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¾ç 5 

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ³Ûó ¿ Ï³ ï³ ñ»É 
ê Ûáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ½: 

Ü³ Ë³ ñ³ ñÇÝ áõ Õ»Ï óáõÙ ¿ÇÝ ê Ûáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ½ å»ï êáõ ñÇÏ Ê³ ã³ïñ Û³ ÝÁ, §¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ·ñ³ ë»Ý Û³ Ï¦ äÐ-Ç ïÝû ñ»Ý ¶³ ·ÇÏ Ê³ ã³ïñ Û³ ÝÁ, § Ð³ Û³Ý ï³é¦ äà²Î-Ç 
ïÝû ñ»Ý Ø³ñ ïáõÝ Ø³Ã ¢áë Û³ ÝÁ:   ²Û óÇ ëÏ½μáõÙ Ý³ Ë³ ñ³ñÝ ³Û ó» É»É ¿ îá Éáñë Ñ³ Ù³ÛÝù,  ½ñáõ-
ó»É Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ å» ïÇ ¢ μ Ý³ ÏÇã Ý» ñÇ Ñ»ï, Í³ Ýá Ã³ ó»É Ýñ³Ýó Ñáõ ½áÕ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ: ¶ Ûáõ Õ³ óÇ Ý» ñÁ, 
Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ Ñ»ï ½ñáõÛ óáõÙ, Ñ³ï Ï³ å»ë Ï³ñ ¢á ñ»É »Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ÙÃ»ñù Ý» ñÇ Ç ñ³ó Ù³Ý 
Ñ³ñ óÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, ß»ß ï³¹ ñ»É ÙëÇ, Ï³ ÃÇ ÙÃ»ñ Ù³Ý ó³Íñ ·Ý» ñÁ, ÇÝã å»ë Ý³¢ μ³ñÓ ñ³ó-
ñ»É ÙÃ»ñ Ù³Ý ¹Ç Ù³ó Ï³ ï³ñ íáÕ í×³ ñáõÙ Ý» ñÇ h³ñ óÁ: îá Éáñ ëÇ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇÝ Ùï³ Ñá ·áõÙ ¿ñ Ý³¢ 
·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ Ù³ß í³ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ, ÇÝ ãÁ Ëá ãÁÝ ¹á ïáõÙ ¿ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ 
Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ¢  á ñ³ Ïáí Ï³ ï³ñ Ù³ ÝÁ£   

²ñ Ó³ ·³Ý ù» Éáí ÙÃ»ñ Ù³Ý Ñ»ï Ï³å í³Í Ñ³ñ óÇÝ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë Ýß»É ¿, áñ 
ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ ñÇÝ ³ã ùÇ ¿ ÁÝ Ï»É μ»ñ ùÇ ³ é³ ïáõÃ Û³Ùμ, ÇÝ ãÁª Ñ³ï Ï³ å»ë Ë³ Õá ÕÇ ÙÃ»ñ Ù³Ý Ñ»ï 
Ï³å í³Í, á ñá ß³ ÏÇ ¹Åí³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ¿ ³ é³ ç³ó ñ»É, á ñáÝó ë³ Ï³ÛÝ  Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ÑÁÝ Ã³óë 
û å» ñ³ ïÇí Éáõ ÍáõÙ Ý»ñ ¿ ïí»É ¢  ³ ñ»É ¿ ÑÝ³ ñ³ íá ñÁ` ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ Ï³ñ ·³ íá ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ:  Ü³ Ë³-
ñ³ ñÇ Ëáë ùáí` å³ ñ» Ý³ ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù ³å ñ³Ýù Ý» ñÇ (óá ñ»Ý, Ï³Ã) ó³Íñ ·Ý» ñÁ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ï»Ý-
¹»Ýó Ý» ñáí »Ý å³Û Ù³ Ý³ íáñ í³Í ¢ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ íáñ μÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ:   
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2

Նպաստել  գյ� ղացիների եկամ� տների ավելացմանը

Համաշխարհային բանկի և Միջազգային ֆինանսական 
ընկերակց� թյան պատվիրակ� թյ� նը Հայաստան� մ

¾ç 4

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É ¿ Ð³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ μ³Ý-
ÏÇ ¢ ØÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý ÁÝ Ï» ñ³Ï óáõÃ Û³Ý (IFC) Ñ³ Ù³ ï»Õ ³ß Ë³ ï³ËÙ μÇÝ, á ñÁ ·ÉË³ íá-
ñáõÙ ¿ñ ´»ù ½á¹ Þ³Ù ëÇ ¢Á: Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý Ýå³ ï³ÏÝ ¿ñ` ùÝÝ³ñ Ï»É §Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³-
Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý (CARMAC) »ñÏ ñáñ¹ Íñ³· ñÇ¦ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 
ÁÝ Ã³ó ùÁ:

CARMAC 2 Íñ³· ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ýå³ ï³Ï Ý»ñÝ »Ýª μ³ ñ» É³ í»É ³ ñá ï³ í³Û ñ» ñÇ ¢  ³ Ý³ë Ý³ å³-
ÑáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ ³ñ ï³¹ ñá Õ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ áõ Ï³ Ûáõ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ ÃÇ ñ³ Ë³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý»-
ñáõÙ, Ý³¢  ³ å³ Ñá í»É ÁÝïñ í³Í μ³ñÓ ñ³ñ Å»ù ³· ñá å³ ñ» Ý³ ÛÇÝ ³ñ Å»ßÕ Ã³ Ý» ñáõÙ ³ñ ï³¹ñ íáÕ 
¢ ßáõ Ï³ Û³ Ñ³Ý íáÕ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ Í³ í³É Ý» ñÇ ³×Á: Ì ñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ Ùß³Ï í³Í ÙÇ çá ó³-
éáõÙ Ý» ñÁ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 2015-2019 Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ: § Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý ³ é³ çÇÝ Íñ³· ñÇ ßÝáñ ÑÇí, 
Ù»½ Ñ³ çáÕ í»É ¿ Éáõñç Ñ³ çá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ·ñ³Ý ó»É ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ, Ñ³ï Ï³-
å»ë ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ: ê³ Ï³ÛÝ, Ý»ñ Ï³ ÛÇë Ç ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ã» É³¹ ñáõÙ »Ý í» ñ³ Ý³-
Û»É Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Íñ³· ñ» ñÁ` Ýñ³Ý óáõÙ ÁÝ¹·ñ Ï» Éáí Ýáñ ÃÇ ñ³ Ë³ ÛÇÝ ËÝ¹Çñ Ý»ñ¦, - Ýß»É ¿ Ý³ Ë³-
ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ: 

Ü³ Ë³ ñ³ ñÁ á Éáñ ïÇ ³ é³ç Ý³ Ñ»ñÃ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ ÃíáõÙ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, Ù³ï Ý³Ý ß»É ¿ ·ÛáõÕÙ-
Ã»ñ ùÇ ßáõ Ï³ Û³ Ñ³Ý Ù³Ý ¢  Ç ñ³ó Ù³Ý, ëå³Ý ¹³ Ýáó Ý» ñÇ, ë³é Ý³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, Ï³-
ÃÇ, ÙëÇ, åïáõÕ-μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ë» ñÇ Ï³ éáõó Ù³Ý, Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ ñ³ Ï³É Ù³Ý ¢ Ñ³ß í³é Ù³Ý, ýÇ Éáù ë» ñ³ ½»ñÍ ïÝÏ³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ Û³Ý 
ÑÇÙÝ Ù³Ý ¢ Ñ Ûáõë í³Í ù³ ÛÇÝ É³ μá ñ³ ïá ñÇ³ ÛÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý, ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý ëå³ ë³ñÏ Ù³Ý Ýáñ 
Ï»Ýï ñáÝ Ý» ñÇ Ï³ éáõó Ù³Ý, ÇÝã å»ë Ý³¢ª ËáñÑñ ¹³ï í³ Ï³Ý Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ½á ñ³ó Ù³Ý ³ÝÑ-
ñ³ Å»ß ïáõÃ Ûáõ ÝÁ:  Þ»ß ï» Éáí ÐÐ ¶Ü ´³Ý ç³ ñ³ μáë ï³ Ý³ ÛÇÝ ¢ ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ·Ç-
ï³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇÝ, ºñÏ ñ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý ·Ç ï³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇÝ ¢ ²· ñá ùÇ ÙÇ³ Ï³Ý Í³ é³ ÛáõÃ Û³ ÝÁ 
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ÐÐ Ý³ Ë³ ·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë Û³ ÝÝ ³Û ó» É»É ¿ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ 
μ»é Ý³ ÷á Ë³¹ ñáõÙ Ý»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáÕ §ê å³Û Ï³¦ ÁÝ Ï»-
ñáõÃ ÛáõÝ: 

Ü³ Ë³ ·³ ÑÁ ßñç»É ¿ ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ, Í³ Ýá Ã³ ó»É ÁÝ-
Ã³ óÇÏ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇÝ, Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í³Í Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý» ñÇÝ 
¢ ½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÇÝ, Áëï á ñáÝó, 2015Ã. §ê å³Û-
Ï³¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ý³ Ë³ ï» ëáõÙ ¿ ß³ Ñ³ ·áñÍ Ù³Ý Ñ³ÝÓ-
Ý»É ³ í» ÉÇ ù³Ý 40 ÙÉÝ ï³ ñ³ ï³ ñ» Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñá Õ³ Ï³-
ÝáõÃ Û³Ùμ åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý Ç ï³ É³ Ï³Ý 
ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñáí Ñ³ ·» ó³Í ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ëÁ, á ñÁ Ï³-
å³ Ñá íÇ Ñ³ í»É Û³É 100 ³ß Ë³ ï³ ï»Õ (Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë ÁÝ Ï»-
ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ ÝÇ ßáõñç 300 ³ß Ë³ ï³ ÏÇó): ²ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ëÇ 
Ï³ éáõó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ ï³ñ í»É ¿ Ùáï 4 ÙÉÝ ²ØÜ ¹á É³ ñÇ 
Ý»ñ¹ ñáõÙ: ÀÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, Áëï å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ Ý» ñÇ, 
Ùï³ ¹Çñ ¿ 2016-2017 ÃÃ. ÏñÏÝ³ å³ï Ï»É ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý 
Í³ í³É Ý» ñÁ` Ý»ñ· ñ³ í» Éáí Ñ³ í»É Û³É Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý»ñª μ»é Ý³-
ï³ñ Ù» ù» Ý³ Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÇ ³ í» É³ó Ù³Ý, ç»ñ Ùá ó³ ÛÇÝ ïÝï»-
ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ ë³é Ý³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ ÉÇñ Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý 
Ýå³ ï³ Ïáí: 2015 Ã. Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ý³¢ ß³ Ñ³ ·áñÍ-
Ù³Ý Ñ³ÝÓ Ý»É § ìáÉ íá¦, § è» Ýá¦, § ́ »ñ Ý³ñ¹¦, §Î ñá Ý»¦ ¢ 
§ Î³ ñÇ»ñ¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ Û³ë ï³Ý Û³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõó-
ãáõÃ Û³Ý μ»é Ý³ ï³ñ Ý» ñÇ, ë³é Ý³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ ÏÇ ë³Ï óáñ¹ Ý»-
ñÇ ¢  ³· ñ» ·³ï Ý» ñÇ ëå³ ë³ñÏ Ù³Ý Ï»Ýï ñá ÝÁ, á ñÁ Ñ³ Ù³-
å³ ï³ë Ë³Ý í» ñ³ å³ï ñ³ë ïáõÙ ³Ý ó³Í Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÇ 
ÙÇ çá óáí Ï³ å³ Ñá íÇ Éñ³ óáõ óÇã 25 ³ß Ë³ ï³ ï»Õ (Ý»ñ¹-
ñáõÙ Ý» ñÇ Í³ í³ ÉÁ ÏÏ³½ ÙÇ ßáõñç 2 ÙÉÝ ²ØÜ ¹á É³ñ): §ê å³Û-
Ï³¦-áõÙ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ Í³ Ýá Ã³ ó»É ¿ Ý³¢ 
ÑÇß Û³É Ï»Ýï ñá ÝÇ Ï³ éáõó Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇÝ:

ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é Ù³Ùμ, ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó 2010-2015 
ÃÃ., ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ¢ ï ñ³Ýë åáñ ïÇ á Éáñï Ý» ñáõÙ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í³Í ³ í» ÉÇ ù³Ý 30 ÙÉÝ ²ØÜ ¹á É³ ñÇ Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý»-
ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ ëï»ÕÍ í»É ¿ Ñ³Û Ï³ Ï³Ý Ã³ñÙ ¢ í» ñ³Ù-
ß³Ï í³Í ·ÛáõÕÙ Ã»ñ ùÁ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ßáõ Ï³ Ý» ñáõÙ ³ñ¹ Ûáõ Ý³-
μ» ñ³ Ï³Ý Ù³ëß ï³μ Ý» ñáí Ç ñ³ óÝ» Éáõ Ï³ ÛáõÝ Ù» Ë³ ÝÇ½Ù:

 Ü³ Ë³ ·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë Û³ÝÝ ³Û Ýáõ Ñ»ï¢ Ù»Ï Ý»É ¿ 
² ñ³ ñ³ ïÇ Ù³ñ½: Ø³ ëÇë ù³ Õ³ ùáõÙ Ý³ Ë³ ·³ÑÝ ³Û ó» É»É 
¿ §¶ ñ³Ý¹ ÐáÉ ¹ÇÝ·¦-Ç Ï³½ ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕª ëïí³ ñ³ÃÕ Ã» 
³ñÏ Õ» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ áõ ïå³· ñ³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ 
Ãá Õ³ñÏ Ù³Ùμ ½μ³Õ íáÕ §¶ ñ³Ý¹ Ø³ë ï»ñ¦, ÇÝã å»ë Ý³¢ª 
ÍË³ Ëá ïÇ ÑáõÙ ùÇ ÙÃ»ñ Ù³Ùμ, í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ùμ ¢ ëÇ ·³ ñ»-
ïÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ ½μ³Õ íáÕ § Ø³ ëÇë îá μ³ Ïá¦ ¢ §ÆÝ-
ï»ñ Ý»ÛßÝÉ Ø³ ëÇë î³ μ³Ï¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ: Ü³ Ë³ ·³ ÑÁ 
Í³ Ýá Ã³ ó»É ¿ ÑÇß Û³É ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³ ÝÁ, 
³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ Ç ñ³ó Ù³Ý Í³ í³É Ý» ñÇÝ, Ï³ ï³ñ í³Í Ý»ñ¹-
ñáõÙ Ý» ñÇÝ ¢ ½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÇÝ: ÀÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ë» ñáõÙ ßñç³Û óÇ Å³ Ù³ Ý³Ï ê»ñÅ ê³ñ·ë Û³ ÝÇÝ 
Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É »Ý, áñ 2010 Ã.-Çó Ç í»ñ, §¶ ñ³Ý¹ Ø³ë ï»ñ¦ 
ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý í» ñ³ ½ÇÝ Ù³Ý ¢  ³ñ ¹Ç³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Íñ³· ñÇ 
ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ Ï³ ï³ñ í»É ¿ ßáõñç 15.9 ÙÉÝ ²ØÜ ¹á É³ ñÇ 
Ý»ñ¹ ñáõÙ: Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ ÝÇ ßáõñç 250 ³ß-
Ë³ ï³ ÏÇóª 183,000 ¹ñ³Ù ÙÇ çÇÝ ³Ù ë³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³-
í³ñ Óáí: 2015Ã. ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ Ç ñ³ó Ù³Ý Í³ í³ ÉÁ Ï³½ Ù»É 
¿ 10,542,320 Ñ³ ½³ñ ¹ñ³Ù, á ñÁ 52.4%-áí ³ í» ÉÇ ¿ Ý³ Ëáñ¹ 
ï³ñ í³ ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ ÝÇ Ñ³ Ù» Ù³ï:

Àëï ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ Ý» ñÇ` 2010-2015 
ÃÃ. ÁÝ Ã³ó ùáõÙ § Ø³ ëÇë îá μ³ Ïá¦-Ç Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý» ñÇ Í³ í³ ÉÁ 
Ï³½ Ù»É ¿ ßáõñç 5.1 ÙÉÝ ²ØÜ ¹á É³ñ: Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë ÁÝ Ï» ñáõÃ-
ÛáõÝÝ áõ ÝÇ ßáõñç 500 ³ß Ë³ ï³ ÏÇóª 120,000 ¹ñ³Ù ÙÇ çÇÝ 
³Ù ë³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³ í³ñ Óáí: ÐÐ ¢ ÈÔÐ ï³ ñ³Í ùáõÙ ï»-
Õ³¹ñ í»É »Ý 318 ÍË³ Ëá ïÇ ãá ñ³ó Ù³Ý ËóÇÏ Ý»ñ, á ñáÝ óÇó 
228-Á ï» Õ³ Ï³Û í³Í »Ýª î³ íáõ ßÇ, ² ñ³ ñ³ ïÇ, ì³ Ûáó Óá ñÇ 
¢ ²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ ½» ñáõÙ, ÇëÏ 90-Á` ²ë Ï» ñ³ ÝÇ ¢ Ø³ñ ïáõ-
Ýáõ ßñç³Ý Ý» ñáõÙ: 2015 Ã. Ùß³Ï í»É ¿ 620 Ñ³ Ñá Õ³ ï³ ñ³Íù, 
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Նպաստել  գյ� ղացիների եկամ� տների 
ավելացմանը1

