¢  áõ-
Ý» Ý³ ÛÇÝù Ññ³ ß³ ÉÇ ·ÛáõÕ: Ð³ Ù³ÛÝ ùáõÙ 
·áñ ÍáÕ í» ñ³ Ýá ñá· í³Í Ù³Ý Ï³ å³ñ-
ï» ½áõÙ É³í å³Û Ù³Ý Ý»ñ »Ýù ëï»Õ Í»É,  

áñ ï»Õ Ñ³ ×³ ËáõÙ »Ý 105 » ñ» Ë³ Ý»ñ:  
-ÆÝã å»±ë ¿ Ï³½ Ù³ Ï»ñå íáõÙ » ñ» Ë³ Ý»-

ñÇ, å³ ï³ ÝÇ Ý» ñÇ áõ » ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ý» ñÇ Ù³ñ-
½³ Ï³Ý, Ùß³ Ïáõ Ã³ ÛÇÝ ³ éûñ Û³Ý:

- Ð³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ·áñ ÍáõÙ ¿ í» ñ³ Ýá ñá· í³Í 
Ùß³ ÏáõÛ ÃÇ ïáõÝ, ýáõï μá ÉÇ ¹³ßï, » ñ» Ë³ Ý»-
ñÇ Ñ³ Ù³ñ μ³ Ï» ñáõÙ Ï³ éáõ ó»É »Ýù Ë³ Õ³Ñ-
ñ³ å³ ñ³Ï Ý»ñ: Ø»ñ ýáõï μá ÉÇ ÃÇ ÙÁ Ý³ Ëáñ¹ 
ï³ ñÇ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ´ ËÙμÇ ³ é³ç ÝáõÃ Ûáõ-
ÝáõÙ, ·ñ³ í»É ¿ ³ é³ çÇÝ ï» ÕÁ, ÇëÏ ³Ûë ï³ ñÇ 
Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ² ËÙμáõÙ ·ñ³ í»É ¿ ÑÇÝ ·» ñáñ¹ 
ï» ÕÁ, á ñÁ ¢ë ¹ ñ³ Ï³Ý ³ñ¹ ÛáõÝù ¿: ´ Ý³ ÏÇã-
Ý» ñÁ Ñå³ñ ïáõÃ Û³Ùμ »Ý Ëá ëáõÙ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇó 
¹áõñë » Ï³Í ¢ ï³ñ μ»ñ Ù³ñ ½³Ó ¢» ñáõÙ Ñ³ çá-
ÕáõÃ Û³Ý Ñ³ ë³Í μ³ñÓ ñ³ Ï³ñ· Ù³ñ ½ÇÏ Ý» ñÇ 
Ù³ ëÇÝ: 

¸å ñá óÇ Ù³Ý Ï³ í³ñ Å³ Ï³Ý Ï³½ ÙÁ, ³ ß³-
Ï»ñï Ý» ñÁ ë»ñï Ï³ å» ñÇ Ù»ç »Ý ½á ñ³ Ù³ ë»-
ñÇ Ñ»ï, Ï³½ Ù³ Ï»ñå íáõÙ »Ý ÷á Ë³ ¹³ñÓ ³Û-
ó» ÉáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ:

 Ø»ñ Ó³ í³ ÝáõÙ ²ñ ó³Ë Û³Ý ³ ½³ ï³ Ù³ñ-
ïáõÙ Ñ» ñá ë³ ó³Í ½áÑ í³Í Ý» ñÇ ÑÇ ß³ ï³ ÏÁ 
Ñ³ í»ñ Å³ó ÝáõÙ ¿ 1995Ã. Ï³ éáõó í³Í Ñáõ ß³-
Ïá ÃáÕ: Ø»ñ Ó³ í³Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùÁ 2013Ã. ×³ Ý³ã-
í»É ¿ ²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ ½Ç É³ í³ ·áõÛÝ Ñ³ Ù³ÛÝù:
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ԱՋԱԿՑC ԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ` 
ԳՅC ՂԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ
î³ íáõ ßÇ Ù³ñ ½Ç Ê³ ã³ñ Ó³Ý ·Ûáõ ÕÁ, áñ å»ë Ñ³Û-

Ï³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù, Ó¢³ íáñ í»É ¿ 1984Ã.-ÇÝ: ¶ Ûáõ ÕÁ 
í» ñ³μ Ý³ Ï»ó í³Í ¿: ´ Ý³Ï ãáõÃ Û³Ý ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ½μ³Õ-
ÙáõÝùÝ ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ ÛáõÝÝ ¿, á ñÇó ·á Û³ ÝáõÙ »Ý 
·Ûáõ Õ³ óáõ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý » Ï³ Ùáõï Ý» ñÁ:

§ ò³Ý Ï³ ÉÇ ¿ ½³ñ ·³ó Ý»É Ñ³ï Ï³ å»ë ïáÑ Ù³ ÛÇÝ 
³ Ý³ë Ý³ μáõ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ, ù³ ÝÇ áñ ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ Ýå³ë-
ï³ íáñ »Ý Ã» ·Ûáõ ÕÇ ï» Õ³Ý ùÁ, ¢, Ã» μÝ³Ï ÉÇ Ù³ Û³ Ï³Ý 
å³Û Ù³Ý Ý» ñÁ: ¶ Ûáõ ÕÇ 294 Ñ»Ï ï³ñ ³ ñá ï³ í³Û ñ»ñÝ 
áõ 43 Ñ³ Ëáï Ñ³ñù Ý» ñÁ Ñ³ ñáõëï »Ý μáõ ë³ Í³Í Ïáí: 
ê ï³ó íáõÙ ¿ μ³ñÓñ á ñ³ Ï³ Ï³Ý Ñ³ï Ï³ ÝÇß Ý» ñáí Ï³Ã, 
á ñÇó ³ñ ï³¹ñ íáõÙ ¿ ¹³ñÓ Û³É á ñ³Ï Û³É Ï³Ã Ý³Ù Ã»ñù: 
Îáõ ½» Ý³ ÛÇÝù ³ Ý³ë Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý áõÕ-
ÕáõÃ Û³Ùμ Ý»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ Íñ³· ñ»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»ÇÝ¦,- 
³ ëáõÙ ¿ ·Ûáõ Õ³ å»ï ¶³ ·ÇÏ Þ³Ñ Ý³ ½³ñ Û³ ÝÁ, áí Ñ³-
Ù³ÛÝ ùÇ Õ» Ï³ í³ñÝ ¿` ëÏë³Í 2003Ã.-Çó: ØÇÝã¢ í»ñ ç»ñë 
Ê³ ã³ñ Ó³ ÝÇ » ñÇ ï³ ë³ñ ¹áõÃ Ûáõ ÝÁ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ 
ÁÝ¹·ñÏ í³Í ¿ñ ¸Ç ÉÇ ç³ ÝáõÙ, Ð³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ μ³Ý ÏÇ 
ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ Ù³Ùμ, Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ ßÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñáõÙ: ²ÛÅÙ ³Û¹ Ï³ éáõÛó Ý» ñÇ ßÇ Ý³ ñ³-
ñáõÃ ÛáõÝÝ ³ í³ñï í»É ¿, ÇëÏ » ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ý» ñÁ ¹³ñÓ Û³É 
³Ý ó»É »Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇÝ: ¶ Ûáõ-
ÕáõÙ ·áñ ÍáÕ å» ï³ Ï³Ý ÑÇÙ Ý³ñÏ Ý»ñÝ ³ å³ Ñá íáõÙ »Ý 
÷áù ñ³ ÃÇí ³ß Ë³ ï³ ï» Õ»ñ: ¶ Ûáõ Õ³ å» ïÇ Ï³ñ ÍÇ ùáí, 
å»ïù ¿ ÑÝ³ ñ³ íá ñÇÝë ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïá ñ»Ý û· ï³ ·áñÍ-
í»Ý ³é Ï³ é» ëáõñë Ý» ñÁ, áñ å»ë ½Ç ·Ûáõ ÕáõÙ ³å ñ»ÉÝ 
Ç Ù³ë ï³ íáñ íÇ, ¹³é Ý³ Ñ³ ×» ÉÇ: § ì»ñ ç»ñë §²Ù ùáñ¦ 
ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Ûáõ ÝÁ, áñ å»ë ³ ç³Ï óáõÃ-
ÛáõÝ, ·Ûáõ ÕÇ 8 ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ Ñ³ï Ï³ó ñ»É ¿ 3-³ Ï³Ý Ù»Õ-
í³ÁÝ ï³ ÝÇù, ¢ë 8 ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ` 3-³ Ï³Ý áã Ë³ñ, 3-³ Ï³Ý 
·³é, ¢ ÝáõÛÝ ù³Ý ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ` 16-³ Ï³Ý Ñ³í: Ì ñ³· ñÇ 
Ýå³ ï³ ÏÁª ·Ûáõ Õ³ óáõ Ñ³ Ù³ñ ½μ³Õ í³ ÍáõÃ Û³Ý ³ å³-
Ñá íáõÙÝ áõ ·Ûáõ ÕÇ ¢ · Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³-
ÝÁ  Ýå³ë ï»ÉÝ ¿: ² ç³Ï óáõÃ Û³Ý ³Ûë Íñ³ ·Ç ñÁ á· ¢á ñ»É ¿ 
·Ûáõ Õ³ óáõÝ¦,- ÝßáõÙ ¿ ·Ûáõ Õ³ å» ïÁ:

¶ Ûáõ ÕáõÙ ³é Ï³ 154 Ñ³ í³ ñ» É³ Ñá Õ» ñÇ ·» ñ³Ïß éáÕ 
Ù³ ëÁ Ï» ñ³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù»ñ »Ý` ë» ÷³ Ï³Ý 
Ï» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ³ å³ Ñáí Ù³Ý Ýå³ ï³ Ïáí:

î Ý³ Ù»ñÓ Ñá Õ³ ï³ ñ³Íù Ý» ñÁ, á ñáÝù ³ é³ÝÓ Ý³ å»ë 
³ã ùÇ ã»Ý ÁÝÏ ÝáõÙ μ³ñÓñ μ»ñ ù³ï íáõÃ Û³Ùμ, ÑÇÙ Ý³-
Ï³ ÝáõÙ ¹ñíáõÙ »Ý μ³Ý ç³ ñ³ Ýá ó³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ 
ó³Ý ùÇ ï³Ï, ÙÇ Ù³ëÝ ¿É` ³Û ·» ï³ ñ³Íù Ý»ñ »Ý: ¶ Ûáõ-
Õ³ å»ï ¶³ ·ÇÏ Þ³Ñ Ý³ ½³ñ Û³ ÝÇ Ï³ñ ÍÇ ùáí, Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ 
³ Ù» Ý³ Ù»Í ÑÇÙ Ý³ËÝ ¹Ç ñÁ ËÙ» Éáõ çñÇ μ³ ó³ Ï³ ÛáõÃ-
ÛáõÝÝ ¿: §´ Ý³ ÏÇã Ý»ñÝ û·ï íáõÙ ¿ÇÝ ·Ûáõ ÕÇ ï³ñ μ»ñ 
Ñ³ï í³Í Ý» ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý Íá ñ³Ï Ý» ñÇó, 
á ñáÝù, ë³ Ï³ í³ç ñáõÃ Û³Ý Ñ»ï ¢³Ý ùáí, ó³ Ù³ ù»É »Ý: 
² Ù» Ý³ Ùáï çñ³Õμ Ûáõ ñÁ ·Ûáõ ÕÇó ·ïÝíáõÙ ¿ 8 ÏÙ Ñ» é³-
íá ñáõÃ Û³Ý íñ³, á ñÇó Ëá Õá í³ Ï³ ß³ ñ» ñáí çáõ ñÁ ·ÛáõÕ 
Ñ³ëó Ý» Éáõ ¹»å ùáõÙ Ïμ³ í³ ñ³ñ íÇ ³Ù μáÕç μÝ³Ï ãáõÃ-
Û³Ý å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ: Ì³Ë ë» ñÁ Ï³½ Ù»É »Ý ßáõñç 100 ÙÉÝ 
¹ ñ³Ù: Ì ñ³ ·Ç ñÁ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É ÙÇ³ÛÝ 
Ñá í³ Ý³ íá ñÇ Ï³Ù Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ¦,- 
Ñ³ í» ÉáõÙ ¿ ·Ûáõ Õ³ å» ïÁ: Ü ñ³ Ï³ñ ÍÇ ùáí, çáõñ ëï³ Ý³-
Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ÷á ñ»É Ý³¢ Ëáñ ù³ ÛÇÝ Ñá ñ»ñ, 
Ã»ñ¢ë, ³Û¹ ¹»å ùáõÙ, çñÇ ÇÝù Ý³ñ Å» ùÁ μ³ í³ Ï³ ÝÇÝ 
μ³ñÓñ ÏÉÇ ÝÇ:

Æ ¹»å, ·Ûáõ ÕÇ ·³ ½Ç ýÇ Ï³ó Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñÝ 
³ñ ¹»Ý ëÏëí³Í »Ý, ³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Ï³ åáõÛï í³ é» ÉÇ ùÁ 
ÏÑ³ëó íÇ ëå³ éá ÕÇÝ: êá óÇ³ É³ å»ë ³ Ý³ å³ Ñáí íÇ ×³-
ÏÇó ¹áõñë ·³ Éáõ ÙÇ³Ï ×³ Ý³ å³ñ ÑÁ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ-
Û³Ý ½³ñ ·³ óáõÙÝ ¿, μÝáõÃ Û³Ý ßé³Û Éá ñ»Ý å³ñ· ¢³ ÍÁ 
Ë» É³Ù ïá ñ»Ý û· ï³ ·áñ Í» ÉÁ: Ø³ñ ¹ÇÏ å³ï ñ³ë ï³-
Ï³Ù »Ý®

Ü»É ÉÇ ê³ Ñ³Ï Û³Ý

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ  Èá éáõ Ù³ñ ½Ç Ñ³ Ù³ñ ÙÇßï » Õ»É ¿ 
Ï³ñ ¢á ñ³ ·áõÛÝ á Éáñï:  ÆëÏ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ  ï» Õ³ ß³ñÅ Ï³Ù Ó»éù-
μ» ñáõÙ ¹Ç ï³ñ ÏáõÙ »Ýù áñ å»ë ¹ñ³ Ï³Ý  óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÇ Ñ³ë Ý» Éáõ 
×³ Ý³ å³ñ ÑÇÝ ³ñ í³Í Ï³ñ ¢áñ ù³ÛÉ:

²Û¹ ï» ë³ÝÏ Ûáõ ÝÇó »Ýù ¹Ç ïáõÙ ¢ · Ý³ Ñ³ ïáõÙ Ý³¢ 2014Ã. ÁÝ-
Ã³ó ùáõÙ áõ Ý» ó³Í Ñ³ çá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, á ñáÝù ³ å³ óáõ óáõÙ »Ý, áñ 
ï³ ñ»ó ï³ ñÇ Ù³ñ ½Ç ³ñ ï³¹ ñ³ Ï³Ý óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñáõÙ Ù» Í³ ÝáõÙ 
¿ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ÏßÇ éÁ, ³ í» É³ ÝáõÙ ¿ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
ÙÃ»ñù Ý» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Í³ í³ ÉÁ:

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í ù³Û É» ñÇ, ·³ñ-
Ý³ Ý³ ó³ ÝÇ ÁÝ Ã³ó ùÇ ¢ ë å³ë íáÕ ³ÛÉ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ 
¿ Èá éáõ ¶²ØÎ-Ç ³ß Ë³ ï³Ï óÇ ½ñáõÛ óÁ Èá éáõ Ù³ñ½ å» ï³ ñ³ ÝÇ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ¢ μ Ý³ å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³Ý í³ñ ãáõÃ Û³Ý å»ï 
¶ ñÇ ·áñ Ð³ Ïáμ Û³ ÝÇ Ñ»ï£

- ä³ ñáÝ Ð³ Ïáμ Û³Ý Ç±Ýã ³ßË-
ï³Ýù Ý»ñ »Ý Ï³ ï³ñ í»É ¢  ÇÝã 
óáõ ó³ ÝÇß Ý»ñ »ù ³ñ Ó³ Ý³· ñ»É:

-Æ áõ ñ³ ËáõÃ ÛáõÝ Ù»½, å»ïù 
¿ Ýß»É, áñ í»ñ çÇÝ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ  
Ù³ñ ½áõÙ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ μ³ñ ³ í»-
É³ ÝáõÙ »Ý μ»ñ ùáõ μ³ ñÇù ³ ñ³-
ñáÕ Ù³ñ¹ Ï³Ýó ÃÇ íÁ ¢ Ý ñ³Ýó 
ÏáÕ ÙÇó Ùß³Ï íáÕ Ñá Õ³ ï³-
ñ³Íù Ý» ñÁ: ¶³ñ Ý³ ÝÁ ï» Õ³-
ó³Í »ñ Ï³ ñ³ï¢ ³ÝÓñ¢ Ý» ñÁ 
ãË³Ý ·³ ñ» óÇÝ, áñ å»ë ½Ç Ù³ñ-
½áõÙ ·³ñ Ý³ Ý³ ó³ ÝÇ ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÁ ëÏëí»Ý ¢  ³ í³ñï-
í»Ý Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ: º Ã» 2013 Ã. 
Ù³ñ ½áõÙ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù³ ï³ ñ³-
ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ » Õ»É »Ý 27238 Ñ³, 
³ å³ 2014Ã. ³ÛÝ Ï³½ Ù»É ¿ ßáõñç 
28651 Ñ³, á ñÁ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ-
í³ ÝÇó ³ í» ÉÇ ¿ 1413 Ñ³-áí Ï³Ù 
5,2%-áí ³ í» ÉÇ ó³Ýù ¿ Ï³ ï³ñ-
í»É: Ð³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³-
μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ-
Ý»ñÝ ³ í» É³ ó»É »Ý 1131 Ñ³-áí, 
Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ ó³Ý ù» ñÁª 65 Ñ³-áí, 
Ï» ñ³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý-
ù» ñÁª 265 Ñ³-áí:

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³Ûë 
ï³ ñÇÝ É³í ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÇ ÑáõÛë 
¿ Ý»ñßÝ ãáõÙ, ãÝ³ Û³Í »ñ Ï³-
ñ³ï¢ ³ÝÓñ¢ Ý» ñÇÝ, Ù³ñ ½áõÙ 
·³ñ Ý³ Ý³ ó³ ÝÇ ³ß Ë³ ï³Ýù-
Ý»ñÝ ÁÝ Ã³ ÝáõÙ »Ý μ³ í³ ñ³ñ: 
² í³ñï í»É ¿ Ñ³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³ ÛÇÝ 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ùÁ ¢ Ï³½ Ù»É 
¿ ßáõñç 14804 Ñ³, á ñÁ Ý³ Ëáñ¹ 
ï³ñ í³ ÝÇó ³ í» ÉÇ ¿ 2566 Ñ³-áí: 
ÀÝ Ã³ó ùÇ Ù»ç ¿  Ý³¢ Ï³ñ ïá ýÇ-
ÉÇ ó³Ý ùÁ ¢  »Ý Ã³¹ñ íáõÙ ¿, áñ 
³ÛÝ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ ÝÇó ³ í» ÉÇ 
ÏÉÇ ÝÇ ßáõñç 174 Ñ³-áí: ²ë ïÇ ×³-
Ý³ μ³ñ Ï³ñ ¢áñ íáõÙ  ¿ Ï» ñ³ ÛÇÝ 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ Ï³ñ ¢á ñáõÃ Ûáõ-
ÝÁ, áñ å»ë ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý 
½³ñ ·³ó Ù³Ý ËÃ³ ÝÇã Ù»Í áõÅ, 
» Ã» Ý³ Ëáñ¹ ï³ ñÇ Ï» ñ³ ÛÇÝ 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù³ ï³ ñ³-
ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ » Õ»É »Ý 10409 Ñ³, 
³ å³ ³Ûë ï³ ñÇ, ³ñ ¹»Ý Ï³ ñ» ÉÇ 
¿ íëï³Ñ ³ ë»É, ³ÛÝ Ï³ í» É³ Ý³ 
ßáõñç 371 Ñ³-áí:

Ø»ñ Ï³Ý Ë³ ï» ëáõÙ Ý»ñÝ 
³ é³ í»É ³ Ùáõñ ÑÇÙ ù»ñ áõ Ý³-
Ë³¹ñ Û³É Ý»ñ áõ Ý»Ý:

-¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñå-
Ù³Ý, ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝÝ»-
ñÇ ³ í» É³ó Ù³Ý ·ÉË³ íáñ 
ËÃ³ ÝÇã áõ Å» ñÁ ¹³ñ Ó»É »Ý ÐÐ 
Ï³ é³ í³ ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ñ³ ñáõÃ Ûáõ-
ÝÁ: î³ ñ»ó ï³ ñÇ ³ í»  É³  ÝáõÙ »Ý 
μ³ñÓ ñá ñ³Ï ë»ñ Ù³ óáõ Ý» ñáí, 
å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñáí, ¹Ç ½» É³-
ÛÇÝ í³ é» É³Ý Ûáõ Ãáí, ÙÏÝ³Ý Ù³Ý 
ÏñÍáÕ Ý» ñÇ ¢ í Ý³ ë³ ïáõ Ý» ñÇ 
¹»Ù å³Û ù³ ñÇ Ãáõ Ý³ ùÇ ÙÇ Ï³ï-
Ý» ñáí Ù³ñ ½ÇÝ Ñ³ï Ï³ó íáÕ û·-

ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ: ²Ûë ï³ ñÇ ÇÝã åÇ-
ëÇ± û· ÝáõÃ ÛáõÝ ¿ ïñ³ Ù³¹ñ í»É 
Ù³ñ ½ÇÝ£

- ²Ûë ï³ ñÇ,  Ù³ñ ½ÇÝ ÐÐ Ï³-
é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñ³ï Ï³ó ñ»É ¿ 
2300 ï  ³ ½á ï³ Ï³Ý å³ ñ³ñ-
ï³Ý ÛáõÃ, á ñÁ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ-
í³ ÝÇó ³ í»É ¿ 300 ï -áí, 100 ï 
ýáë ýá ñ³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý ÛáõÃª 
Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 36 ï -Ç ¹Ç Ù³ó, 
100 ï Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ-
ï³Ý ÛáõÃ, Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ Ùáï 
30 ï -Ç ¹Ç Ù³ó ¢ 1.300.000 É ¹Ç-
½» É³ ÛÇÝ í³ é» É³Ý ÛáõÃ:

Ü»ñ Ï³  ¹ñáõÃ Û³Ùμ Ù³ñ½ ¿ 
Ý»ñÏñ í»É 2090 ï  ³ ½á ï³ Ï³Ý, 
13 ï ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ¢ 13 ï Ï³-
ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã»ñ, 
á ñáÝù μ³ßË í»É »Ý å³ Ñ³Ý ç³ñÏ 
Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ³Í Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇÝ: 
Ð³ Ù³ÛÝù Ý»ñ ¿ ï» Õ³ ÷áË í»É 
ßáõñç 300000 ÉÇïñ ¹Ç ½» É³ ÛÇÝ 
í³ é» É³Ý ÛáõÃ:

²ñ ¹»Ý ÙÇ ù³ ÝÇ ï³ ñÇ ¿, 
ÇÝã Ï³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ù³ñ ½Ç 
Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ ³ ç³Ï-
ó» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, Ù³ï ã» ÉÇ 
·Ý» ñáí ïñ³ Ù³¹ ñáõÙ ¿ ³ß Ý³-
Ý³ ó³Ý óá ñ» ÝÇ ¿ ÉÇ ï³  ¢  ³ é³-
çÇÝ í» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ë»ñ Ù³-
óáõ Ý»ñ, ·³ñ Ý³ Ý³ ó³Ý ·³ ñáõ, 
» ·Çå ï³ óá ñ» ÝÇ, ³é íáõÛ ïÇ ¢ 
ÏáñÝ ·³ ÝÇ ë»ñ Ù³ óáõ Ý»ñ: Â í»ñÝ 
³ é³ í»É Ëá ëáõÝ »Ý. ³ß Ý³ Ý³-
ó³ ÝÇ Ñ³ Ù³ñ Ù³ñ ½ÇÝ Ñ³ï Ï³ó-
í»É ¿ 63.3 ïáÝ Ý³ ³ß Ý³ Ý³ ó³Ý 
óá ñ» ÝÇ ¿ ÉÇ ï³  ¹³ëÇ ë»ñ Ù³ óáõ, 
á ñÁ μ³ßË í»É ¿ Ù³ñ ½Ç 17 ý»ñ-
Ù»ñ Ý» ñÇ, ÇëÏ 350 ïáÝ Ý³ ³ß-
Ý³ Ý³ ó³Ý óá ñ» ÝÇ ³ é³ çÇÝ í»-
ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ë»ñ Ù³ óáõÝ 
μ³ßË í»É ¿ Ù³ñ ½Ç 40 Ñ³ Ù³ÛÝù-
Ý» ñÇ: Ø³ñ½áõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³éÙ³Ùμ  Ï³ ï³ñ í»É ¿ 1378 
Ñ³ ³ß Ý³ Ý³ ó³Ý: ²Ûë ï³ñí³ 
³ßÝ³Ý³ó³ÝÁ Ï³½ ÙáõÙ ¿ 10818 
Ñ³ (Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ ÝÇó ³ í» ÉÇ 
¿ 1245 Ñ³-áí):

2015Ã. ·³ñ Ý³ Ý³ ó³ ÝÇ Ñ³-
Ù³ñ Ù³ñ ½ÇÝ Ñ³ï Ï³ó í»É ¿ 80 
ï ·³ ñáõ, » ·Çå ï³ óá ñ» ÝÇ 4 ï, 
³é íáõÛ ïÇ 6 ïáÝ Ý³ ¢ ÏáñÝ ·³ ÝÇ 
17 ï ë»ñ Ù³ óáõ, ¹ ñ³Ýù μ³ßË-
í»É »Ý Ù³ñ ½Ç 40 Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ: 
´³ßË í³Í ë»ñ Ù³ óáõ Ý» ñáí Ï³-
ï³ñ í»É ¿ ßáõñç 1522 Ñ³ ó³Ýù:

à éá· Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñÝ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ å»-
ï³ Ï³Ý ÙÇ çáó Ý» ñÇ Ñ³ß íÇÝ í»-
ñ³ Ýá ñá· í»É »Ý ²Û ñáõÙ- Öá× Ï³Ý, 
Þ ÝáÕ-1, Öá× Ï³Ý-1, Öá× Ï³Ý-2, 
ê åÇ ï³ ÏÇ Ó³Ë ³÷ ¢ Ð³ñ Ã³·-
Ûáõ ÕÇ åáÙ å³ ÛÇÝ Ï³ Û³Ý Ý» ñÁ: 
§ ¶» ïÇÏ¦ æúÀ-Ý  Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
ÝáõÙ ¿ çñ³Ýóù Ý» ñÇ Ù³ùñ Ù³Ý ¢  
ÁÝ Ã³ óÇÏ Ýá ñá ·áõÙ Ý» ñÇ ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý»ñ, ÇëÏ § Èá éáõ çñ³Ýóù¦ 
æúÀ-Ý  ³ñ ¹»Ý ëÏë»É ¿ á éá· Ù³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ: 2014Ã. ÁÝ-

Ã³ó ùáõÙ Ù³ñ ½Ç 11 Ñ³ Ù³ÛÝù Ý»-
ñáõÙ ï» Õ³¹ñ í»É »Ý 18 Ñ³ Ï³-
Ï³ñÏ ï³ ÛÇÝ Ï³ Û³Ý Ý»ñ: ²Û ëûñ 
Ù³ñ ½áõÙ ï» Õ³¹ñ í³Í »Ý 33 Ñ³-
Ï³ Ï³ñÏ ï³ ÛÇÝ Ï³ Û³Ý Ý»ñ: 

- ä³ ñáÝ Ð³ Ïáμ Û³Ý, Ù³ñ ½áõÙ 
Ýí³ ½»É ¿ Ëá ½» ñÇ ·ÉË³ ù³ Ý³-
ÏÁ, á± ñÝ ¿ å³ï ×³ éÁ: 

-Üí³ ½»É ¿ Ëá ½» ñÇ ·ÉË³-
ù³ Ý³ ÏÁ 1.8 %-áí (11 164-Çó 
¹³ñ Ó»É ¿ 10 952 ·ÉáõË), á ñÇ 
·ÉË³ íáñ å³ï ×³ éÁ, ÇÝã å»ë 
Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ³ÛÉ Ù³ñ ½»-
ñáõÙ, ³ÛÝ å»ë ¿É Ù»ñ Ù³ñ ½áõÙ 
å³ñ μ» ñ³ μ³ñ Ñ³ÛïÝíáÕ §²ý-
ñÇÏ Û³Ý Å³Ý ï³Ëï¦ ÑÇ í³Ý-
¹áõÃ ÛáõÝÝ ¿: ´³Ûó ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ 
³ Ý³ë Ý³·É Ë³ ù³ Ý³ ÏÁ Ù³ñ-
½áõÙ  ë/Ã ÑáõÝ í³ ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃ-
Û³Ùμ  ³ ×»É ¿. Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÁ ³ í» É³ ó»É »Ý 8.8 
%-áí, á ñÇó   Ïá í» ñÇ ÝÁª 1.5 %-áí, 
Ù³Ýñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ-
ÝÁª 16.3 %-áí ÃéãáõÝ Ý» ñÇ ÝÁª 8.8 
%-áí:

- Ø³ñ ½áõÙ   Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ 
¿ §Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³-
ñáõÙ ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ¦ Íñ³-
·Ç ñÁ. á±ñ ÷áõ ÉáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ 
Íñ³ ·Ç ñÁ ¢  Ç±Ýã ³ÏÝ Ï³ ÉÇù Ý»ñ 
Ï³Ý:

Èá éáõ Ù³ñ ½áõÙ 2011-
2015 ÃÃ. Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ 
§ Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³-
Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³ ñáõÙ 
¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ¦ Íñ³· ñÇ 
ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ,  ² Ã³Ý, ²Ñ ÝÇ-
Óáñ, ¸ ë»Õ, Ø³ñó, Ø»Í ä³ñ ÝÇ, 
Èá ñáõï, Þ³ Ùáõï ¢ ø³ ñÇÝç  Ñ³-
Ù³ÛÝù Ý» ñÇÝ ïñ³ Ù³¹ñ í»É »Ý 
ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ÙÇ çáó Ý»ñ, ÇÝã-
å»ë Ý³¢ ³ ñá ï³ í³Û ñ» ñáõÙ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»É »Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ 
çñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý áõ ×³ Ý³-
å³ñÑ Ý» ñÇ í» ñ³ Ýá ñá· Ù³Ý ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý»ñ:

²ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ý»ñ¹ñ í»É 458 
ÙÉÝ ¹ ñ³Ù, á ñÇó 240 ÙÉÝ ¹ ñ³-
ÙÁ`  çñ³ñ μÇ³ó Ù³Ý ¢ ×³ Ý³-
å³ñÑ Ý» ñÇ Ù³ë Ý³ ÏÇ Ýá ñá·-
Ù³Ý íñ³, ÇëÏ 218 ÙÉÝ ¹ ñ³ ÙÁª 
·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ Ó»éù μ»ñ Ù³Ý 
íñ³ª ³ ÝÇ í³ íáñ ïñ³Ï ïáñª 12 
Ñ³ï, ËáïÑÝ ÓÇãª 8 Ñ³ï, ÷áóËª 
8 Ñ³ï, Ñ³ Ï³ íá ñáÕ ë³ñ ù³ íá-
ñáõÙª 9 Ñ³ï, ·áõ Ã³Ý ¢ ß³ñ ù³-
ó³Ýª Ù» Ï³ Ï³Ý Ñ³ï:  

 Ø³ñ ½áõÙ 2015 Ã. Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó íáÕ §Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ 
Ï³ é³ í³ ñáõÙ ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ-
ÛáõÝ¦  Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, 
ÁÝ¹·ñÏ í³Í  »Ý ²ñ çáõï, È»é-
Ý³Ýóù, Ì³Õ Ï³ μ»ñ, Ø³ñ ·³ Ñá-
íÇï ¢ Ø» Í³ í³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÁ:

Î³ ñÇ Ý» ² ¹³Ù Û³Ý
Èá éáõ ¶²ØÎ
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Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

ä²Úø²ð ÊÜÒàðºÜàô ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜÜºðÆ àô ìÜ²ê²îàôÜºðÆ ¸ºØ
ՀՀ մի  շարք մար զե րի հո ղակ լի մա-

յա կան պայ ման նե րը նպաս տա վոր են 
խնձո րե ն.  մշա կ. թ յան հա մար, սա կայն 
խնձո րե ն.  բեր քը չի անց ն. մ 140-150 ց/ 
հա-ից: Դա հիմն  ա կա ն. մ պայ մա նա վոր-
ված է նրա նով, որ գար նա նը` խնձո րե ն.  
ծաղկ ման փ.  լ. մ, եր կա րատև անձրև-
նե րը խո չըն դո տ. մ են փո շոտ մա նը: Բա-
վա կա նին մե ծ վն աս են հասց ն. մ նաև 
. շ գար նա նա յին ցրտա հա ր. թ յ. ն նե րը: 
Բեր քի ո րա կի և քա նա կի վրա բա ցա սա-
բար են անդ րա դառ ն. մ նաև հի վան դ. թ-
յ. ն ներն .  վն ա սա տ.  նե րը` պտղա կե րը, 
պտղա տ.  նե րի ցե ցը, լվիճ նե րը, հի վան-
դ. թ յ. ն նե րից` քո սը, ալ րա ցո ղը, մո նիլ-
յալ այր ված քը, պտղափ տ. մն  ե րը, խնձո-
րե ն.  սև քաղց կե ղը, ո րի հետ ևան քով մե ծ 
քա նա կ. թ յամբ ծա ռեր են չո րա ն. մ: 

1. Խն ձո րե ն�  քոս`
հա ր�  ցի չը` Venturia inaequalis 
պա յ�  սա կա վոր ս� նկն է: 

 Քո սով վա րակ վ� մ են խնձո րե ն�  
տերև նե րը, պտ� ղ նե րը, եր բեմն ` ծա-
ղիկ նե րը, տեր ևա կո թ� ն նե րը: Սկզ բ� մ 
տերև նե րի վրա ա ռա ջա ն� մ են յ�  ղան-
ման կա նա չա դեղ նա վ� ն բծեր: Դ րանք 

հե տա գա յ� մ վե րած վ� մ են կա նա չա-
գոր շա վ� ն փա ռի, ո րը սնկի սպո րակ-
ր� թ յ� նն է: Բ ծե րի չափ սե րը և քա նա կը 
պայ մա նա վոր ված են ե ղա նա կա յին պայ-
ման նե րով: Վաղ վա րակ ման դեպ ք� մ, 
երբ խո նավ ե ղա նակ է, բծե րի մե  ծ� թ-
յ�  նը կա րող է հաս նել 10-12 մմ, ա վե լի 
� շ վա րակ վե լիս` դրանք մանր են` 2-3 
մմ: Ե թե տերև նե րի վա րակ վա ծ� թ յ�  նը 
մե ծ է, և վա րակ վել են նաև տեր ևա կո-
թ� ն նե րը, ա պա տերև նե րը կա րող են 
վա ղա ժամ կետ թափ վել: Վա րակ ված 
պտ� ղ նե րի վրա ա ռա ջա ն� մ են կլո-
րա վ� ն, հա մար յա սև, խիստ ընդգծ ված 
ե րի զով բծեր: Վաղ վա րակ ված պտ� ղ-
նե րը մի ա կող մա նի ծռմռվ� մ են: Հա-
ճախ վա րակ ված մա ս� մ պտ� ղ նե րը 
ճա ք� մ են: Քո սի պատ ճա ռով նվա զ� մ 
է ա սի մի լ յա ցիոն մա կե րե սը, պտ� ղ-
նե րի մի  մա սը թափ վ� մ է, վա րակ ված 
պտ� ղ նե րը կորց ն� մ են ապ րան քա-
յին տես քը: Ու ժեղ վա րակ ված ծա ռե րը 
ձմռա նը կա րող են չո րա նալ: Հա ս� ն 
աս կոս պոր նե րը դեղ նա կա նա չա վ� ն են: 
Տեր ևի վրա զար գա ն� մ է մի նչև 2000 
սպոր: Աս կոս պոր նե րի մե ծ մա սը հա ս� -
նա ն� մ է, դ� րս նետ վ� մ բող բոջ նե րի 
� ռչ ման, իսկ ա ռանձ նա ն� մ`  բող բոջ նե-
րի բաց վե լ�  ժա մա նակ: Աս կոս պոր նե րի` 
ա ռատ ջրի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ,  մի  
քա նի ժա մ� մ տերև նե րը վա րակ վ� մ են: 
Ե րի տա սարդ տերև նե րի վրա զար գա-
ն� մ են` սնկա մար մի  նը, կո նի դիալ սպո-
րակ ր� թ յ�  նը, սպո րատ վ� թ յ�  նը: Ա մա-
ռա յին սպոր նե րը` կո նի դիոս պոր նե րը 
ձվաձև կամ տան ձաձև են, ձի թապտ ղի 
գ� յ նի: Կո նի դիա նե րը ևս ծ լ� մ են ա ռատ 

ջրի  պայ ման նե ր� մ (ցող, մա ռա խ� ղ, 
անձրև): 

2. Խն ձո րե ն�  ալ րա ցող`
հա ր�  ցի չը պա յ�  սա կա վոր 
Podosphaera Leucotricha Salm 
ս� նկն է Erysiphales կար գից: 