Ü³ Ë³ ñ³ ñÁ Ñ³Ûï Ý»É ¿, áñ μá Éáñ Ù³ñ ½» ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ý³¢ ê Ûáõ ÝÇ ùáõÙ, 
Ý³ Ë³ ï» ëáõÙ »Ý Ï³ éáõ ó»É ëå³Ý ¹³ Ýáó Ý»ñ, á ñáÝù ÏÝå³ë ï»Ý ÙëÇ Ç ñ³ó Ù³Ý 
ËÝ¹ñÇ ÉáõÍ Ù³ ÝÁ, ÇÝã å»ë Ý³¢ ï» Õ» ñáõÙ å»ïù ¿ ëï»ÕÍ í»Ý í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý ÷áùñ 
³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ë»ñ,  á ñáÝù ¿³ å»ë ÏÃ»Ã ¢³ó Ý»Ý ·ÛáõÕÙ Ã»ñ ùÇ Ç ñ³ó Ù³Ý Ñá· ë»-
ñÁ:    Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÁ ó³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ »Ý Ñ³Ûï Ý»É 
ÁÝ¹·ñÏ í»É § Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ-
óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý¦ Íñ³· ñáõÙ, ÇÝ ãÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïï³ çñ³ñ μÇ³ó Ý»É Ñ» é³·Ý³ 
ßáõñç 1300 Ñ³ ³ ñáï Ý» ñÁ: Ü³ Ë³ ñ³ ñÁ Ýß»É ¿, áñ Íñ³· ñÇ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ-
Ý» ñÇÝ  ³ñ ¹»Ý ÇëÏ Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ñ í³Í ¿ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 
ËÝ¹ñÇ ³éÝ ãáõÃ Û³Ùμ:   ¶ Ûáõ Õ³ óÇ Ý» ñÇ Ñ»ï ½ñáõÛ óáõÙ Ý³ Ë³ ñ³ñ Î³ ñ³ å»ï Û³-
ÝÁ Ñáñ ¹á ñ»É ¿  ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí ÑÇÙ Ý»É, ÇÝ ãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ³ é³-
í»É ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Ï³½ Ù³ Ï»ñ å»É ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ ¢ ÏÝ å³ë ïÇ ·Ûáõ Õ³ óÇ Ý» ñÇ 
» Ï³ Ùáõï Ý» ñÇ ³ í» É³ó Ù³ ÝÁ: Ü³ Ë³ ñ³ ñÇ Ëáë ùáí` ³ñ ¹»Ý Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ-
ÝáõÙ 100-Çó ³ í»É Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý»ñ »Ý ëï»ÕÍ í»É, ¢  ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ ·á Ñ³ óáõ óÇã 
»Ý:   Ü³ Ë³ ñ³ ñÁ Ý³¢ Ñ³ í³ë ïÇ³ó ñ»É ¿, áñ Ù³ï ã» ÉÇ ·Ý» ñáí ë»ñ Ù³ óá õÇ, å³-
ñ³ñ ï³Ý Ûáõ ÃÇ, ¹Ç½ í³ é» ÉÇ ùÇ ¢ ëáõμ ëÇ ¹³ íáñ íáÕ í³ñ Ï» ñÇ  ïñ³ Ù³¹ñ Ù³Ý å»-
ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Íñ³· ñ» ñÁ,  ÐÐ Ü³ Ë³ ·³ ÑÇ Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñáõÃ Û³Ùμ,  2016 
Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ¢ë Ï ß³ ñáõ Ý³Ï í»Ý:   

²Û Ýáõ Ñ»ï¢ Ý³ Ë³ ñ³ñÝ ³Û ó» É»É ¿ ê Ûáõ ÝÇ ùÇ Ì ÕáõÏ Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ·áñ ÍáÕ 
§ ́ á ñÇ ëáí Ï³¦ êäÀ-Ç å³Ý ñÇ ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ë: ÀÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ïÝû ñ» ÝÇ ï» Õ» Ï³ó-
Ù³Ùμ, Ç ñ»Ýù Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÙ »Ý Ù³ñ ½Ç 6 Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ³ í» ÉÇ ù³Ý 150 ý»ñ-
Ù»ñ Ý» ñÇ Ñ»ï,  û ñ³ Ï³Ý í» ñ³Ù ß³ ÏáõÙ »Ý 9,000 ÉÇïñ Ï³Ã, ³ñ ï³¹ ñáõÙ »Ý Ï³-
ñ³· ¢ 7 ï» ë³ ÏÇ å³ ÝÇñ Ý»ñ, á ñáÝ óÇó 3-Á »í ñá å³ Ï³Ýª Ùá ó³ ñ»É É³,  Ï³ Ù³Ù μ»ñ, 
éÇ Ïá ï³£  Ü ñ³ Ëáë ùáí`  ³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Ý³ Ë³ ï» ëáõÙ »Ý ÁÝ¹ É³Û Ý»É ï³ ñ³Íù Ý» ñÁ 
¢  ßáõñç » ñ»ù ³Ý ·³Ù ³ í» É³ó Ý»É ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Í³ í³É Ý» ñÁ: Ü³ Ë³ ñ³ ñÁ ·á-
Ñáõ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ Ñ³Ûï Ý» Éáí Ï³ ï³ñ í³Í ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇó` Ñ³ í» É»É ¿, áñ ÁÝ Ï»-
ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ï³ ñáÕ ¿ Ù³ë Ý³Ï ó»É Ý³¢ ÐÐ ¶Ü ¶ÌÆ¶ Íñ³· ñÇ ³ñ Å»ßÕ Ã³ ÛÇ ½³ñ ·³ó-
Ù³Ý μ³ Õ³¹ ñÇ ãÇ ¹ñ³ Ù³ß Ýáñ Ñ³ ÛÇÝ ÙñóáõÛ ÃÇÝ, ¢ å³Û Ù³Ý Ý» ñÇÝ μ³ í³ ñ³ ñ» Éáõ 
¹»å ùáõÙ, ëï³ Ý³É ÙÇÝã¢ 50 Ñ³ ½³ñ ²ØÜ ¹á É³ ñÇ ã³ ÷áí ¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ` Ï³ ñá-
ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ½á ñ³ó Ù³Ý, ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý Ñ³ñ ó» ñÇ μ³ ñ» É³í-
Ù³Ý ¢  ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ³ í» É³ó Ù³Ý Ýå³ ï³ Ïáí` ÝáõÛÝ ã³-
÷áí Ý»ñ¹ ñáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý» Éáõ å³Û Ù³ Ýáí£

á ñÇó ³ÏÝ Ï³É íáõÙ ¿ Ùáï 10,000 ï. ÍË³ Ëá ïÇ ÑáõÙ ùÇ ÙÃ» ñáõÙ: 2015 Ã. ³ñ ï³¹-
ñ³Ý ùÇ Ç ñ³ó Ù³Ý Í³ í³ ÉÁ Ï³½ Ù»É ¿ 2,089,540 Ñ³ ½³ñ ¹ñ³Ù, á ñÁ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 
ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ ÝÇ Ñ³ Ù» Ù³ï, ³ ×»É ¿ 83 %-áí:

§ÆÝ ï»ñ Ý»ÛßÝÉ Ø³ ëÇë î³ μ³Ï¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ 2010-2015 ÃÃ. ÁÝ Ã³ó-
ùáõÙ, ³ñ ï³¹ ñ³ Ï³Ý ë³ñ ù³ íá ñáõÙ Ý» ñÇ ¢ Ñáë ù³· Í» ñÇ Ó»éù μ»ñ Ù³Ý Ýå³ ï³-
Ïáí, Ý»ñ¹ñ í»É ¿ ßáõñç 14.5 
ÙÉÝ ²ØÜ ¹á É³ñ: Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë 
ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ ÝÇ ßáõñç 
1.330 ³ß Ë³ ï³ ÏÇóª 172.000 
¹ñ³Ù ÙÇ çÇÝ ³Ù ë³ Ï³Ý ³ß-
Ë³ ï³ í³ñ Óáí: Âá Õ³ñÏ íáÕ 
³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ 90 %-Ý ³ñ-
ï³ Ñ³Ý íáõÙ ¿ 20-Çó ³ í» ÉÇ 
»ñ ÏñÝ»ñ: 2015Ã. 10 ³Ùë í³ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ç ñ³ó Ù³Ý Ñ³-
ëáõÛ ÃÁ Ï³½ Ù»É ¿ 42.914.244 
Ñ³ ½³ñ ¹ñ³Ù, ÇÝ ãÁª Ý³ Ëáñ¹ 
ï³ñ í³ ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ-
ç³ ÝÇ Ñ³ Ù» Ù³ï, 41%-áí 
³ í» ÉÇ ¿:

 Ø³ñ ½áõÙ Ñ³Ý ñ³ å»-
ïáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ·³ÑÝ ³Û ó»-
É»É ¿ Ý³¢ î³ ÷» ñ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ·ïÝíáÕ §² ñ³ ñ³ ïÇ ÏáÝ Û³ ÏÇ ·áñ Í³ ñ³Ý 
§².Î.¼.¦ êäÀ: ÀÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ³ñ ï³¹ ñáõÙ ¿ ÏáÝ Û³Ï ¢ ·Ç ÝÇ: ²ñ-
ï³¹ ñ³ÝùÝ ³Ù μáÕ çáõÃ Û³Ùμ ³ñ ï³ Ñ³Ý íáõÙ ¿ è¸, àõÏ ñ³Ç Ý³, Ô³ ½³Ëë ï³Ý, 
´» É³ éáõë ¢ ¶»ñ Ù³ ÝÇ³: Ü³ Ë³ ·³ ÑÁ Í³ Ýá Ã³ ó»É ¿ ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý Ý»ñ¹ ñáõ Ù³-
ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇÝ, á ñáÝó ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ ·áñ Í³ ñ³ ÝÇ ï³ ñ³Í ùáõÙ Ï³ éáõó íáõÙ 
¿ åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙª ïá Ù³ ïÇ Ù³ Íáõ ÏÇ ³ñ ï³¹-
ñáõÃ Û³Ý ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ë: ²ÛÝ, Áëï å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ Ý» ñÇ, áõ Ý» Ý³ Éáõ ¿ ï³-
ñ» Ï³Ý ßáõñç 10.000 ïáÝ Ý³ åïáõÕ-μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ÙÃ»ñ Ù³Ý ¢ í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý 
Ñ½á ñáõÃ ÛáõÝ: ²ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ëÁ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ ß³ Ñ³ ·áñÍ Ù³Ý Ñ³ÝÓ Ý»É ÙÇÝã¢ 
2016 Ã. ÙÃ»ñ Ù³Ý ë» ½á ÝÇ ëÏÇ½ μÁ: ´³ óÇ ³Û¹, Ï³ éáõó íáõÙ ¿ ÏáÝ Û³ ÏÇ ÑÝ»ó Ù³Ý 
Ýáñ Ù³ é³Ý, ¢ í» ñ³ Ï³ éáõó íáõÙ »Ý ÑÝ»ó Ù³Ý Ý³Ë ÏÇÝ Ù³ é³Ý Ý» ñÁ, á ñáÝù ÑÝ³-
ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïï³Ý ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ÷³ë ï³ óÇ Í³ í³É Ý»ñÝ ³ í» É³ó Ý» Éáõ Ùáï 
20%-áí: Ü³ Ë³ ·³ ÑÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É »Ý, áñ Ý»ñ¹ñ í³Í ÙÇ çáó Ý» ñÇ ßÝáñ ÑÇí, ÁÝ Ï»-
ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ó»éù ¿ μ» ñ»É Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ³í ïá Ù³ï Ñáë ù³ ÛÇÝ ·ÇÍª ßß³Éó Ù³Ý ³ñ-
ï³¹ ñ³ Ù³ ëÇ ¢ Ýáñ ë³ñ ù³ íá ñáõÙ Ý» ñÇª ÏáÝ Û³ ÏÇ ëåÇñ ïÇ Ãáñ Ù³Ý áõ ë³ é»ó Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ñ:

²ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ³Û óÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ 
êáõ ñ» Ý³ í³Ý Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ³Û ó» É»É ¿ μÇ ïáõ ÙÇ ·áñ Í³ ñ³Ý, á ñÇ ³ñ ï³¹ ñ³ Ï³Ý 
Ñ½á ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ ÉÇë ³ñ ï³¹ ñ» Éáõ ³Ù ë³ Ï³Ý ÙÇÝã¢ 3 Ñ³½. ïáÝ Ý³ 
μÇ ïáõÙ: È ñÇí Ñ½á ñáõÃ Û³Ý ³Ýó Ý» Éáõ ¹»å ùáõÙ, ·áñ Í³ ñ³ ÝÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïáõ-
Ý» Ý³ ï³ ñ» Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ»É ÙÇÝã¢ 43 Ñ³½. ïáÝ Ý³ ³ñ ï³¹ ñ³Ýùª ³ß Ë³ ï³ ÏÇó-
Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ Ý»ñ Ï³ ÛÇë 39-Çó Ñ³ëó Ý» Éáí 50-Ç: ́ Ç ïáõ ÙÇ Ýßí³Í Í³ í³É Ý» ñÁ Ïμ³-
í³ ñ³ ñ»Ý Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ¢ ÈÔÐ ×³ Ý³ å³ñ Ñ³ ÛÇÝ å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÇ Ù»Í Ù³ ëÁ: ÐáõÙ ùÁ 
Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ íáõÙ ¿ »ñ Ï³Ã· Íáí, ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñÝ ¿ § èáë Ý»ýï¦ ÁÝ-
Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ: Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ·³ ÑÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É »Ý, áñ ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ-
ÝáõÙ ï» Õ³¹ñ í³Í Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ë³ñ ù³ íá ñáõÙ Ý» ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ ÉÇë ³ñ ï³¹ ñ»-
Éáõ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ÏÉÇ Ù³ Û³ Ï³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñÇÝ μ³ í³ ñ³ ñáÕ μ³ñÓ ñá ñ³Ï μÇ ïáõÙ:

Ýá ñ³ ·áõÛÝ ï»Ë ÝÇ Ï³ Ûáí ³ å³ Ñá í» Éáõ Ï³ñ ¢á ñáõÃ Ûáõ ÝÁ` Ý³ Ë³ ñ³ñÝ ÁÝ¹· Í»É ¿, 
áñ ³Ûë ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ ÉáõÍ Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ ³ÏÝ Ï³É íáõÙ ¿ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï³ éáõÛó Ý»-
ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ý³¢ Ð³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ μ³Ý ÏÇ ³ ç³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ: 

 Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ùÝÝ³ñÏ í»É ¿ Ý³¢ CARMAC 2 Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ 
Ï³ ÃÇ, ÙëÇ, Ùñ·Ç, μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ, μ³ñÓ ñ³ñ Å»ù Ñ³ ï³åï ÕÇ ¢ Ù»Õ ñÇ á Éáñï Ý»-
ñÇ ³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇÝ, í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ Ý» ñÇÝ ¢  ³ñ Å»ßÕ Ã³ ÛÇ ³ÛÉ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇÝ 
³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ Ñ³ñ óÁ: 

Ì ñ³· ñ» ñÇ ³ í³· å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ ² ñáõë Û³Ï ² É³ í»ñ¹ Û³ÝÝ, Çñ Ñ»ñ ÃÇÝ, ·á-
Ñáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ùμ Ýß» Éáí CARMAC 1 Íñ³· ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ Ûáõ ÝÁ` ÑáõÛë ¿ Ñ³Ûï-
Ý»É, áñ »ñÏ ñáñ¹ Íñ³ ·Ç ñÁ ÏÉÇ ÝÇ ³ í» ÉÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ¢  ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙª á Éáñ ïáõÙ 
ÏÑ³ çáÕ íÇ ·ñ³Ý ó»É ³ í» ÉÇ μ³ñÓñ óáõ ó³ ÝÇß Ý»ñ: ²ß Ë³ ï³ËÙ μÇ Õ» Ï³ í³ñ ´»ù-
½á¹ Þ³Ù ëÇ ¢Á íëï³ Ñ»ó ñ»É ¿, áñ Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ÏáÕ ÙÇó Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í μá Éáñ ³ é³-
ç³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ ³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Ïáõ ëáõÙ Ý³ ëÇñ í»Ý: Ð³Ý ¹Çå Ù³ ÝÁ ùÝÝ³ñÏ í»É »Ý 
á Éáñ ïÇÝ í» ñ³ μ» ñáÕ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ñ³ñ ó»ñ ¢ë:
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ÐÐ í³ñ ã³ å»ï Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ÝÝ ³Û ó» É»É ¿ §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ Ãáõ Ý»Éª ï»-
ÕáõÙ Í³ Ýá Ã³ Ý³ Éáõ Ãáõ Ý» ÉÇ Ý»ñ Ï³ ÛÇë íÇ ×³ ÏÇÝ ¢ í» ñ³ Ï³Ý·Ý Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù-
Ý» ñÇÝ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ: 

ÐÐ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ Ù³Ùμ ¢ ² μáõ- ̧ ³ μÇÇ ¼³ñ ·³ó-
Ù³Ý ÐÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ, 2010-2017 ÃÃ. Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ ¿ §²ñ ÷³-ê-
¢³Ý¦ Ãáõ Ý» ÉÇ ³ é³ í»É íÃ³ ñ³ ÛÇÝ Ñ³ï í³Í Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ýá ñá· Ù³Ý Íñ³ ·Çñ, á ñÇ 
Ýå³ ï³ÏÝ ¿ª ³ å³ Ñá í»É ²ñ ÷³-ê ¢³Ý çñ³ ï³ ñÇ Ãáõ Ý»É Ý» ñÇ Ï³ Ûáõ ÝáõÃ Ûáõ-
ÝÁ ¢  ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Ûáõ ÝÁ çñ³ ï³ ñÇ áõ Õ»Í ñÇ áÕç »ñ Ï³ ñáõÃ Û³Ùμ: Î³ å³ É³ éáõ 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Ûáõ ÝÁ §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ μ³ó μ³Å Ý» ïÇ ñ³ Ï³Ý ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝÝ ¿: 
 Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ ßñç³Ûó ¿ Ï³ ï³ ñ»É §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ Ãáõ Ý» ÉÇ ï³-
ñ³Í ùáõÙ, Í³ Ýá Ã³ ó»É Ï³ ï³ñ í³Í ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇÝ, ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý íÇ ×³ ÏÇÝ, 
³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ: §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ ´´À ·ÉË³ íáñ ïÝû ñ»Ý ä³ ñáõÛñ Ð³ Ïáμ Û³-
ÝÁ í³ñ ã³ å» ïÇÝ ½» Ïáõ ó»É ¿, áñ 2010 Ãí³ Ï³ ÝÇó Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Ãáõ Ý» ÉÇ ÑÇÙ-
Ý³ Ýá ñá· Ù³Ý Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ Ï³ ï³ñ í»É ¿ íÃ³ ñ³ ÛÇÝ íÇ ×³ ÏáõÙ ·ïÝíáÕ 
Ñ³ï í³Í Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ýá ñá ·áõÙ ¢ í» ñ³ Ï³Ý· ÝáõÙ: Ü³ Ýß»É ¿, áñ Ý»ñ Ï³ ÛáõÙ ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³ í³ñï í³Í ¿, ¢ ßÇ Ý³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ í³ñ ïÇÝ ÙÝ³ ó»É ¿ 
Ùáï Ù»Ï ï³ ñÇ: Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÇÝ »Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó í»É Ý³¢ Ãáõ Ý» ÉÇ ³ÛÝ ï»-
Õ³Ýù Ý» ñÁ, áñ ï»Õ í»ñ çÇÝ 5-6 ï³ ñáõÙ ³ í» ÉÇ »Ý Ëá ñ³ ó»É ÷Éáõ ½áõÙ Ý» ñÁ, á ñáÝó 
í» ñ³ Ï³Ý·Ý Ù³Ý ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõÃ ÛáõÝ ¢ë Ï³:

Æñ Ñ»ñ ÃÇÝ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý çñ³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ Û³Ý 
å» ï³ Ï³Ý Ïá ÙÇ ï»Ç Ý³ Ë³ ·³Ñ ² ñ³Ù Ð³ ñáõÃ ÛáõÝ Û³ ÝÁ Ýß»É ¿, áñ, ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ 
³é Ù³Ùμ, §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ Ãáõ Ý» ÉáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ ßÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù-
Ý» ñÇ Ýå³ ï³ ÏÁ Ãáõ Ý» ÉÇ ³ñ ï³¹ ñá Õ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ óáõÙÝ ¿ª ê ¢³ Ý³ ÉÇ× 
ï» Õ³ ÷áË íáÕ çñ³ ù³ Ý³ ÏÁ ÏñÏÝ³ å³ï Ï» Éáõ Ñ³ Ù³ñ: Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 
³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ³ÏÝ Ï³É íáõÙ ¿ Ãáõ Ý» ÉÇª ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý íÇ ×³ ÏÇó Ï³Ë í³Í Ãá Õáõ Ý³-
ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ 13.5 Ù³/íñÏ -Çó Ñ³ëó Ý»É ßáõñç 20 Ù³/íñÏ, á ñÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïï³ 
ï³ ñ» Ï³Ý ê ¢³ Ý³ ÉÇ× ï» Õ³ ÷á Ë»É ßáõñç 270 ÙÉÝ Ù³ çñ³ ù³ Ý³Ï:

ì³ñ ã³ å» ïÁ ßñ ç³Û óÇó ¢ ï» ÕáõÙ Ç ñ³ íÇ ×³ ÏÇÝ Í³ Ýá Ã³ Ý³ Éáõó Ñ» ïá Ñ³ Ù³-
å³ ï³ë Ë³Ý Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý Ý»ñ ¿ ïí»É å³ï Ï³Ý ·» ñ³ ï»ë ãáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ 
Ï³ å³ É³ éáõ §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ ´´À Õ» Ï³ í³ñ Ý» ñÇÝª §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ Ãáõ Ý» ÉÇ å³Ñ-
å³ ÝáõÃ Û³Ý ¢ í Ã³ñ í³Í Ñ³ï í³Í Ý» ñÇ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ù³Ý í» ñ³ μ»ñ Û³É: §²ñ ÷³-ê ¢³Ý¦ Ãáõ Ý» ÉÁ Ï³ éáõó í»É ¿ 1963-1981 ÃÃ.` 
²ñ ÷³ ¢ º Õ» ·Çë ·» ï» ñÇ çñ» ñÁ ê ¢³ Ý³ ÉÇ× ï» Õ³ ÷á Ë» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí: Âáõ Ý»-
ÉÇ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ »ñ Ï³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ 48.3 ÏÙ  ¿, á ñÇ ³ é³Ý ÓÇÝ Ñ³ï í³Í Ý»ñ ·ïÝíáõÙ »Ý 
ËÇëï íÃ³ ñ³í ï³Ý· Ç ñ³ íÇ ×³Ï áõÙ: ì» ñ³ Ï³Ý· Ýá Õ³ Ï³Ý ßÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý»ñÝ ÁÝ¹·ñ ÏáõÙ »Ý Ãáõ Ý» ÉÇ Ï³Ù Ýñ³ ÙÇ Ù³ ëÇ (Ñ³ ï³Ï) » ñ» ë³ñÏ Ý»ñÇ 
¹» ýáñ Ù³ó í³Í Ñ³ï í³Í Ý» ñÇ í» ñ³ Ï³ éáõ óáõ ÙÁ:

«Բեկոն պրոդ� կտ» ընկեր� թյ� նը 20 տարեկան է
²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

 ì³ñ ã³ å»ï   Ðá íÇÏ  ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ÝÝ  ³Û ó» É»É ¿ Ùë³Ù Ã»ñ ùÇ ¢  ÏÇ ë³  ý³μ  ñÇ -
Ï³ï  Ý» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ ½μ³Õ íáÕ §´» ÏáÝ åñá ¹áõÏï¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ: ²Ûë 
ï³ ñÇ Éñ³ ÝáõÙ ¿ ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý 20-³Ù Û³ ÏÁ:  ÀÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³-
í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ í³ñ ã³ å» ïÇÝ ¿ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É 20 ï³ñ í³ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ï³ ï³ñ í³Í 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ, ³ñ Ó³ Ý³·ñ í³Í Ó»éù μ» ñáõÙ Ý» ñÁ, ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý ¢  ½³ñ ·³ó-
Ù³Ý Ýáñ Íñ³· ñ» ñÁ: 

 ì³ñ ã³ å» ïÁ Ï³ñ ¢á ñ»É ¿ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ á ñ³ ÏÁ ¢ Ý ß»É, áñ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝÝ 
áõ ÝÇ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ Ç ñ³ó Ù³Ý ¢  ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³ ÉÇ ³ í» É³ó Ù³Ý, ÇÝã-
å»ë Ý³¢ ßáõ Ï³ ÛÇ ÁÝ¹ É³ÛÝ Ù³Ý Ù»Í Ý» ñáõÅ ¢  ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ-
Ý»ñ: § Î³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ » Õ»É ¢ Ù Ý³ Éáõ ¿ Ñ³Û ñ» Ý³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñá ÕÇ ÏáÕ ùÇÝ, ß³-
ñáõ Ý³ Ï» Éáõ ¿ ³ ç³Ï ó»É, áñ å»ë ½Ç ÙÇ³ ëÇÝ Ï³ ñá Õ³ Ý³Ýù ½³ñ ·³ó Ý»É Ù»ñ »ñÏ ñÇ 
ïÝï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ¦,- Ýß»É ¿ Ð. ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÁ:  ì³ñ ã³ å» ïÁ ßÝáñ Ñ³ íá ñ»É ¿ § ́ » ÏáÝ 
åñá ¹áõÏï¦-Ç Õ» Ï³ í³ ñáõÃ Û³ ÝÁ ¢  ³ß Ë³ ï³ Ï³½ ÙÇÝ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý 20-³Ù-
Û³ ÏÇ ³é ÃÇí ¢  Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý ³ Ýáõ ÝÇó ½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÇÝ ³ ç³Ï ó» Éáõ 
å³ï ñ³ë ï³ Ï³ ÙáõÃ ÛáõÝ Ñ³Ûï Ý»É:

1995 Ã. ÑÇÙ Ý³¹ñ í³Í § ́ » ÏáÝ åñá ¹áõÏï¦ êäÀ-Ý  Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ ÝáõÙ ¿ ÐÐ 
Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý ÙÇ ß³ñù á ñá ßáõÙ Ý» ñÇ, Ø ëÇ ¢ Ù ë³Ù Ã»ñ ùÇ ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ï³-
Ýá Ý³ Ï³ñ ·Ç å³ Ñ³Ýç Ý» ñÇÝ ¢ ê ï³Ý ¹³ñï Ý» ñÇ ³½ ·³ ÛÇÝ ÇÝë ïÇ ïáõ ïÇ ÏáÕ ÙÇó 
ëï³ ó»É ¿ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ ÝáõÃ Û³Ý ë»ñ ïÇ ýÇ Ï³ï: ÀÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ï³ ï³ñ-
íáõÙ »Ý HACCP á ñ³ ÏÇ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç Ý»ñ¹ñ Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ: 
²ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý áõÕ ÕáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ »Ýª »ñ ßÇÏ Ý»ñ, Ýñμ»ñ ßÇÏ Ý»ñ, Ýñμ³-
Ëáñ ïÇÏ Ý»ñ, ÏÇ ë³ ý³μ ñÇ Ï³ï Ý»ñ, ÇÝã å»ë Ý³¢ Ç ï³ É³ Ï³Ý ¢  Çë å³ Ý³ Ï³Ý »ñ-
ßÇ Ï» Õ» ÝÇ ï» ë³Ï Ý»ñ:  ì»ñ çÇÝ 10 ï³ ñáõÙ Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ï³ ï³ñ í»É ¿ ßáõñç 
2©316912 ²ØÜ ¹á É³ ñÇÝ Ñ³ Ù³ñ Å»ù Ý»ñ¹ ñáõÙ:  Ò»é Ý³ñ ÏáõÃ Û³Ý ³ß Ë³ ïáÕ Ý» ñÇ 
ÙÇ çÇÝ Ãí³ ù³ Ý³ ÏÁ Ï³½ ÙáõÙ ¿ 191 Ù³ñ¹, ÙÇ çÇÝ ³ß Ë³ ï³ í³ñ ÓÁª 127600 ÐÐ 
¹ñ³Ù:
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ÐÐ ²½ ·³ ÛÇÝ Äá Õá íÇ Ùßï³ Ï³Ý 
Ñ³ÝÓ Ý³ Åá Õáí Ý»ñÇ Ñ³ñ·³ñ Å³Ý 
Ý³ Ë³ ·³Ñ Ý»ñ
 Ð³ñ ·» ÉÇ ·áñ ÍÁÝ Ï»ñ Ý»ñ, 2016 Ã. 

Ñ³ Ù³ñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³-
ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ 
Íñ³· ñ» ñÇÝ ÐÐ å» ï³ Ï³Ý μÛáõ ç»Ç Ý³-
Ë³· Íáí Ý³ Ë³ ï»ë í³Í ¿ Ñ³ï Ï³ó Ý»É 
14 ÙÉñ¹ 404 Ñ³ ½³ñ ¹ñ³Ù, á ñÇó` 8 ÙÉñ¹ 
176 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù μÛáõ ç» ï³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇ 
¢ Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ å³ ñ³ ïÇ å³Ñ-
å³ ÝáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ, ÇëÏ í³ñ Ï³ ÛÇÝ 
Íñ³· ñ» ñÇÝ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ áõÕ Õ»É  5 
ÙÉñ¹ 825 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù:  ÀÝ¹ á ñáõÙ, μÛáõ ç»-
ï³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇ ¢ Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý 
³ å³ ñ³ ïÇ å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³Ý Í³Ë ë»-
ñÁ ÙÝ³ ó»É »Ý ³Ý ÷á ÷áË, Ý³ Ë³ ï»ë-
í³Í ÙÇ çáó Ý» ñÇ ³ í» É³ óáõ ÙÁ å³Û Ù³-
Ý³ íáñ í³Í ¿ í³ñ Ï³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇÝ 
Ñ³ï Ï³ó íáÕ ÙÇ çáó Ý» ñÇ ³ ×áí:

2016 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ-
Û³Ý á Éáñ ïáõÙ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ 
áõÕÕ í» Éáõ ¿ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ 
ïÝï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ-
Û³Ý Ñ³ Ù³ñ μ³ ñ»Ý å³ëï å³Û Ù³Ý-
Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³ ÝÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë` 
μ³ñÓ ñá ñ³Ï ë»ñ Ù» ñáí ³ å³ Ñáí Ù³ ÝÁ, 
μáõÛ ë» ñÇ å³ßï å³ ÝáõÃ Û³ ÝÁ, ³ Ý³ë-
Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý Ñ³ Ï³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ 
ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ, 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ û· ï³ ·áñÍ-
íáÕ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ` Ñ³Ý ù³-
ÛÇÝ å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ, ¹Ç ½»-
É³ ÛÇÝ í³ é» É³Ý Ûáõ ÃÇ ¢ í³ñ Ï» ñÇ 
Ù³ï ã» ÉÇáõÃ Û³ ÝÁ: Ð»ï ¢á Õ³ Ï³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ ÏÇ ñ³ Ï³ Ý³ó-
í»Ý μ³ñÓñ É»é Ý³ ÛÇÝ ¢ ë³Ñ-
Ù³ Ý³ Ù»ñÓ μÝ³ Ï³ í³Û ñ» ñáõÙ 
Ýå³ ï³ Ï³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇ Ñ³-
Ù³ ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ Ù³Ý ÙÇ çá óáíª 
³· ñ³ ñ³ ÛÇÝ á Éáñ ïáõÙ ï³ñ μ»ñ 
ïÝï» ë³ í³ñ Ù³Ý Ó¢» ñÇ ½³ñ-
·³ó Ù³Ý, μÝ³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ 
³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý 
áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ:  ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é-
Ù³Ùμ, 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ å» ï³-
Ï³Ý μÛáõ ç»Ç Ý³ Ë³· Íáí Ý³-
Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ 
Ï³ Ûáõ ÝáõÃ ÛáõÝÝ ³ å³ Ñá íáÕ ¢ 
½³ñ ·³ó Ù³Ý Ý³ Ë³¹ñ Û³É Ý» ñÇÝ 
áõÕÕ í³Í Ñ»ï¢ Û³É Íñ³· ñ» ñÁ.

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³-
Ë³ ñ³ ñÇ ¢ Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý 
³ß Ë³ ï³ Ï³½ Ù» ñÇ å³Ñ å³Ý-
Ù³Ý Í³Ë ë» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ñ å» ï³ Ï³Ý μÛáõ ç»Ç Ý³-
Ë³· Íáí Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ 638 ÙÉÝ 916 
Ñ³ ½³ñ ¹ñ³ ÙÇ  ÁÝ Ã³ óÇÏ Í³Ë ë» ñÇ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ, áñÝ áõÕÕ íáõÙ ¿ Ý³ Ë³-
ñ³ ñÇ ¢ Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ß Ë³ ï³-
Ï³½ ÙÇ å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³ ÝÁ:

 Àëï ³ é³Ý ÓÇÝ Íñ³· ñ» ñÇ` Ý³ Ë³-
ï»ë íáõÙ ¿ Ñ»ï¢ Û³É ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁª

´áõ ë³ μáõ Í³ Ï³Ý ÙÃ»ñù Ý» ñÇ 
» ñ³ß Ë³ íáñ í³Í μ»ñ ùÇ ëï³ó Ù³Ý Ý³-
Ë³¹ñ Û³É Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³ÝÝ ¿ áõÕÕ íáõÙ 
§ ê»ñ Ù» ñÇ á ñ³ ÏÇ ëïáõ· Ù³Ý áõ å»-
ï³ Ï³Ý ëáñ ï³ ÷áñ Ó³ñÏ Ù³Ý ÙÇ çá ó³-
éáõÙ Ý» ñÇ Íñ³ ·Ç ñÁ¦:  Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ù³ÝÝ ¿ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ áõÕ Õ»É 
59 ÙÉÝ 107 Ñ³ ½³ñ ¹ñ³Ù: Ì ñ³· ñÇ 
Ç ñ³ ·áñ Íáõ ÙÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ¿ ÁÝ-
Ó» éáõÙ Ï³Ý Ë»É ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù³ ÛÇÝ ó³Íñ á ñ³Ï 
áõ Ý» óáÕ ë»ñ Ù» ñÇ ¢ ïÝ Ï³Ý Ûáõ ÃÇ û·-
ï³ ·áñ Íáõ ÙÁ ¢  ³ å³ Ñá í»É ÏáÝ ¹Ç óÇáÝ 
ë»ñ Ù» ñÇ í» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, ÇÝã-
å»ë Ý³¢ μáõÛ ë» ñÇ Ýáñ ëáñ ï» ñÇ Ï³½-
ÙÇ ÁÝ¹ É³Û Ýáõ ÙÁª ëáñ ï³ ÷áñ Ó³ñÏ Ù³Ý 
ÙÇ çá óáí:

Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ë³ Ï³Ý Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ » ñ³ß Ë³-
íáñ í³Í μ»ñ ùÇ ³ å³ Ñáí Ù³Ý ¢ Ï³-
ÛáõÝ μáõ ë³ ë³ ÝÇ ï³ ñ³ Ï³Ý íÇ ×³ ÏÇ 
ëï»ÕÍ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ¢áñ íáõÙ ¿ 
§ ́ áõÛ ë» ñÇ å³ßï å³ ÝáõÃ Û³Ý ÙÇ çá ó³-