 Հի վան դ� թ յ�  նը հան դի պ� մ է 
հան րա պե տ� թ յան բո լոր մար զե ր� մ: 
Վա րակ վ� մ են տերև նե րը, շվե րը, ծա-
ղիկ նե րը: Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ պտղի 
վա րակ վա ծ� թ յ� ն հազ վա դեպ է պա-
տա հ� մ: Նոր դ� րս ե կած տերև նե րի, 
տեր ևա կո թ� ն նե րի վրա ա ռա ջա ն� մ է 
մոխ րա դեղ նա վ� ն թա ղի քան ման կամ 
ալ րան ման փառ, ո րը հե տա գա յ� մ 
դեղ ն� մ, ժան գա գ� յն է դառ ն� մ: Վա-
րակ ված տերև նե րը թեր զար գա ցած են, 
գլխա վոր ջղի � ղ ղ� թ յամբ` նա վա կան-
ման թեք ված: Դ րանց մե ծ մա սը թափ-
վ� մ է` չհաս նե լով իր բնա կան չա փե րին: 
Վա րակ ված շվե րը ն� յն պես պատ վ� մ 
են սպի տակ կամ կեղ տա մոխ րա գ� յն 
փա ռով, ա ճով հետ մն � մ, հա ճախ` չո-
րա ն� մ: Կա րող են վա րակ վել նաև ծա-
ղիկ նե րը, ո րոնք ն� յն պես  չո րա ն� մ են: 
Ա ռա ջա ցած փա ռը բո լոր վա րակ ված օր-
գան նե րի վրա մա կե րե սա յին զար գա ցող 

սնկա մար մի նն է` ա մա ռա-
յին կո նի դիալ զար գաց ման 
փ�  լ� մ: Կո նի դիա նե րը դա-
սա վոր ված են շղթա յաձև` 
6-7 և  ա վե լի սպոր նե րով: 
Ս պոր նե րը քա մ�  մի  ջո ցով 
հեշ տ� թ յամբ տա րած վ� մ 
են և  ա ռա ջաց ն� մ նոր վա-
րակ: Հա ր�  ցի չը ձմե  ռ� մ է 
սնկա մարմն  ի ձևով` բող բոջ-
նե ր� մ: Ցածր, -25օC ջեր-
մաս տի ճա նա յին պայ ման-
նե ր� մ, այն մա հա ն� մ է: 
Զար գաց ման պա յ�  սա կա-
վոր ման փ�  լը գործ նա կա-
ն� մ դեր չի խա ղ� մ վա րա կի 
տա րեց տա րի փո խանց ման 

գոր ծ� մ: Բող բոջ նե ր� մ ձմե  ռած սնկա-
մար մի նն ա ռա ջաց ն� մ է կո նի դիա ներ 

ար դեն վաղ գար նա նը` վե գե տա ցիա յի 
հենց սկզբ� մ: Ս� ն կը գլխա վո րա պես 
վա րա կ� մ է հա ս� ն, պտղա բեր ծա ռե-
րին: Հի վան դ� թ յան զար գաց ման հա-
մար նպաս տա վոր է հատ կա պես ամ ռան 
սկզբին չոր, տաք ե ղա նա կը: 

3. Խն ձո րե ն�  սև քաղց կեղ 
 Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ հան դի պ� մ 

է ա մե  ն�  րեք, հատ կա պես վատ ագ-
րո տեխ նի կա յի կի րառ ման դեպ ք� մ: 
Հի վան դ� թ յան հա ճախ հան դի պող և  
ա ռա վել վտան գա վոր ձևը կմախ քա յին 
ճյ�  ղե րի և բ նի վա րակ վելն է: Վա րակ-
վ� մ են նաև տերև նե րը, ծա ղիկ նե րը, 
պտ� ղ նե րը: Հի վան դ� թ յան հա ր�  ցի չը 
Sphaeropsis malorum ս� նկն է` ան կա-
տար սնկե րի Sphaeropsidales կար գից: 

Պա յ�  սա կա վոր փ�  լ� մ` Physalospora 
cydoniae, բնի վրա վա րա կը սկսվ� մ է 
գոր շա մա ն�  շա կա գ� յն, ներս ըն կած 
բծե րի ձևով: Հե տա գա յ� մ բի ծը սևա ն� մ 
է: Վա րա կի և  ա ռողջ բջիջ նե րի սահ մա-
ն� մ ա ռա ջա ն� մ են ճա քեր, բ�  նը մե ր-
կա ն� մ է մի նչև մի  ջ� կ: Հատ կա պես 
վտան գա վոր է կմախ քա յին ճյ�  ղե րի, 
բնի վա րակ վե լը: Տերև նե րի վրա ա ռա-
ջա ն� մ են դարչ նա գ� յն բծեր` սկզբ� մ 
2-4 մմ, ա պա մե  ծա ն� մ են մի նչև 6 մմ: 
Բ ծի կենտ րո նա կան մասն աս տի ճա նա-
բար գ�  նատ վ� մ է, դառ ն� մ մոխ րա-
գ� յն: Վա րակ ված տերև նե րը չո րա ն� մ, 
ան ժա մա նակ թափ վ� մ են, եր բեմն ` 
մի նչև պտղի հա ս�  նա նա լը, ն� յ նիսկ, 
դրա նից 1,5-2 ա մի ս ա ռաջ: Պ տ� ղ նե րի 
վրա ա ռա ջա ն� մ է սև փ տ� մ, սկզբ� մ 
մաշ կի տակ մ� գ գոր շա վ� ն բիծ, որն 
աս տի ճա նա բար մե  ծա ն� մ է, սևա ն� մ, 
ա պա կնճռոտ վ� մ: Խն ձո րե ն� ն մե ծ 
վն աս են հասց ն� մ պտղափ տ� մն  ե րը, 
մո նիլ յալ այր ված քը և  այլն: 

Պայ քա րի մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը
Անհ րա ժեշտ պայ-

ման նե րից են ագ րո տեխ-
նի կա կան մի  ջո ցա ռ� մ-
նե րը` վա րակ ված տերև-
նե րի, պտ� ղ նե րի, շվե րի 
հե ռա ց� մն  �  ոչն չա ց� -
մը, ծա ռե րի բնե րի ժա մա-
նա կին սպի տա կե ց�  մը 
կրա կա թի կա խ� յ թով` 10 
լ ջ րին` 2 կգ չ հան գած կիր` 
դրան խառ նե լով մե կ բահ 
թարմ գո մաղբ: Այ գին 
պետք է պա հել մո լա խո-
տե րից զերծ, կա տա րել 
հա մա լիր պա րար տա-
ց� մ, դի մաց կ� ն սոր տե-
րի մշա կ� մ: 

Քի մի ա կան պայ քա րը
Բո լոր հի վան դ� թ յ� ն նե րի դեմ արդ-

յ�  նա վետ է աշ նա նա յին սրսկ�  մը բոր դո-
յան հե ղ�  կի 3%-ա նոց լ�  ծ� յ թով: Սրս կ� -
մը կա րե լի է կա տա րել նաև գար նա նը` 
մի նչև բող բոջ նե րի � ռ չե լը և դ րա նից հե-
տո` բոր դո յան հե ղ�  կի 1%-ա նոց լ�  ծ� յ-
թով: 

 Քո սի դեմ մի նչև բող բոջ նե րի � ռ չե-
լը կամ � ռչ ման փ�  լ� մ սրսկել խո ր� ս 
պատ րաս տ�  կի 0.35 լ/ հա  (3-4 մլ` 10 լ 
ջ րին) ծախ սի նոր մա յով, վար դա գ� յն 
փ�  լ� մ` ծաղ կե լ� ց ա ռաջ: Ծաղ կա թեր-
թե րի թափ վե լ� ց հե տո սրսկել սկոր 
պատ րաս տ�  կի 0.2 լ/ հա (2 մլ` 10 լ ջ րին) 
ծախ սի նոր մա յով, անհ րա ժեշ տ� թ յան 
դեպ ք� մ` հա ջորդ սրսկ�  մը` զա տո պատ-

րաս տ�  կի 0.14 կգ/ հա նոր մա յով  (1.4 գ` 
10 լ ջ րին): 