éáõÙ Ý» ñÇ Íñ³ ·Ç ñÁ¦:   Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ù³ÝÁ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ áõÕ Õ»É  
150 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù: Ì ñ³ ·Ç ñÁ Ý» ñ³ éáõÙ ¿ 
³Ý ï³ éÇ íÝ³ ë³ ïáõ Ý» ñÇ ¢ ÑÇ í³Ý-
¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ  ¹»Ù, ÇÝã å»ë Ý³¢ íÝ³-
ë³ ïáõ Ý» ñÇ ¢ Ùá ñ»Ë Ý» ñÇ ¹»Ù å³Û ù³-
ñÇ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ 
³ íÇ³ óÇ³ ÛÇ ÙÇ çá óáí, ßáõñç 83 Ñ³½. 
Ñ³ ï³ ñ³ ÍáõÃ Û³Ý íñ³: Üß í³Í Íñ³-
·Ç ñÁ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý ¿, ¢ Í ñ³· ñÇ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ Ý³ Ëáñ¹ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ 
ïí»É ¿ ¹ñ³ Ï³Ý ³ñ¹ ÛáõÝ ù:

²· ñá ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý å³ Ñ³Ýç Ý»-
ñáí å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ û· ï³ ·áñÍ-
Ù³Ý Ýå³ ï³ Ïáí ¢  » 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 ¿ § 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¦: Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ 
Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ áõÕ Õ»É 71 ÙÉÝ 337 Ñ³-
½³ñ ¹ñ³Ù: Ü³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ 75 Ñ³½. 
Ñ»Ï ï³ñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ýß³-
Ý³ ÏáõÃ Û³Ý Ñá Õ³ ï³ ñ³Íù Ý» ñÇ íñ³ 
³· ñá ùÇ ÙÇ³ Ï³Ý ¹³ß ï³ ÛÇÝ Ñ» ï³-
½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ£ ÎÇ-
ñ³ Ï³ Ý³ó íÇ 64 Ñ³½. ÷áñ Ó³ÝÙáõß-
Ý» ñÇ É³ μá ñ³ ïáñ ÷áñ Ó³ùÝ ÝáõÃ ÛáõÝ: 
Î Ï³½Ù íÇ ¢ 170 Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ÏÑ³ÝÓÝ-
íÇ ³· ñá ùÇ ÙÇ³ Ï³Ý ù³ñ ï»½ Ý»ñ áõ 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ å³ ñ³ñ ï³ó Ù³Ý ·Ç-

ï³ Ï³ Ýá ñ»Ý ÑÇÙ Ý³ íáñ í³Í » ñ³ß Ë³-
íá ñ³· ñ»ñ£

§¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý»-
ñÇ å³ï í³ë ïáõÙ Ý» ñÇ Íñ³· ñÇ¦ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ áõÕ-
Õ»É  1  ÙÉñ¹ 214 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù: ²Û¹ ÃíáõÙª 
å³ï í³ë ïáõÏ Ý» ñÇ, ³Ë ïá ñá ßÇã ¢  
³Ë ï³ Ñ³ ÝÇã ÝÛáõ Ã» ñÇ Ó»éù μ»ñ Ù³ ÝÁ 
ÏáõÕÕ íÇ 594 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù, ÇëÏ Ñ³ Ù³ÛÝù-
Ý» ñáõÙ ·áñ ÍáÕ 650 ³ Ý³ë Ý³ μáõÛÅ-
Ý» ñÇ í³ñ Ó³ï ñáõÃ Û³ ÝÁ` 620 ÙÉÝ 476 
Ñ³ ½³ñ ¹ñ³Ù: ÎÇ ñ³ Ï³ Ý³ó í»Ý ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ³ é³-
í»É íï³Ý ·³ íáñ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
8 Ï³Ý Ë³ñ ·» ÉÇã ¢ 2 ³Ë ïá ñá ßÇã ÙÇ-
çá ó³ éáõÙ: ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é Ù³Ùμª ÏÇ ñ³-
Ï³ Ý³ó íÇ ßáõñç 9 ÙÉÝ Ï³Ý Ë³ñ ·» ÉÇã ¢  
³Ë ïá ñá ßÇã ÙÇ çá ó³ éáõÙ: §¶ Ûáõ Õ³ Ï³Ý 
ËáñÑñ ¹³ï í³ Ï³Ý Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ 
Íñ³ ·Çñ¦: ì»ñ çÇ ÝÇë Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ 
Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ áõÕ Õ»É 397 ÙÉÝ 299 
Ñ³½. ¹ñ³Ù:

Ì ñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ ÏÇ ñ³-
Ï³ Ý³ó í»Ý Ñ»ï¢ Û³É ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»-
ñÁ. Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ù³ñ ½» ñáõÙ 
³· ñ³ ñ³ ÛÇÝ á Éáñ ïÇ ïÝï» ë³ í³ ñáÕ 
ëáõμ Û»Ïï Ý» ñÇÝ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý 
ËáñÑñ ¹³ï íáõÃ Û³Ùμ ³ å³ Ñá íáõÙ, 
Ýáñ ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñÇ ·Ý³ Ñ³ï Ù³Ý 
¢ óáõ ó³¹ ñ³ Ï³Ý Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³-
Ï³Ý³óáõÙ,  ¹³ß ï³ ÛÇÝ áõ ëáõ óáõÙ Ý» ñÇ 

¢ ÷áñ Ó³ óáõ ó³¹ ñ³ Ï³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù-
Ý» ñÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÙ, Éñ³ï í³ Ï³Ý 
¢ ï» Õ» Ï³ï í³ Ï³Ý, Ù³ñ ù» ÃÇÝ ·³ ÛÇÝ 
ËáñÑñ ¹³ï í³ Ï³Ý Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
Ù³ ïáõ óáõÙ:

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ùß³ Ï³ μáõÛ-
ë» ñÇ ³ é³ í»É íï³Ý ·³ íáñ ¢ Ï³ ñ³Ý-
ïÇÝ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¹»Ù å³Û ù³-
ñÇ, ÇÝã å»ë Ý³¢ ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý 
Ñ³ Ï³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ ÙÇ çá ó³ éáõÙ-
Ý» ñÇ Ùß³Ï Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ¢áñ íáõÙ 
¿ §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 Éáñï Ý» ñáõÙ  Í³-
é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ù³ ïáõ óáõÙ¦ Íñ³ ·Ç ñÁ, 
áñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ 
áõÕ Õ»É 135 ÙÉÝ 239 Ñ³½. ¹ñ³Ù  ¢  ³ÏÝ-
Ï³É íáõÙ ¿ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É Ñ»ï¢ Û³É ÙÇ-
çá ó³ éáõÙ Ý» ñÁ. Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ 
Ï³ ñ³Ý ïÇÝ ¢  ³ é³ í»É íÝ³ ë³ Ï³ñ 
ûñ ·³ ÝÇ½Ù Ý» ñáí í³ ñ³Ï í³ ÍáõÃ Û³Ý 
³ ñ»³ ÉÇ ×ßïáõÙ, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
Ýß³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý Ñá Õ³ ï»ë ù» ñáõÙ Ï³-
ï³ñ í³Í ¹Ç ï³ñ ÏáõÙ Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³-
Ý³ óáõÙ  250.0 Ñ³½. Ñ»Ï ï³ ñÇ íñ³£  
Î»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ í³ ñ³ ÏÇã ÑÇ í³Ý ¹áõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ Ï³ ÛáõÝ ³ Ý³ë Ý³-
Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ  íÇ ×³ ÏÇ ³ å³ Ñá-
íáõÙ, Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ¢ Ù³ñ ¹áõ Ñ³ Ù³ñ 
ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ í³ ñ³ ÏÇã ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÇó μÝ³Ï ãáõÃ Û³Ý å³ßï å³ ÝáõÃ-
ÛáõÝ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý 915  Ñ³ Ù³ÛÝù-

Ý» ñáõÙ£ §¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
á Éáñ ïÇÝ ïñ³ Ù³¹ñ íáÕ í³ñ Ï»-
ñÇ ïá Ïá ë³¹ ñáõÛù Ý» ñÇ ëáõμ ëÇ-
¹³ íáñ Ù³Ý Íñ³· ñÇ¦ ß³ ñáõ Ý³-
ÏáõÙ:

Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ 
Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ áõÕ Õ»É  1  ÙÉñ¹ 
163 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù:

ì³ñ Ï» ñÇ ïá Ïá ë³¹ ñáõÛù-
Ý» ñÇ ëáõμ ëÇ ¹³ íáñáõÙÁ ÏÇ ñ³-
Ï³ Ý³ó íÇ Ñ³Ýñ³ å» ïáõÃ Û³Ý 
915 Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ: Î ëáõμ ëÇ-
¹³ íáñ íÇ í³ñ Ï» ñÇ ïá Ïá ë³¹-
ñáõÛ ùÇ 6 ïáÏá ë³ ÛÇÝ Ï» ïÇÝ 
Ñ³ Ù³ñ Å»ù Ù³ ëÁ: ì³ñ Ï» ñÁ 
ïñ³ Ù³¹ñ íáõÙ »Ý Ñ³Û Ï³ Ï³Ý 
¹ñ³ Ùáí, μ³ óÇ ïá Ïá ë³¹ ñáõÛ-
ùÇ Ù³ï ã» ÉÇ ÉÇ Ý» Éáõó Íñ³· ñáí 
ë³Ñ Ù³Ý í³Í ¿ Ý³¢ ³ÛÉ ³ñ-
ïáÝ Û³É å³Û Ù³Ý Ý»ñ` ÇÝã å»ë 
Ù³Ûñ ·áõ Ù³ ñÇ, ³ÛÝ å»ë ¿É ïá-
Ïá ë³¹ ñáõÛ ùÇ í×³ñ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ 
ë³Ñ Ù³Ý í³Í ¿ ³ñ ïáÝ Û³É Å³Ù-
Ï»ï` ³éÝ í³½Ý 6 ³ ÙÇë: Ì ñ³·-
ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ùμ, í³ñ Ï» ñÇ 

Ù³ï ã» ÉÇáõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ óáõ ÙÁ ÑÝ³ ñ³-
íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïï³ Éáõ Í»É ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ïÝï»ë í³ ñáÕ Ý» ñÇ ³éç¢ 
Í³ é³ ó³Í ÙÇ ß³ñù ËÝ¹Çñ Ý»ñ, Ý³-
Ë³¹ñ Û³É Ý»ñ Ïëï»ÕÍ í»Ý ³ñ ï³¹ ñáõÃ-
Û³Ý Í³ í³É Ý» ñÇ ³ í» É³ó Ù³Ý ¢  á Éáñ ïÇ 
½³ñ ·³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ:

2016 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ß³ ñáõ Ý³Ï í» Éáõ 
¿ §²Ý ï³ é³ å³Ñ å³ Ý³ Ï³Ý ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÇ Íñ³ ·Ç ñÁ¦:  Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ù³ÝÁ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ áõÕ Õ»É   
1 ÙÉñ¹ 201 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù: ÎÇ ñ³ Ï³ Ý³ó íÇ 
³ í» ÉÇ ù³Ý 344 Ñ³½. Ñ»Ï ï³ñ ³Ý ï³-
é³ ÛÇÝ ï³ ñ³Íù Ý» ñÇ å³Ñ å³ ÝáõÃ ÛáõÝ:

ä» ï³ Ï³Ý μÛáõ ç»áí Ý³ Ë³ ï»ë-
í³Í ÙÇ çáó Ý»ñÝ ³Ù μáÕ çáõÃ Û³Ùμ 
ÏáõÕÕ í»Ý ³Ý ï³ é³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ-
Û³Ý ³ß Ë³ ïáÕ Ý» ñÇ ³ß Ë³ ï³ í³ñ ÓÇ 
³ å³ Ñáí Ù³ ÝÁ: ì»ñ çÇÝ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ, 
Íñ³· ñ»ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝ-
ùáõÙ, ¿³ Ï³ Ýá ñ»Ý Ïñ×³ï í»É »Ý ³Ý-
ï³é Ý» ñÇ ³ åû ñÇ ÝÇ Ñ³ ïáõÙ Ý» ñÁ ¢  
³Ý ï³ é³ ÛÇÝ Ññ¹»Ñ Ý» ñÁ: 

§²Ý ï³ é³ ÛÇÝ å» ï³ Ï³Ý Ùá ÝÇ Ãá-
ñÇÝ ·Ç Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Íñ³ ·Çñ¦:  ì»ñ-
çÇ ÝÇë Ý³ Ë³ ï» ëáõÙ ¿ áõÕ Õ»É 54 ÙÉÝ 
656 Ñ³½. ¹ñ³Ù: Ì ñ³ ·ÇñÝ áõÕÕ í³Í ¿ 
Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ³Ý ï³é Ý» ñÇ 
³ åû ñÇ ÝÇ Ñ³ ïáõÙ Ý» ñÇ, μÝ³ ÷³Û ïÇ 
³ Ýû ñÇ Ý³ Ï³Ý ï» Õ³ ÷áË Ù³Ý, Ç ñ³ó-
Ù³Ý, ³Ý ï³ é³ Í³ÍÏ ï³ ñ³Íù Ý» ñÇ, 

μÝ³ ÷³Û ïÇ å³ ß³ñ Ý» ñÇ, ³Ý ï³é Ý» ñÇ 
áõ ³Ý ï³ é³ ÛÇÝ Ñá Õ» ñÇ ù³ Ý³ Ï³ Ï³Ý 
áõ á ñ³ Ï³ Ï³Ý ÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, 
³Ý ï³é í» ñ³ Ï³Ý·Ý Ù³Ý, ³Ý ï³ é³-
ÛÇÝ Ññ¹»Ñ Ý» ñÇ, ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ 
í Ý³ ë³ ïáõ Ý» ñÇ ï³ ñ³Í í³ ÍáõÃ Û³Ý ¢ 
μ³ ó³ ë³ Ï³Ý ³ÛÉ ·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
í» ñ³ μ»ñ Û³É ïíÛ³É Ý» ñÇ Ñ³ í³ ù³·ñ-
Ù³ ÝÁ:  Ì ñ³· ñáí Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 300.0 Ñ³½. Ñ³ ³Ý-
ï³ é³ ÛÇÝ ï³ ñ³Íù Ý» ñÇ, ÇÝã å»ë Ý³¢ 
70.0 Ñ³½. Ñ³ ³ñ ·» Éáó Ý» ñÇ áõ ³½ ·³-
ÛÇÝ å³ñ Ï» ñÇ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ 
¢ ¹Ç ï³ñ ÏáõÙ Ý»ñ: 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ 
Ï³ñ¢áñ í» Éáõ »Ý Ý³¢ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ û· ï³ ·áñÍ íáÕ Ï³ñ ¢á-
ñ³ ·áõÛÝ é» ëáõñë Ý» ñÇ Ù³ï ã» ÉÇáõÃ Û³Ý 
μ³ñÓ ñ³ó Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÁ:  ²Ûë áõÕ-
ÕáõÃ Û³Ùμ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í» Éáõ ¿`

§ä» ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý há Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý»-
ñÇÝª 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 Íñ³ ·Ç-
ñÁ¦:

ì»ñ çÇ ÝÇë Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ Ý³ Ë³-
ï» ëáõÙ ¿ áõÕ Õ»É 2 ÙÉñ¹ 760 ÙÉÝ ¹ ñ³ÙÇ, 
ëáõμ ëÇ ¹Ç³: Ð³ß í³ñ ÏÁ Ï³ ï³ñ í³Í ¿ª 
ÑÇÙù ÁÝ ¹áõ Ý» Éáí 2015 Ã. Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
í³Í Íñ³· ñÇ Í³ í³É Ý» ñÁ, á ñáÝù, ë³-
Ï³ÛÝ, ÐÐ Ù³ñ½ å» ï³ ñ³Ý Ý» ñÇó Ý»ñ-
Ï³ Û³ó í³Í í×³ ñáõ Ý³Ï å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÇ 
ÑÇ Ù³Ý íñ³, Ï³ ñáÕ »Ý ÷á ÷á ËáõÃ Û³Ý 
»Ý Ã³ñÏ í»É: Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë Ñ³Ý ñ³ å»-
ïáõÃ Û³Ý Ù³ñ½ å» ï³ ñ³Ý Ý» ñÇó å³-
Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ ×ß·ñïíáõÙ ¿:

Ì ñ³· ñáí Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý  Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ-
Ý» ñÇÝ,  Ù³ï ã» ÉÇ ·Ý» ñáí, ³ å³ Ñá í»É 
í×³ ñáõ Ý³Ï ³Ù μáÕç å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ 
³ ½á ï³ Ï³Ý, ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ¢ Ï³ ÉÇáõ-
Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ ÝÏ³ï-
Ù³Ùμ, ÁÝ¹ á ñáõÙª ³ ½á ï³ Ï³Ý å³-
ñ³ñ ï³Ý Ûáõ ÃÇ 50 Ï· Ù»Ï å³ñ ÏÁ 
Ïïñ³ Ù³¹ñ íÇ 6000 ¹ñ³ Ùáí, ÇëÏ ýáë-
ýá ñ³ Ï³Ý ¢ Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³ ÝÁª 7000-³-
Ï³Ý ¹ñ³ Ùáí:

Ì ñ³· ñÇó ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ áõ-
Ý»Ý û·ï í» Éáõ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý μá-
Éáñ Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÁ: è» ëáõñë Ý»-
ñÇ Ù³ï ã» ÉÇáõÃ Û³ÝÝ áõÕÕ í³Í Ñ³ çáñ¹ 
Íñ³ ·Ç ñÁ §ä» ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ñá Õá· ï³ ·áñ ÍáÕ-
Ý» ñÇÝ Ù³ï ã» ÉÇ ·Ý» ñáí ¹Ç ½» É³ ÛÇÝ í³-
é» É³Ý Ûáõ ÃÇ Ó»éù μ»ñ Ù³Ý Íñ³ ·ÇñÝ¦ ¿:

ì»ñ çÇ ÝÇë Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ Ý³ Ë³-
ï» ëíáõÙ ¿ áõÕ Õ»É 330 ÙÉÝ ¹ ñ³ ÙÇ ëáõμ-
ëÇ ¹Ç³:

Ì ñ³· ñáí Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ-
Ý» ñÇÝ, ßáõ Ï³ Û³ Ï³ ÝÇó ó³Íñ ·Ý» ñáí, 
¹Ç ½» É³ ÛÇÝ í³ é» É³Ý Ûáõ ÃÇ í×³ ñáõ Ý³Ï 
å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÇ ³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý μ³ í³ ñ³-
ñáõÙ: îí Û³É Íñ³· ñÇó ÝáõÛÝ å»ë ÑÝ³-
ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ áõ Ý»Ý û·ï í» Éáõ Ñ³Ý ñ³-
å» ïáõÃ Û³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ 
μá Éáñ ïÝï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÁ:

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇÝ 
ïñ³ Ù³¹ñ íáÕ í³ñ Ï» ñÇ ïá Ïá ë³¹-
ñáõÛù Ý» ñÇ ëáõμ ëÇ ¹³ íá ñáõÙ, ³ ½á ï³-
Ï³Ý, ýáë ýá ñ³ Ï³Ý ¢ Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý  
å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ, ¹Ç ½» É³ ÛÇÝ í³ é»-
É³Ý Ûáõ ÃÇ Ó»éù μ»ñ Ù³Ý » ñ»ù Íñ³· ñ» ñÇ 
·Íáíª 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ μÛáõ ç»Ç Ý³ Ë³·-
Íáí,  Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ñ³ï Ï³ó Ý»É 
ßáõñç 4 ÙÉñ¹ 253 ÙÉÝ ¹ ñ³ ÙÇ ëáõμ ëÇ ¹Ç³:

Üß í³ ÍÇó μ³ óÇ, Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
Û³Ý ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ¢áñ íáõÙ »Ý §Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³-
é³ í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý¦ ³ é³-
çÇÝ ¢  »ñÏ ñáñ¹ í³ñ Ï³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÁ: 
ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é Ù³Ùμ, í³ñ Ï³ ÛÇÝ Íñ³·-
ñ» ñÇÝ 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ 
¿ áõÕ Õ»É  5 ÙÉñ¹  825 ÙÉÝ ¹ ñ³ ÙÇ ÙÇ çáó-
Ý»ñ:
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Ìð²¶ðºðÌð²¶ðºð

 ² é³ çÇÝ Íñ³ ·ÇñÝ ³ í³ñï íáõÙ ¿ 
2016Ã. ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ¢ ïí Û³É ï³ ñáõÙ 
Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ñ³ï Ï³ó Ý»É 964 ÙÉÝ 
105 Ñ³½. ¹ñ³Ù:

Ì ñ³· ñÇ Ýå³ ï³ÏÝ ¿` ³ ç³Ï ó»É 
³ Ý³ë Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý áõÕÕ í³ ÍáõÃ ÛáõÝ 
áõ Ý» óáÕ μ³ñÓñ É»é Ý³ ÛÇÝ ¢ ë³Ñ Ù³ Ý³-
Ù»ñÓ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇÝ` Ñ» é³· Ý³ ³ ñáï-
Ý» ñÇ ³Ý ó³ Ý» ÉÇáõÃ Û³Ý ³ å³ Ñáí Ù³Ý, 
çñ³ñ μÇ³ó Ù³Ý, ¹»· ñ³ ¹³ó í³Í ³ ñáï-
Ý» ñÇ í» ñ³ Ï³Ý·Ý Ù³Ý, ÇÝã å»ë Ý³¢ª 
Ï³ ÃÇ ÁÝ ¹áõÝ Ù³Ý ¢ í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý Ï³-
ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý ÙÇ çá óáí:

ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ³é Ù³Ùμ, ïíÛ³É Íñ³·-
ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý 
6 Ù³ñ ½Ç 91 Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ÑÇÙ Ý³¹ñ í»É 
»Ý § Ð³ Ù³ÛÝ ùÇ ³ ñá ïû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý»-
ñÇ ÙÇ³ íá ñáõÙ¦ ëå³ éá Õ³ Ï³Ý Ïáá å»-
ñ³ ïÇí Ý»ñ: 74 Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ³ í³ñï-
í»É »Ý ³ ñá ï³ í³Û ñ» ñÇ çñ³ñ μÇ³ó Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ ßÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ (Ï³ éáõó í»É ¿ 184 ÏÙ 
ç ñ³ ·ÇÍ, ï» Õ³ Ï³Û í»É ¿ 229 ËÙáó), 
Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇÝ ïñ³ Ù³¹ñ í»É ¿ 664 
ÙÇ³ íáñ ·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³, ³Û¹ ÃíáõÙ` 
143 ³ ÝÇ í³ íáñ ïñ³Ï ïáñ: Ì ñ³· ñÇ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ Ýå³ë ïáõÙ ¿ μÝ³-
Ï³Ý Ï»ñ Ñ³Ý ¹³Ï Ý» ñÇ  û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý 
³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ó Ù³-
ÝÁ, ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³-
ÝÁ, ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ » Ï³ Ùáõï Ý» ñÇ 

³ í» É³ó Ù³ ÝÁ: Ì ñ³ ·Ç ñÁ ËÃ³ ÝáõÙ ¿ 
Ý³¢ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ïáá å»-
ñ³ óÇ³ ÛÇ ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ: Ð³ß í³ñÏ Ý» ñÁ 
óáõÛó »Ý ï³ ÉÇë, áñ Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï-
Ý» ñáõÙ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ Ý»ñ¹ñ í³Í ÙÇ-
çáó Ý» ñÁ Ï³ñ× Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ï í³ ÍáõÙ 
÷áË Ñ³ ïáõó íáõÙ »Ý ³ í»É ³ñ ï³¹ñ í³Í 
³ Ý³ë Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ³ñ-
Å» ùáí: 2015Ã. Ù»Ï Ý³ñ Ï»É ¢ 2016Ã. 
ß³ ñáõ Ý³Ï í» Éáõ ¿ § Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³-
í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý »ñÏ ñáñ¹ 
Íñ³ ·Ç ñÁ¦:

Ì ñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ 
2016Ã. Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ñ³ï Ï³ó Ý»É  4 
ÙÉñ¹  696 ÙÉÝ ¹ ñ³Ù: Ì ñ³ ·Ç ñÁ Ïß³ ñáõ-
Ý³ ÏÇ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 
³ ñáï Ý» ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Ï³ é³ í³ñ-
Ù³ ÝÁ ¢  ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý ½³ñ-
·³ó Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í Íñ³· ñ» ñÁ, á ñáÝù 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ »Ý Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý 
8 Ù³ñ ½áõÙ:  Ü³ Ë³ ï»ë í³Í ¿ ÙÇÝã¢ 
2019Ã. Íñ³ ·ÇñÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 100 
Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ: 2016Ã. Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ 
Ç ñ³ Ï³Ý³ó Ý»É Ñ»ï¢ Û³É ³ß Ë³ ï³Ýù-
Ý» ñÁ: 40 Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ÏÑÇÙ Ý³¹ñ í»Ý 
§ Ð³ Ù³ÛÝ ùÇ ³ ñá ïû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇ 
ÙÇ³ íá ñáõÙ¦ ëå³ éá Õ³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³-
ïÇí Ý»ñ, 47 Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ ÏÇ ñ³ Ï³ Ý³ó-
í»Ý ³ ñá ï³ í³Û ñ» ñÇ çñ³ñ μÇ³ó Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ ßÇ Ý³ ñ³ ñ³ Ï³Ý ³ß-
Ë³ ï³Ýù Ý»ñ: Îç ñ³ñ μÇ³ó íÇ ßáõñç 75 

Ñ³½. Ñ³ ³ ñáï:  ÐÇ ëáõÝ ÑÇÝ· Ñ³ Ù³ÛÝ-
ùÇ ³ ñá ïû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇ ÙÇ³ íá ñáõÙ 
ëå³ éá Õ³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇÝ 
Ïïñ³ Ù³¹ñ íÇ ßáõñç 200 ÙÇ³ íáñ ·ÛáõÕ-
ï»Ë ÝÇ Ï³, ³Û¹ ÃíáõÙ` ßáõñç 45 ³ ÝÇ í³-
íáñ ïñ³Ï ïáñ:

Ì ñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó í» Éáõ »Ý Ý³¢ ³ñ Å»ßÕ Ã³ ÛÇ ½³ñ-
·³ó Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í Íñ³· ñ»ñ, á ñáÝù 
ÏÝå³ë ï»Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ÙÃ»ñù-
Ý» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý, í» ñ³Ùß³Ï Ù³Ý, 
Ç ñ³ó Ù³Ý ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ ÉáõÍ Ù³ ÝÁ:  Üß-
í³ ÍÇ Ñ»ï Ù»Ï ï»Õ, ÐÐ å» ï³ Ï³Ý μÛáõ-
ç»Ç ÙÇ çáó Ý» ñáí, Ý³ Ë³ ï»ë í³Í Íñ³·-
ñ» ñÇó μ³ óÇ, ÏÇ ñ³ Ï³ Ý³ó í»Ý Ý³¢ 
³ÛÉ Íñ³· ñ»ñ ¢ ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñª áõÕÕ-
í³Í á Éáñ ïÇ ³éç¢ Í³ é³ ó³Í Ñ»ï¢ Û³É 
³ é³ç Ý³ Ñ»ñÃ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ ÉáõÍ Ù³ ÝÁ:

* Ðá Õ³ ÛÇÝ é» ëáõñë Ý» ñÇ Ýå³ ï³-
Ï³ ÛÇÝ û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÇ 
μ³ñÓ ñ³ó Ù³ ÝÁ:

* Ð³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³ ÛÇÝ ¢ Ï» ñ³ ÛÇÝ 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ë»ñÙ Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³ ÝÁ ¢ 
ë»ñ Ù³ å³ Ñá íáõÃ Û³ ÝÁ:

* ² Ý³ë Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ïáÑ Ù³ ÛÇÝ 
·áñ ÍÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³ ÝÁ, Ù³ë Ý³ íá-
ñ³ å»ëª ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ-
Ý» ñÇ ïáÑ Ù³ ÛÇÝ ¢ Ù Ã» ñ³ ïáõ Ñ³ï Ï³-
ÝÇß Ý» ñÇ μ³ ñ» É³í Ù³ ÝÁ:

*  îÝ ï» ë³ í³ñ Ù³Ý Ó¢» ñÇ Ï³ ï³-
ñ» É³ ·áñÍ Ù³ ÝÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ëª ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙª Ïáá å» ñ³ óÇ³ ÛÇ, 

3
ïÝï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ ï»Õ ·áñ-
Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý ËÃ³Ý Ù³Ý Ù» Ë³ ÝÇ½Ù Ý»-
ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³Ý ÙÇ çá óáí, ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý 
³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ó Ù³ ÝÁ, 
§¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý»-
ñÇ Ù³ ëÇÝ¦ ÐÐ û ñ»Ý ùÇ ÁÝ ¹áõÝ Ù³ ÝÁ:

 * ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ³ñ ¹Ç³-
Ï³Ý ï»ËÝá Éá ·Ç³ Ý» ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³ ÝÁ, 
Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ëª Ï³ ÃÇ É³ ÛÇÝ á éá·-
Ù³Ý, Ï³ñÏ ï³ å³ßï Ù³Ý ó³Ý ó³ ß»ñ-
ï» ñÇ ÏÇ ñ³é Ù³ ÝÁ, ÇÝ ï»Ý ëÇí ³Û ·Ç Ý»-
ñÇ ÑÇÙÝ Ù³ ÝÁ: 

* ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ï»Ë ÝÇ-
Ï³ Ï³Ý Ñ³ ·»ó í³ ÍáõÃ Û³ ÝÁ, Ù³ë Ý³-
íá ñ³ å»ëª Ù³ï ã» ÉÇ å³Û Ù³Ý Ý» ñáí 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ï»Ë ÝÇ Ï³ ÛÇ Ù³-
ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ ß³-
ñáõ Ý³Ï Ù³ ÝÁ:

Ð³ ÏÇñ× Ý»ñ Ï³ Û³ó í» óÇÝª 2016 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ÐÐ å» ï³ Ï³Ý μÛáõ ç»Ç Ý³-
Ë³· Íáí ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³-
Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 
Ñ³ Ù³ñ Ý³ Ë³ ï»ë í³Í ³ é³ç Ý³ Ñ»ñÃ 
³ÝÑ ñ³ Å»ßï Íñ³· ñ» ñÁ, á ñáÝù ÏÝå³-
ï³ Ï³áõÕÕ í»Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ-
ÝáõÙ ïÝï» ë³ í³ ñáÕ Ý» ñÇ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ-
Û³Ý Ñ³ Ù³ñ μ³ ñ»Ý å³ëï å³Û Ù³Ý Ý» ñÇ 
ëï»ÕÍ Ù³ ÝÁ, ×Ûáõ ÕÇ Ùñóáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý 
μ³ñÓ ñ³ó Ù³ ÝÁ, ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ` á Éáñ ïÇ 
Ï³ Ûáõ Ý³ó Ù³ÝÝ áõ ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ, å³-
ñ» Ý³ ÛÇÝ ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý ³ å³ Ñáí-
Ù³ ÝÁ:

ՀՀ գյ�  ղատն տե ս� թ յան նա խա-
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի հանձ-
նա րա ր� թ յամբ ստեղծ վել է մաս նա-
գետ նե րի խ� մբ (ղե կա վար՝ ՀՀ գյ� -
ղատն տե ս� թ յան նա խա րա ր� թ յ� ն 
աշ խա տա կազ մի  ա նաս նա բ�  ծ� թ յան և  
ա նաս նա բ�  ժ� թ յան վար չ� թ յան պետ 
Թա թ� լ Ս տե փան յան),  ո րը,    TAP-

AI  ծրագ րի շրջա նակ նե ր� մ, Վ րաս-
տա նի, Ուկ րաի նա յի և Ղա զախս տա-
նի Հան րա պե տ� թ յ� ն նե րի հա մա-
պատաս խան կա ռ� յց նե րի մաս նա գետ-
նե րի հետ հա մա տեղ, կմշա կի խո զե րի 
աֆ րիկ յան ժան տախտ  հի վան դ� թ յան 
հսկո ղ� թ յան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ի րա-
զեկ ման ընդ հա ն� ր ռազ մա վա ր� թ յ� ն։ 

Ծ րա գիրն ի րա կանաց ն
 մ է ԱՄՆ-ի 
պաշտ պա ն
 թ յան դե պար տա մե ն տի 
սպառ նա լիք նե րի նվա զեց ման գոր ծա կա-
լ
 թ յ
  նը՝ հա մա գոր ծակ ցե լով ընդգրկ-
ված հան րա պե տ
 թ յ
 ն նե րի կա ռա վա-
ր
 թ յ
 ն նե րի հետ։ Փետր վա րի 3-ից մե կ-
նարկ ված ծրա գիրն իր աշ խա տանք նե րը 
շա ր
  նա կել է Ալ մա Ա թա յ
 մ, Լ վո վ
 մ և 
կա վար տի այն Թ բի լի սի
 մ։ Այն 
 ղղ ված 
է խո զե րի աֆ րիկ յան ժան տախտ հի վան-
դ
 թ յան վե րահսկ ման, կան խար գել ման, 
և հա մա ճա րա կա բա ն
 թ յան վե րա բեր-

յալ հան րա յին ի րա զեկ մա նը: Ծ րագ րի 
շրջա նա կ
 մ  ի րա կա նաց վել են  
  ս
  ցո-
ղա կան սե մի  նար ներ, ո րին մաս նակ ցել 
են շ
 րջ 400 ա նաս նա բ
 յժ մաս նա գետ-
ներ,  հա մա ճա րա կա բան ներ, տե ս
 չ ներ 
և մար զա յին կա ռ
 յց նե րի մաս նա գետ-
ներ: Ն րան ցից ընտր վել են թես տա յին 
ա ռա ջադ րանք նե րը լա վա գ
 յնս կա տա-
րած 20 մաս նա գետ ները, որոնք, ի րենց 
հեր թին,  
  ս
  ցա նել են հան րա պե-
տ
 թ յ
  ն
 մ ա նաս նա բ
  ժա կան ծա ռա-
յ
 թ յ
 ն մա տ
  ցող հա մա պա տաս խան 

մաս նա գետ նե րին: Վեր ջին ներս 
էլ տե ղե կատ վ
 թ յ
  նը փո խան ցել 
են խո զա բ
  ծ
 թ յամբ զբաղ վող 
ֆեր մե ր նե րին:

«Հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ յ
  րա քանչ յ
 ր 
հի վան դ
 թ յան դեմ պայ քա րի 
արդ յ
  նա վե տ
 թ յ
  նը կախ ված 
է կան խար գել ման աշ խա տանք-
նե րը ճիշտ և ժա մա նա կին  ի րա-
կա նաց նե լ
 ց` նա խա տես վ
 մ է 
խո զե րի աֆ րիկ յան  ժան տախտ 
հի վան դ
 թ յան նկատ մամբ պայ-
քա րի գործըն թա ցին մաս նա կից 
դարձ նել հան րա պե տ
 թ յ
  ն
 մ 

խո զա բ
  ծ
 թ յամբ զբաղ վող շա հա ռ
 -
նե րին, ինչ պես նաև որ սորդ նե րին և  
ան տա ռա պահ նե րին, քա նի որ նրանք 
ան մի  ջա կա նո րեն  շփվ
 մ են վայ րի և  
ըն տա նի խո զե րի հետ,  հետ ևա բար նաև 
տի րա պե տ
 մ են այն նախ նա կան տե-
ղե կատ վ
 թ յա նը, որն անհ րա ժեշտ  է 
հի վան դ
 թ յ
  նը ժա մա նա կին կան խար-
գե րե լ
  հա մար»,- նշ
 մ է Թա թ
 լ Ս տե-
փան յա նը:

 Բա ցի 
  ս
 ց ման դա սըն թաց նե րից, 
կազմ վել և տպ վել են 300 պոս տեր ներ 
և  3000 տե ղե կատ վա կան  թեր թիկ ներ, 
ո րոնք  ա նաս նա բ
 յժ մաս նա գետ նե րի 
մի  ջո ցով բա ժան վել են խո զա բ
  ծ
 թ յամբ  
զբաղ վող  ֆեր մե  րա յին տնտե ս
 թ յ
  նե-
րին,   փակց վել են հա մայնք նե ր
 մ և գ յ
 -
ղատն տե ս
 թ յան հետ կապ 
  նե ցող հա-
սա րա կական վայ րե ր
 մ,  ինչ պես նաև՝ 
ան սա նա բ
  ժա կան   դե ղատ նե ր
 մ: 

 Նել լի Սա հակ յան

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա-
րա յին հա մալ սա րանը 85-րդ  ան գամ 
իր հյ�  րըն կալ դռնե րը բա ցեց հե ռա-
կա �  ս� ց ման ա ռա ջին կ� ր սե ցի նե րի 
առջև: Այդ կա պակ ց� թ յամբ մե ծ դահ-
լի ճ� մ տե ղի �  նե ցավ հան դի սա վոր 
ա րա րո ղ� թ յ� ն, ո րը բա ցեց 2015-16 
� ս. տար վա ըն դ�  նող հանձ նա ժո ղո-
վի պա տաս խա նա տ�  քար տ�  ղար 
Հայկ Մկրտչ յա նը: Նա հա կիրճ շնոր-
հա վո րեց ա ռա ջին կ� ր սե ցի նե րին` 
մաղ թե լով նրանց կա նաչ ճա նա պարհ 
և հա ջո ղ� թ յ� ն ներ:

Ա ռա վել ըն դար ձակ ե լ
 յթ 
  նե ցավ 
հե ռա կա 
  ս
 ց ման դե պար տա մե  տի 
պետ, պրո ֆե սոր Դա նիել Պետ րոս-
յա նը: « Սի րե լի ա ռա ջին կ
 ր սե ցի ներ, 
դ
 ք ըն դ
 ն վել եք Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ
 թ յան խո շոր և  ան վա նի բ
 -
հե րից մե  կը, ո րը մի ակն է ագ րա րա յին 
ո լոր տի հա մար կադ րեր պատ րաս տե լ
  
ա ռ
  մով: Հա մալ սա րանն 
  նի մի  ջազ-
գա յին լայն ճա նա չ
 մ. իր բարձ րո րակ 
կադ րե րով և գի տա կան կար ևոր հե տա-
զո տ
 թ յ
 ն նե րով հայտ նի է ԱՄՆ-
 մ, 
Եվ րո պա յ
 մ և Ռ
  սաս տա ն
 մ: Իսկ 
օ րեր ա ռաջ, հա մալ սա րա նի 85-ամ յա-
կի հո բել յա նա կան մի  ջո ցա ռ
 մն  ե րի 
շրջա նակ նե ր
 մ, փոխ հա մա գոր ծակ-
ց
 թ յան նոր հա մա ձայ նագ րեր ստո-
րագր վե ցին եվ րո պա կան և ռ
  սաս-
տան յան տար բեր բ
  հե րի հետ»: Նա 
այ ն
  հետև անդ րա դար ձավ հա մալ սա-
րա նի ան ցած 
  ղ
 ն, ձեռք բե ր
 մն  ե րին: 
Հա մալ սա րան, ո րի ներ կա յիս պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ց 32-ը՝ 
գի տ
 թ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ ներ 
են, հար յ
  րա վոր նե րը` դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր ներ: « Հա մալ սա րա ն
 մ գոր ծ
 մ 
է ագ րո բիզ նե սի 
  ս
 ց ման կենտ րո նը. 
այն 
  ս
 ց ման մի  օ ղակ է, ո րն ագ րա-
րա յին ո լոր տի մաս նա գետ ներ է պատ-
րաս տ
 մ բա ցա ռա պես օ տար լեզ վով, 
և  ո րի ա վար տա կան դիպ լո մը գոր ծ
 մ է 

նաև ար տերկ ր
 մ: Մեր հա մալ սա րանն 

  նի տեխ նի կա կան և տեխ նո լո գիա կան 
հզոր բա զա, անհ րա ժեշտ գրա կա ն
 թ-
յամբ հա գե ցած գրա դա րան, ըն թեր-
ցաս րահ ներ»,- նշել է Դ. Պետ րոս յանն 

  անդ րա դար ձել հա մալ սա րա նի` ո րոշ 
մաս նա գի տ
 թ յ
 ն նե րի գծով ա ռանց 
քնն
 թ յ
 ն նե րի ըն դ
  նե լ
 թ յան գոր-
ծըն թա ցին: Ըն դ
 ն ված նե րը, որ պես 

  սա նող կհրա մա նագր վեն, մի այն 
 ս-
ման վար ձի 50 %-ը վճա րե լ
  դեպ ք
 մ: 
Ի դեպ 
 ս ման վար ձե րի մա սին. ինչ-
պես ա սաց Դ. Պետ րոս յա նը, 
 ս ման 
վար ձավ ճար նե րի զեղչ ման կար ևոր 
պայ ման նե րից մե  կը բարձր ա ռա ջա դի-
մ
 թ յ
 նն է:

Ա ռա ջին կ
 ր սե ցի նե րին ող ջ
  նել 
է նաև ագ րո բիզ նե սի ամ բիո նի պրո ֆե-
սոր Գ. Դավթ յա նը, ով դի մե  լով ա ռա ջին 
կ
 ր սե ցի նե րին, ա սել է. «Հա մալ սա-
րանն իր բո լոր կար գա վի ճակ նե ր
 մ 
խիստ 
  շա դիր է ե ղել հե ռա կա 
  ս
 ց-
ման 
  սա նող նե րի հան դեպ: Մենք 
 -
նենք հե ռա կա 
  ս
 ց ման դե պար տա-
մե նտն ա վար տած ան վա նի գիտ նա-
կան ներ, ամ բիոն նե րի վա րիչ ներ: Չ կա 
ոչ մի  տար բե ր
 թ յ
 ն հե ռա կա և  առ կա 

  ս
 ց ման ձևե րի մե ջ: Ի մա ցեք մի  բան, 
սի րե լի ա ռա ջին կ
 ր սե ցի ներ, ձեր 
 -
ս
  մը, գի տե լիք նե րի ձեռք բե ր
  մը մաս-
նա վոր գործ չէ, այլ հա սա րա կա կան 
հարց: Հի շեք, որ ձեր ծնող նե րը վճա րե-
լ
  են ձեր 
 ս ման հա մար, աշ խա տեք 
դառ նալ կրթված և գի տե լիք նե րով հա-
ր
 ստ մաս նա գետ ներ: Ե ղեք կար գա-
պահ. որ տեղ չկա կարգ 
  կա նոն, չի 
կա րող լի նել աշ խա տան քի կամ 
 ս ման 
արդ յ
  նա վե տ
 թ յ
 ն¦: 

 Հան դի սա վոր ա րա րո ղ
 թ յ
 նից 
հե տո ա ռա ջին կ
 րս ըն դ
 ն ված ներն 
ըստ մաս նա գի տ
 թ յ
 ն նե րի` ի րենց 
գոր ծա վար նե րի և դե պար տա մե ն տի 
տե ղա կալ նե րի մի  ջո ցով, ա ռա վել ման-
րա մասն կծա նո թա նան հա մալ սա րա-
ն
 մ գոր ծող կա նո նա կար գե րին, ի րենց 
ի րա վ
 նք նե րին 
  պար տա կա ն
 թ յ
 ն-
նե րին և կանց նեն 
  ս
 մն  ա կան պա-
րապ մ
 նք նե րին:  Բա րի երթ ձեզ, սի րե-
լի ա ռա ջին կ
 ր սե ցի ներ:

www.anau.am
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«Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ի տնօ-
րեն Մար տ� ն Մաթ ևոս յանը մա մ�  լի 
ա ս�  լի սի ըն թաց ք� մ ներ կա յաց րել 
է ան տառ վե րա կանգն ման և  ան տա-
ռա պատ ման � ղ ղ� թ յամբ ի րա կա-
նաց վող աշ խա տանք նե րը, ինչ պես 
նաև՝ այս ո լոր տ� մ ա ռա ջի կա յ� մ 
նա խա տես վող ծրագ րե րը:  

Ըստ նրա՝ 2004-2014 թթ. հան րա-
պե տ
 թ յ
  ն
 մ ի րա կա նաց վել են ան-
տառ վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ` 
շ
 րջ 31,500 հեկ տար տա րած ք
 մ, այդ 
թվ
 մ` մոտ 3591 հա ան տա ռա պա տ
 մ 
և  ա վե լի քան 27,800 հա ան տառ վե-
րա կանգ ն
 մ: Ներկայ
 մս ան տառ վե-
րա կանգն ման և  ան տա ռա պատ ման 
աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել 175 
հեկ տար տա րած ք
 մ. «Հա յան տառ»-ի 
տնկա րան նե րից մոտ 200 հա զար հատ 
տնկան յ
 թ ան հա տ
 յց տրա մադր վել 
է մարզ պե տա րան նե րին, քա ղա քա պե-
տա րան նե րին, հա մայնք նե րին և «ան-
տառտն տե ս
 թ յան» մաս նաճ յ
  ղե րին: 
Տն կ
 մն  երն ի րա կա նաց վել են ինչ պես 
ան տա ռա մե րձ, այն պես էլ` հա մայնք նե-
րի տա րածք նե ր
 մ:

Մ. Մաթ ևոս յանն անդ րա դար ձել 
է նաև 2015 թվա կա նի հ
  նի սի 18-ին 
«Գ լո բալ է կո լո գիա կան հիմն  ադ րա մի » 
կող մի ց հաս տատ ված « Հո ղե րի և  ան-
տա ռի կա յ
 ն կա ռա վար ման ներդ ր
 -
մը հյ
  սիս-ար ևել յան Հա յաս տա նի չոր 
լեռ նա յին լանդ շաֆտ նե ր
 մ» ծրագ րին, 
ո րի շրջա նա կ
 մ 2015-2019 թթ. Լո ռ
  
և Տա վ
  շի մար զե ր
 մ նա խա տես վ
 մ է 
ի րա կա նաց նել ան տառ վե րա կանգն ման 
աշ խա տանք ներ` 4600 հեկ տար ան տա-
ռա յին տա րածք նե ր
 մ:  Տ նօ րե նը նաև 
տե ղե կաց րել է, որ ըն թա ցիկ տար վա 10 
ա մի ս նե րի ըն թաց ք
 մ մթեր վել է 24 հա-
զար մ3 փայ տան յ
 թ, իսկ ան տա ռա մե րձ 
տարածքների բնա կիչ նե րին անվ ճար 
տրա մադր վել է ա վե լի քան 36 հա զար 
խո րա նարդ մե տր թա փ
 կ:  

Անդ րա դառ նա լով ա պօ րի նի ծա-
ռա հա տ
 մն  ե րի դեպ քե րին` Մար տ
 ն 
Մաթևոս յա նը հայտ նել է, որ 2015 թվա-
կա նին ա պօ րի նա բար հատ վել է 1273 
ծառ, ո րի հա մար բազ մա թիվ քա ղա-
քա ցի ներ են թարկ վել են օ րեն քով սահ-
ման ված պա տաս խա նատ վ
 թ յան, ընդ 
ո ր
 մ, 2004 թվա կա նին այդ ց
  ցա նի շը 
կազ մե լ էր ա վե լի քան 32.700 ծառ: Մար-
տ
 ն Մաթ ևոս յա նը նշել է, որ, այս ա ռ
 -
մով, ա վե լի կար ևորվ
 մ են ա պօ րի նի հա-
տ
 մն  ե ր ծնող պատ ճառ նե րի վե րաց ման 

 ղ ղ
 թ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը: 
Ն րա խոս քով` սահ մա նա մե րձ և  ան տա-
ռա մե րձ հա մայնք նե ր
 մ հիմն  ա կան վա-
ռե լի քը փայտն է, 
 ստի պետք է մարդ-
կանց սո վո րեց նել,  ինչ պես վա ռե լա փայտ 
ստա նալ` ան տա ռին քիչ վն աս հասց նե-
լով:
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ՄԻԱԿԸ՝  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆB Մ
«Սի մի  րամ» ՍՊԸ ճա գա րա-

բ�  ծա կան տնտե ս� թ յ�  նը, նո րա-
գ� յն տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման 
և կեն դա նի նե րի լա վա գ� յն պահ-
ված քի ա ռ�  մով, մի ակն է տա րա-
ծաշր ջա ն� մ: Ըն կե ր� թ յ�  նն ըն դա-
մե  նը 4 տար վա պատ մ� թ յ� ն �  նի 
(հիմն  ադր վել է 2011 թ. նո յեմ բե րին, 
Երևա ն� մ), բայց տոհ մա յին մաք րա-
ցեղ ճա գար նե րի բ� ծ ման գծով ար-
դեն �  նի լայն ճա նա չ� մ, և  ա մե  նա-
կար ևո րը` ճա գա րա բ�  ծ� թ յ� նն այս-
տեղ դրված է գի տա կան հիմ քի վրա:

Ըն կե ր
 թ յան հիմն  ա դիր-տնօ րեն 
Տիգ րան Ղա րիբ յա նը մաս նա գի տ
 թ-
յամբ ի րա վա բան է: Տա րի ներ ա ռաջ 
սկսեց հե տաքրքր վել գյ
  ղատն տե ս
 թ-
յամբ, մաս նա գետ նե րի հետ խորհր-
դակ ցե լ
 ց հե տո նա խընտ րեց զբաղ վել 
ճա գա րա բ
  ծ
 թ յամբ, քա նի որ այդ 
 ղ-
ղ
 թ յամբ դեռևս չկա յին կա յա ցած խո շոր 
տնտե ս
 թ յ
 ն ներ, որ տեղ և բ
 ծ վեին 
մաք րա ցեղ կեն դա նի ներ: Տն տե ս
 թ յան 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ց
 մ ներգ րավ վե-
ցին ե րի տա սարդ մաս նա գետ ներ, ով քեր 
քա ջա տեղ յակ էին ճա գար նե րի խնամ քի 
աշ խար հ
 մ գո յ
 թ յ
 ն 
  նե ցող ա ռա-
ջա դեմ տեխ նո լո գիա նե րին: Ման րակր-
կիտ 
  ս
 մն  ա սի ր
 թ յ
 ն նե րից հե տո, 
հա վա ն
 թ յ
 ն տվե ցին Մի խաի լով յան 
տեխ նո լո գիա յին, ո րը մշակ վել է Սանկտ- 
Պե տեր բ
 ր գ
 մ, և ներդ րե ցին այն: Վեր-
ջինս աչ քի է ընկ ն
 մ մի  շարք ա ռա վե-
լ
 թ յ
 ն նե րով: Կեն դա նի նե րը պահ վ
 մ 
են բաց տա րած ք
 մ, բնե րը տե ղադր-
վ
 մ են դրս
 մ: «Յ
  րա քանչ յ
 ր բ
 յն 

  նի գա զե րի և  ար տա թո րան քի հե ռաց-
ման հնա րա վո ր
 թ յ
 ն: Մա ք
 ր պահ-
ված քի պայ ման նե ր
 մ, ճա գա րի մսից 
որ ևէ հոտ չի գա լիս: Բ նե րը, մա նա վանդ 

ծնից հե տո, մշտա պես լվաց վ
 մ և  ախ-
տա հան վ
 մ են», - պատ մ
 մ է ֆեր մա յի 
գլխա վոր ա նաս նա բ
 յծ-ա նաս նա բ
 յժ 
Հա ր
 թ յ
 ն Համ բար յա նը: 

Սկ սել են 36 գլ
 խ մայր ճա գա-
րից: Սկզ բ
 մ բեր վել են երկ
 ՝ սպի տակ 
հսկա և  ար ծա թա փայլ ցե ղա տե սակ նե-
րը, ո րոնք սկսել են ա րա գո րեն բազ մա-
նալ: Յ
  րա քանչ յ
 ր տա րի մե կ ճա գա-
րից ստաց վ
 մ է 3,5 – 4 ծին, մի  ջի նը՝ 1 
ծնի ըն թաց ք
 մ, ծնվ
 մ է 8-10 ձագ: Տն-
տե ս
 թ յ
  ն
 մ կեն դա նի նե րը բաշխ ված 
են՝ ըստ հա մա պա տա տաս խան խմբե րի: 
Ներ կա յ
 մս այս տեղ խնամ վ
 մ է 4 ցե ղ, 

ա վե լա ցել են նոր զե լան դա կան և կա լի-
ֆոր նիա կան ցե ղե րը, ո րոնք ներկր վել են 
Ուկ րաի նա յից: Բո լորն էլ մսա-մոր թա տ
  