Ալ րա ցո ղի դեմ արդ յ�  նա վետ են բայ-
լե տո նով 0.4 կգ/լ (4 գ` 10 լ ջ րին), տո պա-
զով (4 մլ` 10 լ ջ րին) փոխ նի փոխ սրսկ� մ-
նե րը: Դ րանք սկսել վար դա գ� յն փ�  լից, 
անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ, կրկնել 
16-18 օ րը մե կ: Ալ րա ցո ղի վրա ո րո շա կի 
արդ յ�  նա վե տ� թ յ� ն �  նի նաև սկո րը: 
Նշ ված պատ րաս տ� կ նե րը հա մա տե ղե-
լի են մի  ջա տաս պան, տզաս պան պատ-
րաս տ� կ նե րի հետ: Բո լոր սրսկ� մն  ե րը 
պետք է դա դա րեց նել բեր քա հա վա քից 
առն վա զը 25 օր ա ռաջ: 

Ա ռա ջարկ վող տեխ նո լո գիա յով խոր-
հ� րդ է տրվ� մ նաև կի րա ռել հետև յալ 
բ�  ժան յ�  թե րը` 6 սրսկ�  մով: Ա ռա ջին 
սրսկ�  մը կա տա րել քո սի դեմ` խո ր� ս 
պատ րաս տ�  կով (0.3 լ/ հա), երկ րոր դը` 
ն� յն պես քո սի դեմ` սկո րով (0.2 լ/ հա), 
եր րոր դը` սկոր 0.2 լ/ հա + տո պազ 0.4 
լ/ հա և հա մա տե ղել լվիճ նե րի դեմ` կոն-
ֆի դո րով` 0.5 լ/ հա: Չոր րորդ սրսկման 

ժա մա նակ ալ րա ցո ղի դեմ օգ տա գոր ծել  
տո պազ` 0.4 լ/ հա: Հին գե րորդ սրսկ�  մը 
կա տա րել ալ րա ցո ղի դեմ և տո պա զի փո-
խա րեն կի րա ռել զա տո` 0.14 լ/ հա, տզե րի 
դեմ նեո րոն` 1.5 լ/ հա, դե ցիս` 1 լ/ հա: Վե-
ցե րորդ սրսկման ժա մա նակ` տո պազ 0.4 
լ/ հա նոր մա յով հա մա տե ղել  պտղա կե րի 
դեմ ին սե գար` 1 լ/ հա նոր մա յով: 

Խն ձո րե ն�  քո սի և  ալ րա ցո ղի դեմ 
պայ քա ր� մ ա ռա ջարկ վ� մ են նոր, արդ-
յ�  նա վետ բ�  ժան յ�  թեր.

- Էմբ րե լիա, ԽԿ` 1,2-1,5 լ/ հա չա փա բաժ-
նով, ե րեք ան գամ սրսկ� մ վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց ք� մ,
- Ա վա լանժ, ՋԴՀ` 0,14 գ/ հա /քոս, ալ րա-
ցող/, վե գե տա ցիա յի ըն թաց ք� մ ե րեք 
ան գամ սրսկ� մ,
- պտղափտ ման դեմ` 0,26 գ/ հա, սրսկ� մ 
բեր քա հա վա քից 25 օր ա ռաջ,
- Ա տե մի  Ս, ՋԼՀ` 1,25-1,50 գ/ հա, չորս ան-
գամ սրսկ� մ վե գե տա ցիա յի ըն թաց ք� մ,
- Զա տո սթար ԽԿ` 0,4-0,6 լ/ հա, ե րեք 
ան գամ սրսկ� մ վե գե տա ցիա յի ըն թաց-
ք� մ,
- Տաս պա, ԽԿ` 0,25-0,3լ/ հա, սրսկ� մ վե-
գե տա ցիա յի ըն թաց ք� մ, ե րեք ան գամ:

Մի ջո ցա ռ� մն  ե րի ճիշտ և ժա մա-
նա կին կի րա ռ�  մը կա պա հո վի խնձո-
րի բարձ րո րակ ապ րան քա յին  տես քով 
բերք: Ա ռա ջարկ վող տեխ նո լո գիան կի-
րա ռե լի է ՀՀ պտղա բ�  ծա կան բո լոր 
տնտե ս� թ յ� ն նե ր� մ:

Ալֆ րեդ Գ րի գորյան,
կեն սա բա նա կան գի տ� թ յ� ն նե րի 

թեկ նա ծ�     
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Ереванские филиалы федеральных государственных бюд-
жетных образовательных учреждений «Российский Государст-
венный аграрный университет им. К. А.Тимирязева» (РГАУ) и 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И.Скрябина» (МГАВМиБ) на базе Нацио-
нального аграрного университета Армении объявляют прием 
документов на 2015-2016 учебный год, для очного обучения по 
следующим направлениям подготовки (специальностям):
Направление подготовки 35.03.06 - Агроинженерия (профиль 

– Технические  системы в агробизнесе), квалификация бакалавр 
(РГАУ)

 Специальность 35.03.01 – Ветеринария, квалификация специа-
лист (МГАВМиБ)
Направление подготовки – Ветеринарная санитарная экспер-

тиза, квалификация бакалавр (МГАВМиБ)
Приемные экзамены для поступления по специальности 

‘‘Ветеринария’’ и  по направлению подготовки ‘‘Ветеринарная 
санитарная экспертиза’’ - биология, русский язык и математика, по 
направлению подготовки ‘‘Агроинженерия’’, профиль ‘‘Технические 
системы в агробизнесе’’– математика, физика и русский язык. 
Сдавшие ЕГЭ (в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) абитуриенты освобождаются от соответствующих 
вступительных экзаменов.
Обучение проводится на русском языке.
Выпускники получают дипломы государственного образца Рос-

сийской Федерации.
Конкурс проводится на основании результатов вступительных 

испытаний. При равных условиях учитываются оценки аттестата 
или диплома среднего специального образования. 
Граждане Российской Федерации получают отсрочку от при-

зыва в армию.
При подаче заявления о приеме в период с 20 июня по 25 июля 2015 
года абитуриент  представляет заявление установленной формы 
на имя ректора МГАВМиБ и РГАУ с приложением:

- документа о среднем (полном) общем или среднем профес сиональ ном 
образовании,

- 8 фотографий- размером 3х4 см,
- документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, 

свидетельство о рождении и временно выданный Службой Полиции 
РА документ, удостоверяющий личность, свидетельство беженца со 
специальным паспортом РА и справкой о месте жительства),

- документа об отношении к воинской службе (приписное свидетельство 
или военный билет). От лиц призывного возраста документы принимаются 
при наличии соответствующей отметки в воинских документах о праве 
на отсрочку,

- дипломов об участии в международных и республиканских конкурсах 
(олимпиадах).
Пользующиеся соответствующими льготами абитуриенты 

прилагают к заявлению:
-  документ о потере родительской опеки в возрасте до 23 лет.
- свидетельство о смерти погибшего военнослужащего, документ о 

полученной инвалидности при прохождении срочной военной службы;
- документ об инвалидности 1-ой и 2-ой группы и прирожденной 

инвалидности до 18 лет.