են: Սե ռա հա ս
 ն կեն դա նի նե րի քա շը 
հաս ն
 մ է 6 կգ -ի: Ներկր ված կեն դա նի-
նե րը, սկզբնա կան շրջա ն
 մ, են թարկ-

վ
 մ են կա րան տին պահ ված քի, այ ն
 -
հետև՝ տե ղա փոխ վ
 մ  ֆեր մա: 

Տն տե ս
 թ յ
  ն
 մ կեն դա նի նե րի սե-
լեկ ցիան (ընտ րա սե ր
  մը) դրված է ա ռա-
ջին պլա ն
 մ: Յ
  րա քանչ յ
 ր կեն դա նի 

  նի ծննդյան վկա յա կան, ո ր
 մ նշված 
են ոչ մի այն տվյալ ճա գա րի, այլև` վեր ջի-
նիս նախ նի նե րի տվյալ նե րը: Դա նպաս-
տ
 մ է, որ պես զի բա ցառ վի ճա գար նե րի 
ազ գակ ցա կան բ
  ծ
  մը: Ներ կա յաց ված 
են նաև տե ղե կ
 թ յ
 ն ներ՝ կա տար ված 
բ
 ժ կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռ
 մն  ե րի 
վե րա բեր յալ: Ճա գար նե րի տոհ մա յին 
գոր ծի վար ման ողջ գոր ծըն թա ցը կար-

գա վոր վ
 մ է հա մա կարգ չա յին  ծրագ րի  
մի  ջո ցով: 

Տն տե ս
 թ յ
  ն
 մ գոր ծ
 մ է նաև նո-
րա գ
 յն սար քա վո ր
 մն  ե րով հա գե ցած 
սպան դա նոց: Մ սի հա մա յին հատ կա նիշ-
նե րի չփո փոխ ման նպա տա կով, սպան-
դից ա ռաջ կեն դա նի նե րը են թարկ վ
 մ 
են ցածր լար ման է լեկտ րա հար ման, ո րից 
հե տո, քնած վի ճա կ
 մ, են թարկ վ
 մ 
սպան դի: Ինչ վե րա բե ր
 մ է ճա գա րի մսի 
ո րա կին,  ա պա այն դյ
  րա մարս է, հա-
մար վ
 մ է բարձ րո րակ դիե տիկ մթերք, 
որն ա րա գո րեն յ
  րաց վ
 մ է օր գա նիզ մի  
կող մի ց: Այն պա ր
  նա կ
 մ է եր կաթ, B 

խմբի վի տա մի ն ներ, կա լի
  մի  աղ, ֆոս-
ֆոր, մագ նե զի
 մ և հան քա յին նյ
  թեր: 
Միսն աչ քի է ընկ ն
 մ նաև խո լես տե րի-
նի ցածր պա ր
  նա կ
 թ յամբ՝ ըն դա մե  նը 
25 մգ` 100 գրամ մսի մե ջ: Տ նօ րենի տե-
ղե կաց մամբ, ըն կե ր
 թ յ
  ն
 մ քայ լեր են 

կա տար վ
 մ նաև մսի փա թե թա վոր ման, 
ար տադ րան քի ապ րան քա յին տես քի էլ 
ա վե լի բա րե լավ ման 
 ղ ղ
 թ յամբ, քա-
նի որ գնա լով մե  ծա ն
 մ է պա հան ջար կը 
ճա գա րի մսի վե րա բեր յալ: 

 Գաղտ նիք չէ, որ մսի ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րի վրա էա կան ազ դե ց
 թ-
յ
 ն 
  նի նաև կեն դա նի նե րի կե րակ ր
 -
մը, իսկ դրա հա մար այս տեղ ջան քեր 
չեն խնայ վ
 մ: Տե ղ
 մ ստեղ ծել են կե րի 
փոքր ար տադ րա մաս և կեն դա նի նե րի 
կե րը պատ րաս տ
 մ են ի րենց բա ղադ-
րա տոմ սով՝ ա ռանց որ ևէ հա վե լան յ
 -
թի: Ի դեպ, այս տեղ պատ րաստ վ
 մ են 
նաև խո զե րի և թռ չ
 ն նե րի կե րեր, ո րոնք 
ա ռա ջարկ վ
 մ են ֆեր մե  րա յին տնտե-
ս
 թ յ
 ն նե րին: Տ նօ րե նի տե ղե կաց մամբ, 
կե րի, հետ ևա բար՝ նաև մսի ինք նար ժե-
քի ի ջեց ման նպա տա կով կազ մա կեր-
պ
 մ են հա ցա հա տի կա յին մշա կա բ
 յ-
սե րի ցանք, նա խա տե սել են ա վե լաց նել 
ծա վալ նե րը: Տն տե ս
 թ յ
  ն
 մ գոր ծ
 մ է 
նաև մոր թ
  մշակ ման ար տադ րա մաս, 
ստաց ված մոր թի նե րից կար վ
 մ են 
ո րակ յալ մ
 շ տակ ներ: 

Ն շենք նաև, որ « Սի մի  րամ» ըն կե-
ր
 թ յ
  ն
 մ ի րենց 
  ս
 մն  ա կան պրակ-
տի կան են անց կաց ն
 մ հա մա պա տաս-
խան մաս նա գի տ
 թ յան 
  սա նող նե րը, 
ով քեր այս տեղ ձեռք են բե ր
 մ գի տե-
լիք նե րի մե ծ փորձ 
  հմտ
 թ յ
 ն: Բա-
ցի այդ, ըն կե ր
 թ յ
  նը բարձ րար ժեք 
կեն դա նի ներ է մա տա կա րա ր
 մ գոր-
ծող կամ նո րաս տեղծ ճա գա րա բ
  ծա-
կան ֆեր մե  րա յին տնտե ս
 թ յ
 ն նե րին, 
ա ջակ ցելով նրանց կա յաց ման գոր ծըն-
թա ց
 մ, նաև ա պա հո վ
 մ են մաս նա-
գի տա կան խոր հր դատ վ
 թ յ
 ն՝ կազ մա-
կեր պելով փո խայ ցեր: 

Ցա վոք, տնտե ս
 թ յ
  նը, որ տեղ 
տոհ մա յին գոր ծը վար վ
 մ է մաս նա-
գի տո րեն բարձր մա կար դա կով, դեռևս 
չ
  նի տոհ մա յին կար գա վի ճակ: Մինչ-
դեռ ց
  ցադ րա կան այս տնտե ս
 թ յ
  նը 
մի ակն է տա րա ծաշր ջա ն
 մ, ո րը նաև 
մե ր երկ րի հպար տ
 թ յ
 նն է՝ աշ խա-
տան քի կազ մա կերպ ման օ րի նա կե լի  
փոր ձի  ա ռ
  մով: 

Նել լի Սա հակ յան
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 Վեր ջերս Սանկտ- Պե տեր բ� ր գ� մ 
կա յա ցավ ՌԴ գյ� ղատնտեսական 
կոոպերատիվն երի 3-րդ համագ� մարը 
և  ամ փո փեց երկ րի գյ�  ղատն տե ս� թ-
յան հա մար մի  շարք կար ևոր հար ցեր: 
Գ յ�  ղա ցիա կան տնտե ս� թ յ� ն նե րի ոչ 
մե ծ ձևա չա փե րը` անձ նա կան, օ ժան-
դակ, ֆեր մե  րա կան տնտե ս� թ յ� ն նե րը 
և փոքր, չխո շո րաց ված կոո պե րա տիվ-
նե րը 2 չա փա զանց կար ևոր խնդիր ներ 
են լ�  ծ� մ. նպաս տ� մ են գյ�  ղա կան 
տա րածք նե րի զար գաց մա նը և  երկ րի 
պա րե նա յին անվ տան գ� թ յան ա պա-
հով մա նը` տա լով ար տադր վող գյ� ղմ-
թեր քի 50-60 %-ը:

Հա մա գ
  մա րի ա վար տին ձևա-
կերպ վե ցին  ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րը.

ա/ Սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվն  ե-
րի մի  ջո ցով տնտե սա վար ման փոքր ձևե-
րի հա մար ստեղ ծել պա հես տա վոր ման և  
ա ռաք ման ինֆ րա կա ռ
 ց վածք: 

բ/  Միկ րո ֆի նան սա յին կազ մա կեր-
պ
 թ յ
 ն նե րի ցան ցի, այ սինքն՝ գյ
 -
ղատն տե սա կան վար կա յին սպա ռո ղա-
կան կոո պե րա տիվն  ե րի ցան ցի մի  ջո ցով` 
քա նի որ մե կ խո շոր հա ճա խոր դի հետ 
աշ խա տելն ա վե լի դյ
  րին է, քան հար յ
 -

րա վոր մանրե րի, լ
  ծել վար կա յին մի  ջոց-
նե րի հա սա նե լի
 թ յան 
  մատ չե լի
 թ յան 
խնդի րը: 

Ֆի նան սա կան ինս տի տ
 տ նե րի 
այսօր վա ան տար բեր վե րա բեր մ
 ն քը 
բա ցատր վ
 մ է ա պա հո վագ րա կան հա-
մա կար գի թեր զար գա ցած լի նե լով, կլի-
մա յով պայ մա նա վոր ված՝ բարձր ռիս կե-
րով, վար չա րա րա կա ն
 թ յամբ և պե տա-
կան ոչ լիար ժեք ա ջակ ց
 թ յամբ, ին չը 
խան գա ր
 մ է դի տար կել գյ
  ղատն տե-
ս
 թ յ
  նը՝ որ պես կա յ
 ն հա մա կարգ: 
Բայց և  այն պես, տնտե սա վար ման փոքր 
ձևե րը գնա հատ վ
 մ են՝ որ պես ա վե լի 
ճկ
 ն,  տնտես ման տե սա կե տից` ըն դ
 -
նակ, ո րի հա մար պե տ
 թ յ
  նը պար տա-
վոր է պաշտ պա նել փոքր բիզ նե սը նաև 
գյ
  ղատն տե ս
 թ յ
  ն
 մ` ա վե լի խիստ 
մո տե ց
 մ դրսևո րե լով բան կա յին հա մա-
կար գի նկատ մամբ, որն ան հար կի տար-
վ
 մ է գեր շա հ
 յ թով և  ոչ շրջա նա ռ
  կա-
պի տա լի կ
  տա կ
  մով:

Որ պես գյ
  ղա ց
 ն ա ջակ ցող հնա-
րա վոր գոր ծիք ներ` նշվ
 մ են.

ա/ տո կո սադ ր
 յ քի կոմ պեն սա ց
 մ,
բ/ գյ
  ղատն տե սա կան վար կա յին 

կոո պե րա տիվն  ե րի ֆի նան սա կան փոխ-
օգ ն
 թ յան ֆոն դե րի հա մալ ր
 մ՝ ս
 բ սի-
դա վոր ման մի  ջո ցով` հատ կաց նե լով դաշ-
նա յին բյ
  ջեից այն քան գ
  մար, որ քան 
ներդ րել են ֆի նան սա կան փո խօգ ն
 թ-
յան կոո պե րա տի վի ան դամն  ե րը,

գ/ ե րաշ խա վոր ան քի ստաց ման, 
ե րաշ խա վո ր
 թ յան, գրա վի ա պա հով-
ման ծախ սե րի մաս նա կի (25-30 %-ով) 
ս
 բ սի դա վոր ման տրա մադ ր
 մ,

դ/ ե րաշ խա վո րանք նե րի հա մա կար-
գի զար գա ց
 մ,

ե/ մե  գա կար գա վո րի չի պա հանջ-
նե րի դի վեր սի ֆի կա ց
 մ` կախ ված կոո-
պե րա տի վի գոր ծ
  նե
 թ յան ա ռանձ նա-
հատ կ
 թ յ
 ն նե րից:

ՀԳ. Կար ևոր է, որ նշված ա ռա ջար-
կ� թ յ� ն նե րի հիմ ք� մ նա խա պատ մ� թ-
յ� ն կա, իսկ ար դեն հա ջող ված լի նե լը 
ե րաշ խիք է ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րի ի րա-
կա նաց ման պա րա գա յ� մ, և կա րե լի է  
ակն կա լել շո շա փե լի արդ յ� նք ներ: ՌԴ-� մ 
վեր ջին տա րի նե րին, Ագ րոարդ յ�  նա բե-
րա կան հա մա լի րի զար գաց ման ազ գա յին 
ծրագ րի (ԱՀԶԱԾ) ըն թաց ք� մ կազ մա-
կերպ վեց 1000-ից ա վե լի գյ�  ղատն տե-
սա կան վար կա յին սպա ռո ղա կան կոո պե-
րա տիվ (ԳՎՍԿ), ո րի շնոր հիվ գյ�  ղատն-
տե սա կան փոքր տնտե ս� թ յ� ն նե րի մի  
մասն ագ րո պա րե նա յին վար կա վոր ման 
ծա վա լ� մ ա ճեց 2005 թվա կա նի 0.16 %-ից 
մի նչև 11 %` 2007 թ. և 14 %` 2008 թ.:

Արդ յ� ն ք� մ  հե տա գա մի  քա նի տա-
ր� մ` 2012 թ.-ից մի նչև 2014 թ., պե տա-
կան ա ջակ ց� թ յան տո կո սը ս� բ սի դիա-
նե րի ձևով նվա զեց 8-ից մի նչև 5.2 %:

Վ.Հ.
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Ù»Õñ³Ñ³ó»ñÇó ë»ñ»Ï ù»ñ»Éáõ        
·áñÍÁÝÃ³óÁ

 Ø» Õáõ Ý» ñÇ ÏÛ³Ý ùáõÙ ³ Ù» Ý³ Í³Ýñ 
¢ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ ßñç³ ÝÁ ÓÙ»éÝ ¿£ 
Ø»Õ íÇ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ³Ý-
Ïáõ ÙÁ ÉÇ ÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó ³Û¹ Å³ Ù³ Ý³Ï£ 
²ÝÏ Ù³Ý å³ï ×³é Ý» ñÁ ß³ï »Ý` Ýá ½»-
Ù³ ïá½, í³ ñá³ ïá½, ³ Ï³ ñ³ åÇ ¹á½ 
Ï³Ù å³ ñ³ ïÇý ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, 
Ãáõ Ý³ íá ñáõ ÙÁ Ù³ Ý³ Ý³ ÛÇ ¢ í³ï á ñ³-
ÏÇ Ù»Õ ñáí, ÁÝ ï³ ÝÇ ùáõÙ ÓÙé³Ý å³-
ß³ ñÇ ³Ý μ³ í³ ñ³ñ ÉÇ Ý» ÉÁ, μÝÇ ëË³É 
¹³ ë³ íá ñáõ ÙÁ, ÙÏÝ» ñÁ, μáñ μá ëÁ, Ëá-
Ý³ íáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ñ»Õ Óáõ óÇã û ¹Á Ù»Õ íÇ 
μÝáõÙ, μ³ñÓñ ç»ñ ÙáõÃ Ûáõ ÝÁ ¢  ³ÛÉÝ£ 
ÀÝ ¹áõÝ í³Í ¿, áñ ÑáÏ ï»Ù μ» ñÇó ÙÇÝã¢ 
Ù³ñï ³ ÙÇë Ý» ñÁ, » Ã» Ù»Õ í³ Ýá óáõÙ 
³Ý Ïáõ ÙÁ Ñ³ë ÝáõÙ ¿ 5%-Ç, ³ å³  Ýáñ-
Ù³É »ñ ¢áõÛÃ ¿£ Ò Ù»é Ù³Ý ë» ½á ÝÇ Ñ³ çáÕ 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõ ÙÁ Ñ³Ý ¹Ç ë³ ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ·ñ³ í³ Ï³ ÝÁ, á ñáí å³Û-
Ù³ Ý³ íáñ íáõÙ ¿ Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ 
Ýáñ Ù³É ³×Ý áõ ½³ñ ·³ óáõ ÙÁ, Ýñ³Ýó 
ÙÃ» ñ³ï íáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñ³ çáñ¹ ï³ ñáõÙ£ 
²Û¹ Ýå³ ï³ Ïáí ³ é³ ç³ íáñ Ù»Õ í³-
μáõÛÍ Ý» ñÇ Ùáï Ù»Õ í³ μáõ Í³ Ï³Ý ë» ½á-
ÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ù» Õáõ Ý» ñÁ ÓÙ»é Ù³Ý Ý³-
Ë³ å³ï ñ³ë ï» Éáõ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇó£

àõ Å»Õ, Ï»Ý ëáõ Ý³Ï, É³ íá ñ³Ï Ï»-
ñ³ å³ ß³ ñáí ³ å³ Ñáí í³Í Ù»Õ í³ÁÝ-
ï³ ÝÇù Ý» ñÁ  É³í »Ý ÓÙ» éáõÙ£ ¶³ñ Ý³-
ÝÁ ³Û¹ åÇ ëÇ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñáõÙ Ù³ÛñÝ 
û ñ» óûñ ³ í» É³ó ÝáõÙ ¿ Óí³¹ ñáõ ÙÁ, ¢ 
Ù» Õáõ Ý»ñÝ ³ í» ÉÇ ß³ï ÃñÃáõñ Ý»ñ áõ 
Ñ³ñëÝ Û³Ï Ý»ñ  »Ý ËÝ³ ÙáõÙ£ ²Û¹ åÇ ëÇ 
Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ Ù» Õáõ Ý» ñÁ »ñ Ï³ñ »Ý 
³å ñáõÙ, á ñÁ Ýå³ë ïáõÙ ¿ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ 
³ ñ³· ³ ×ÇÝ ¢ ·³ñ Ý³ Ý³ ÛÇÝ Ù»Õ ñ³-
μ»ñ ùÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï û· ï³ ·áñÍ Ù³ ÝÁ£ 
Ø»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ ÓÙ» éáõ ÙÁ μ³ ñ» Ñ³-
çáÕ ³Ýó Ï³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï 
¿ ³ ×»ó Ý»É ÑÝ³ ñ³ íá ñÇÝë ß³ï » ñÇ ï³-
ë³ñ¹ Ù» Õáõ Ý»ñ, ¹ñ³Ýó Ñ³ Ù³ñ Ïáõ ï³-
Ï»É μ³ í³ ñ³ñ ù³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ùμ μ³ñÓ ñá-
ñ³Ï Ï» ñÇ å³ ß³ñ` ÓÙ» é³ ÛÇÝ ß»Ý ù» ñáõÙ 
ëï»Õ Í»É û ¹Ç Ëá Ý³ íáõÃ Û³Ý áõ ç»ñ ÙáõÃ-
Û³Ý Ýáñ Ù³É å³Û Ù³Ý Ý»ñ£