Дополнительные сведения можно получить в Национальном 
аграрном университете Армении.
Адрес: 0009, Ереван, ул.Теряна, 74, 1 учебный корпус, 

комната 128. телефон:(37410) 52-38-94, Факс:(37410)56-74-11, 
эл.почта:henrik-s@yandex.com

Բ� յ սե րի պաշտ պա ն� թ յ�  նը բան ջա-
րա բ�  ծ� թ յան մե ջ կար ևոր տեղ է զբա ղեց-
ն� մ: Ներ կա յ� մս հա յաս տան յան շ�  կան լի 
է ա ռա ջարկ վող տար բեր չ�  ս� մն  ա սիր ված 
պատ րաս տ� կ նե րով, ո րը բար դաց ն� մ է 
կի րառ ման նպա տա կա� ղղ վա ծ� թ յ� նն 
�  ընտ ր� թ յ�  նը: Կան բազ մա պի սի պատ-
րաս տ� կ ներ, ո րոնք մրցակ ց� թ յ� ն են 
ա ռա ջաց ն� մ գյ�  ղատն տե ս� թ յան ո լոր-
տ� մ, � ս տի անհ րա ժեշտ է խո րը �  ս� մն  ա-
սի ր� թ յ� ն կա տա րել՝ հաս կա նա լ�  հա մար, 
որն է ա ռա վել արդ յ�  նա վետ:

Հայտ նի պատ րաս տ� կ նե րից է կա նա-
դա կան ար տադ ր� թ յան բարդ պա րար տան-
յ� թ հան դի սա ցող Ռամ պար տը:  Կա նա դա-
կան գոր ծա կա լ� թ յ�  նը վն ա սա տ�  նե րի դեմ 
պայ քա րե լ�  հա մար հաս տա տել է  «Loveland 
Products»  կոչ վող ըն կե ր� թ յան կող-
մի ց ա ռա ջարկ վող Rampart Technical և 
Rampart Fungicide կոչ վող սնկաս պան 
պատ րաս տ�  կի կի րառ ման անհ րա-
ժեշ տ� թ յ�  նը գյ�  ղատն տե ս� թ յան 
մե ջ: Այն իր մե ջ պա ր�  նա կ� մ է ֆոս-
ֆո րա կան թթվի  դի կա լի նա յին ա ղեր: 
Ռամ պարտն իր մե ջ պա ր�  նա կ� մ է 
0.2 % Zn, 0.2 % Mn:  Այն  հան դի սա ն� մ 
է թե՛ կեն սախ թա նիչ, և թե՛ սնկաս պան 
տար բեր հի վան դ� թ յ� ն նե րի կան-
խար գել ման, ինչ պես նաև վե րահսկ-
ման հա մար: Կա լի�  մը, ո րը պա ր�  նա-
կ� մ է պատ րաս տ� կն, անհ րա ժեշտ է 
ա ճեց ված մշա կա բ� յ սե րի ի մ�  նա յին 
հա մա կար գի ամ րապնդ ման, ինչ պես նաև  
նպաս տ� մ է տար բեր հի վան դ� թ յ� ն նե րի 
ներ թա փանց ման կան խար գել մա նը: Ցինկն 
ա րա գաց ն� մ է բ� յ սե րի աճն �  ա ռողջ բերք 
ստա նա լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս: 

Այն հայտ նի է իր բարձր ար տադ րո ղա-
կա ն� թ յամբ, իսկ ման գան ակ տի վաց ն� մ 
է բ� յ սի ֆեր մե նտ նե րի ռեակ ցիան, ազ դ� մ 
է պտղի ո րա կի բա րե լավ ման վրա, ինչ պես 
նաև ա վե լաց ն� մ է շա քա րի պա ր�  նա կ� թ-
յ�  նը:  

Տար բեր երկր նե ր� մ  փոր ձարկ վել է 
Ռամ պար տի կի րառ ման արդ յ�  նա վե տ� թ յ� -
նը` լո լի կի, տաք դե ղի, վա ր� ն գի և ձ մե  ր�  կի 
բրո կոլ լիի, բր� ս սել յան կա ղամ բի բեր քատ-
վ� թ յան  և  ո րա կի բարձ րաց ման հա մար: 

Փոր ձե րը ց� յց են տվել, որ զար գաց ման 

գոր ծըն թաց ներն ա րա գա ցել են  2-7 օ րով` 
կախ ված մշա կա բ� յ սից: Ռամ պարտն օժտ-
ված է սնկաս պան հատ կ� թ յամբ: Դ րա օգ-
տա գործ մամբ կանխ վել են կեղծ ալ րա ցող և 
ֆ�  զա րիո զա յին թա ռա մ� մ հի վան դ� թ յ� ն-
նե րը:   Ռամ պար տը նպաս տել է տաք դե ղի և 
լո լի կի մշա կա բ� յ սե ր� մ   վի տա մի ն С-ի, չոր 
նյ�  թե րի և շա քար նե րի քա նա կի ա վե լաց մա-
նը: Ս տ�  գի չի հա մե  մատ, Ռամ պարտ պատ-
րաս տ�  կի կի րառ ման դեպ ք� մ, �  ս� մն  ա-
սիր վող մշա կա բ� յ սե րի մոտ  0.5-23.2 %-ով 
բարձ րա ցել է շա հ�  թա բե ր� թ յան մա կար դա-
կը: 

Կա նա դա յի ար ևել ք� մ կար տո ֆի-
լի մշա կ� թ յամբ զբաղ վող ներն ար դեն մի  
քա նի տա րի  է, ինչ  ծա նոթ են Ռամ պարտ 
պատրաստ� կի արդ յ�  նա վե տ� թ յա նը: Շոգ 

�  խո նավ պայ ման նե րը  դեռևս 2008թ., 
ա ռա ջաց րե ցին նոր հի վան դ� թ յ� ն ներ 
ո րոնք կոր ծա նա րար էին բան ջա րե ղեն նե րի 
բեր քատ վ� թ յան հա մար: Այս ա մե  նը պատ-
ճառ դար ձավ, որ հե տա գա յ� մ Կա նա դա յ� մ 
ստեղծ վեր նոր պատրաստ� կը: 

« Ռամ պարտ պետք է կի րա ռել ինչ քան 
հնա րա վոր է շ� տ՝ բեր քա հա վա քից ա ռաջ 
բեր քը կոր ծա ն�  մի ց փրկե լ�  հա մար», - ա սել 
է Ջեֆֆ Ք րամփ թո նը՝ Loveland products-ի 
գլխա վոր մե  նե ջե րը:

Ռամ պար տը կի րա ռ� մ են հետև յալ 
կերպ՝ 190 մլ ռամ պարտ՝ 1լ ջ րին. ֆեր մե ր նե-
րը կա րող են կի րա ռել 2  լ լ�  ծ� յթ 1000 կգ 
կար տո ֆի լի պա լար նե րի հա մար: 

Լի լիթ  Գաս պար յա ն

Կանադական պատրաստուկ՝ 
 Ռամպարտ 
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2015 Ãí³ Ï³ ÝÇ Ñáõ ÝÇ ëÇ 19-ÇÝ, Å³ ÙÁ 12£00-ÇÝ Ññ³ íÇñ íáõÙ 
¿ ¶á ñÇ ëÇ §´»ñ ñÇáõÃ ÛáõÝ¦ μ³ó μ³Å Ý» ïÇ ñ³ Ï³Ý ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý 
μ³Å Ý» ï» ñ» ñÇ ³ñ ï³ Ñ»ñÃ Åá Õáíª μ³Å Ý» ï» ñ» ñÇ Ñ³ Ù³ ï»Õ 
Ý»ñ Ï³ ÛáõÃ Û³Ùμ£ Äá Õá íÁ ï» ÕÇ Ïáõ Ý» Ý³ ù. ºñ ¢³Ý, Ð³Ý ñ³-
å» ïáõÃ Û³Ý Ññ³ å³ ñ³Ï, Î³ é³ í³ ñ³ Ï³Ý ïáõÝ  3 Ñ³ë ó»áõÙ£

ú ñ³ Ï³ñ ·áõÙª
ÀÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý μ³Å Ý» ï» ñ» ñÇ é» »ëï ñÇ í³ ñáõ ÙÁ Ï³½ Ù³-

Ï»ñ å» Éáõ Ñ³ñ óÁ£
¶á ñÇ ëÇ §´»ñ ñÇáõÃ ÛáõÝ¦ μ³ó μ³Å Ý» ïÇ ñ³ Ï³Ý

 ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý  ïÝû ñ»Ýª îÇ· ñ³Ý Ô³ É»ã Û³ Ý£