ÒÙ é³ ÝÁ å»ïù ¿ Ý³ Ë³ å³ï ñ³ëï-
í»É ³Ù μáÕç ³Ù é³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ` É³í 
» Õ³ Ý³Ï Ý» ñÇÝ ãá ñ³ó Ý»É ÓÙ» é³ Ýá óÁ ¢ 
í» ñ³ Ýá ñá ·»É, Ó»éù μ» ñ»É ï³ ù³ó ÝáÕ 
ÝÛáõÃ, Ùï³ Ñá· í»É Ï» ñÇ Ù³ ëÇÝ, ÙÇ çáó-
Ý»ñ Ó»é Ý³ñ Ï»É Ù» Õáõ Ý» ñÇ ³ß Ý³ Ý³ ÛÇÝ 
³ ×»ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ ¢  ³ÛÉÝ£

Ø»Õ ñ³ ù³ ÙÇó Ñ» ïá Ù»Õ í³ Ýá óáõÙ 
å»ïù ¿ ³Ýó Ï³ó Ý»É Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇù-
Ý» ñÇ ëïáõ ·áõÙ£ ¸ ñ³ Ýå³ ï³ÏÝ ¿ª 
å³ñ ½»É ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ íÇ ×³ ÏÁ ¢ å³Û Ù³Ý-
Ý»ñ ëï»Õ Í»É » ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ù» Õáõ Ý» ñÇ 
³ ×»ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ£ ²Û¹ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ ãÇ 
Ï³ ñ» ÉÇ Ñ» ï³Ó ·»É ÙÇÝã¢ Ù»Õ ñ³ μ»ñ ùÇ 
ÉñÇí ÁÝ¹ Ñ³ ïáõ ÙÁ, Ñ³ Ï³ é³Ï ¹»å ùáõÙ 
Ù» Õáõ Ý» ñÇ Ñ³ñ Ó³ ÏáõÙ Ý» ñÁ ÏË³Ý ·³-
ñ»Ý ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ Ù³Ý ñ³ Ù³ëÝ ëïáõ· Ù³-
ÝÁ£ ÀÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ ½ÝÝÙ³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï 
á ñá ßáõÙ »Ý Ýñ³ áõ ÅÁ, Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÇ 
íñ³ ÃñÃáõñ Ý» ñÇ áõ Ñ³ñëÝ Û³Ï Ý» ñÇ 
å³ï Ï» ñÁ, á ñáí Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ·Ý³ Ñ³ ï»É 
Ùáñ á ñ³ ÏÁ, » Ã» ³Û¹ ÁÝ ï³ ÝÇ ùáõÙ ãÏ³Ý 
ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, Ñ³ß íÇ »Ý ³é ÝáõÙ 
Ï» ñÇ å³ ß³ ñÁ, μÝÇó Ñ» é³ó ÝáõÙ »Ý ¹³-
ï³ñÏ ¢  ³ í» Éáñ¹ Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÁ£ º Ã» 
Ñ» é³ó Ù³Ý »Ý Ã³ Ï³ Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÇ Ù»ç 
ùÇã Ù»Õñ Ï³, ¹ñ³Ýó ë» ñ» ÏÁ ù» ñáõÙ »Ý 
Ñ³ ïáõÏ ·áñ ÍÇ ùáí, á ñÁ Ý³ Ë³ ï»ë í³Í 
¿ ë» ñ»Ï ù» ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ¢ ¹ ÝáõÙ ÙÇç-
Ý³ ï³Ë ï³ ÏÇ Ñ»ï ¢Á, Ù» Õáõ Ý» ñÁ Ù»Õ-
ñÁ í»ñó ÝáõÙ »Ý ï» Õ³ ÷á ËáõÙ μáõÛ ÝÁ, 
á ñÇó Ñ» ïá ¹³ ï³ñÏ Ù»Õ ñ³ Ñ³ óÁ Ñ»-
é³ó ÝáõÙ »Ý ÷» Ã³ ÏÇó£ ÀÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÁ 
Ëï³ó Ý» Éáõ Å³ Ù³ Ý³Ï å»ïù ¿ μáõÛ ÝÁ 
μ³ñ ÓÇÏ Ý» ñáí ï³ ù³ó Ý»É£

´ ÝáõÙ » Õ³Í ÃñÃáõñ Ý» ñÇ ¢ Ñ³ñëÝ-
Û³Ï Ý» ñÇ  ù³ Ý³ Ïáí áõ á ñ³ Ïáí ·Ý³ Ñ³-
ïáõÙ »Ý Ùá ñÁ£ ºñμ Ù³ÛñÝ ³ Ýá ñ³Ï ¿, 
Ýñ³Ý Ëá ï³ ÝáõÙ »Ýª ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ ï³-
Éáí ÝáõÏ É»áõ ëÇó í»ñó ñ³Í Ù³Ûñ£ ºñ μ»ÙÝ 
Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ù³ë Ý³ ïáõ ÙÇ Ù³Û ñÁ Ù» Õáõ Ý»-
ñáí ³Ù μáÕ çá íÇÝ ÙÇ³ó Ý»É ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý 
Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ£ ²ß Ý³ Ý³ ÛÇÝ ëïáõ·-
Ù³Ý ¢ Ñ» ï³ ·³ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ   Å³-
Ù³ Ý³Ï (ÇÝã å»ë ·³ñ Ý³ ÝÁ)  å»ïù    ¿ 
Ï³Ý Ë³ñ ·» ÉÇã ÙÇ çáó Ý»ñ Ó»é Ý³ñ Ï»É Ù»-
Õáõ Ý» ñÇ Ñ³ñ Ó³ ÏáõÙ Ý» ñÇ ¹»Ù:  

²ß Ý³ Ý³ ÛÇÝ Ñ³ñ Ó³ ÏáõÙ Ý»ñÝ ³ í» ÉÇ     
íï³Ý ·³ íáñ »Ý, ù³Ý ·³ñ Ý³ Ý³ ÛÇ ÝÁ, 
ù³ ÝÇ   áñ   ³Û¹ Å³ Ù³ Ý³Ï Ù» Õáõ Ý» ñÁ  
ÉÇ ÝáõÙ »Ý ·ñ·éí³Í íÇ ×³ ÏáõÙ ¢ Ý ñ³Ýó 
Ùáï áõ Å»Õ ¿ ³ñ ï³ Ñ³Ûï íáõÙ Ïá Õá åáõ-
ïÇ ³Õμ Ûáõñ ÷Ýïñ» Éáõ Ó·ïáõ ÙÁ£ Ø»-
Õáõ Ý» ñÇ Ñ³ñ Ó³ ÏáõÙ Ý» ñÇó Ëáõ ë³ ÷»-
Éáõ Ñ³ Ù³ñ, ³ß Ý³ ÝÁ Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ 
ëïáõ ·áõÙ Ý» ñÁ å»ïù ¿ Ï³ ï³ ñ»É » ñ»-
Ïá Û³Ý Å³ Ù» ñÇÝ Ã³Ý ½Ç ýÇó å³ï ñ³ë-
ï³Í ó³Ý ó³ å³ï Ù» Ïáõ ë³ ñ³ ÝÇ ï³Ï£

ä»ïù ¿ Ó·ï»É Ù»Í ù³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ùμ 

» ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ù» Õáõ Ý»ñ ³ ×»ó Ý»É£ ²Û¹-
åÇ ëÇ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÁ É³í »Ý ÓÙ» éáõÙ£ 
´³ óÇ ³Û¹, áñ ù³Ý áõ Å»Õ ¿ ÉÇ ÝáõÙ ÁÝ ï³-
ÝÇ ùÁ, ³ÛÝ ù³Ý ËÝ³ Ûá Õ³ μ³ñ ¿ Í³Ëë-
íáõÙ ÓÙé³Ý Ï» ñÁ£ ÂáõÛÉ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ 
Ñ³ Ù³ñ ¹Åí³ñ ¿ μÝáõÙ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï 
ç»ñ ÙáõÃ ÛáõÝ å³Ñ å³ Ý»É£ ¶³ñ Ý³ ÝÁ 
áõ Å»Õ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ Ù» Õáõ Ý» ñÁ, ãÝ³ Û³Í 
û ñ³ óáõ ó³ ÛÇÝ Ù»Í Ñ³ ë³ ÏÇÝ, ýÇ ½Çá Éá-
·Ç³ å»ë » ñÇ ï³ ë³ñ¹ ÏÉÇ Ý»Ý ¢ Ï³ ×»ó-
Ý»Ý ³ í» ÉÇ ß³ï ÃñÃáõñ Ý»ñ áõ Ñ³ñëÝ-
Û³Ï Ý»ñ£

Ð» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ óáõÛó »Ý 
ïí»É, áñ ÓÙé³ ÝÁ ÷» Ã³ ÏáõÙ ë³ï Ï³Í 
Ù» Õáõ Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ½³Ý· í³ ÍÁ Ï³½-
ÙáõÙ »Ý Ñáõ ÉÇ ëÇ í»ñ çÇÝ ï³ë Ýûñ Û³ ÏÇÝ 
Ùáñ ¹ñ³Í Óí» ñÇó ³ ×»ó í³Í Ù» Õáõ Ý»-
ñÁ£ Øáñ ÏáÕ ÙÇó ß³ï áõß ¹ñ³Í ÓáõÝ 
¢ë ó³Ý Ï³ ÉÇ ã¿, ù³ ÝÇ áñ áõß ³ ×»ó í³Í 
» ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ù» Õáõ Ý» ñÁ ã»Ý Ñ³ëó ÝáõÙ 
Ù³ùñ Ù³Ý ÃéÇãù Ï³ ï³ ñ»É ¢ Ó Ù»é Ù³Ý 
»Ý ·ÝáõÙ Í³Ý ñ³ μ»éÝ í³Í ³ ÕÇ Ý» ñáí£ 
ÒÙ é³ÝÝ ³Û¹ åÇ ëÇ Ù» Õáõ Ý»ñÝ Ç ñ»Ýó ³Ý-
Ñ³Ý ·Çëï »Ý å³ ÑáõÙ, ³Ý Ñ³Ý·ë ï³ó-
ÝáõÙ »Ý ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ, ÇëÏ  Ýñ³Ýó Ù»Í 
Ù³ ëÁ ÙÇÝã¢ ·³ ñáõÝ ãÇ ³å ñáõÙ£ ØÇ çÇÝ 
·á ïáõ å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ É³í ¿, »ñμ Ù³Û ñÁ 
Óí³¹ ñáõ ÙÁ ³ í³ñ ïáõÙ ¿ ë»å ï»Ù μ» ñÇ 
³ é³ çÇÝ ï³ë Ýûñ Û³ ÏÇÝ£

ºñμ Ç Ñ³Ûï » Ï³í í³ ñá³ ïá½ ÑÇ-
í³Ý ¹áõÃ Ûáõ ÝÁ, Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ 
³ÝÏ Ù³Ý ïá Ïá ëÁ ëÏë»ó μ³ñÓ ñ³ Ý³É` 
á ñáß Ù»Õ í³ Ýáó Ý» ñáõÙ Ñ³ë Ý» Éáí ÙÇÝã¢ 
Ñ³ñ Ûáõ ñÇ£ ä³ï ×³ éÁ áã Ã» ÑÇ í³Ý-
¹áõÃ Û³Ý ³Ý μáõ Å» ÉÇáõÃ ÛáõÝÝ ¿, ³ÛÉ Ù»Õ-
í³ å³ ÑÇ ãÇ Ù³ óáõÃ Ûáõ ÝÁ Ï³Ù ³ÛÝ å³-
Ñ³Ýç Ý» ñÇ ³Ý ï» ëáõ ÙÁ, á ñáÝù å»ïù ¿ 
û· ï³ ·áñÍ í»Ý Ù»Õ ñ³ ù³ ÙÇó Ñ» ïáª Ù»-
Õáõ Ý» ñÇ Ñ³ çáÕ ÓÙ»é Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ£ ²Û¹ 
å³ Ñ³Ýç Ý» ñÁ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ Ñ»ï¢ Û³ÉÝ 
»Ý. Ùáñ Ñ³Ûï Ý³ μ» ñáõ ÙÁ Ù»Õ ñ³ ù³ ÙÇó 
Ñ» ïá, ×Çßï ¢ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ Ù»Õ í³ÁÝ-
ï³ ÝÇù Ý» ñÇ μÝ» ñÇ Ëï³ óáõÙ ¢ μ ÝáõÙ 
Ù»Õ ñáí ßñç³ Ý³Ï Ý» ñÇ ¹³ ë³ íá ñáõÙ, 
Ù»Õ íÇ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ μáõ Åáõ ÙÁ í³ ñá³-
ïá½ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ¹»Ù, ÁÝ ï³ ÝÇù Ý»-
ñáõÙ Ù³ Ý³ Ý³ ÛÇ Ù»Õ ñÇ ÷á Ë³ ñÇ Ýáõ ÙÁ 
Ù»Õ ñáí Ï³Ù û ß³ ñ³ Ïáí, ³ß Ý³ ÝÁ » ñÇ-
ï³ ë³ñ¹ Ù» Õáõ Ý» ñáí áõ Å»Õ Ù»Õ í³ÁÝ-
ï³ ÝÇù Ý»ñ ³ ×»ó Ý» ÉÁ, Ï» ñ³ å³ ß³ ñÇ 
ëïáõ ·áõ ÙÁ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñáõÙ ¢, » Ã» 
å³ Ñ³Ýç íáõÙ ¿, ¹ñ³ Éñ³ óáõ ÙÁ, Ýá ½»-

Ù³ ïá½ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ¹»Ù Ï³Ý Ë³ñ-
·» ÉÇã ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÁ ¹» Õ³ ÙÇ çáó Ý»-
ñáí£

ՄՈՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐ� ՄԸ 
 ՄԵՂՐԱՔԱՄԻՑ ՀԵՏՈ

Ø»Õ ñ³ ù³ ÙÇ Å³ Ù³ Ý³Ï Ù»Õ í³ å³-
ÑÇ ³Ý½ ·áõ ßáõÃ Û³Ý Ñ»ï ¢³Ý ùáí ÉÇ ÝáõÙ 
»Ý Ù³Û ñ» ñÇ ³Ý ÏáõÙ Ý»ñ£ ¸ ñ³ Ñ³Ûï Ý³-
μ»ñ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ å»ïù ¿ ëïáõ· íÇ ÁÝ-
ï³ ÝÇ ùÁ`  å³ñ ½» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ³ñ¹ Ûáù Ý³ 
áõ ÝÇ μ³ó ë» ñáõÝ¹ (Óáõ, ÃñÃáõñ), Ã»ª áã£ 
²Û¹ ·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝÝ  ³ß Ë³ ï³ ï³ñ ¿£ 
Ü»Ï ï³ ñÇ μ³ ó³ Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ μÝáõÃ Û³Ý 
Ù»ç Ï³ ñáÕ ¿ Ñ³Ý ·»ó Ý»É Ù»Õ íÇ Ñ³ñ Ó³-
ÏáõÙ Ý» ñÇ£ ̧  ñ³ ÝÇó Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ëáõ ë³ ÷»É, 
» Ã» Ù»Õ í³ å³ ÑÇ ÏáÕ ÙÇó Ýßí»Ý ³ÛÝ ÁÝ-
ï³ ÝÇù Ý» ñÁ, á ñáÝù Ù»Õ ñ³ ù³ ÙÇó Ñ» ïá 
íï³ ñáõÙ »Ý μá é» ñÇÝ£ ä»ïù ¿ Ç Ù³ Ý³É, 
áñ ³ÛÝ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÁ, á ñáÝù å³ ÑáõÙ 
»Ý μá é» ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ùáï Ï³Ý ËÝ¹Çñ-
Ý»ñ Ùáñ Ñ»ï, ³Û ëÇÝùÝª Ï³°Ù Ù³Û ñÁ 
μ»ÕÙ Ý³ íáñ í³Í ã¿  Ï³°Ù ³ÛÝ ãÏ³£ º Ã» 
³Û¹ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñáõÙ Ï³ ÷³Ï ë» ñáõÝ¹ 
(Ý³ Ë³ Ñ³ñëÝ Û³Ï, Ñ³ñëÝ Û³Ï) ¢ Ù³Û-
ñ³å ïáõÏ Ý»ñ, á ñáÝ óÇó ÍÝí»É ¿ Ù³Ûñ, 
³Ý ï» ÕÇ ¿ á ñá Ý»É Ùá ñÁ, á ñáí Ñ»ï¢ Ùáñ 
Ñ³ ë³ ÏÁ 4 û ñ³ Ï³ ÝÇó áã ³ í» ÉÇ ¿£ Ø³Û-
ñÁ ë» é³ Ñ³ ëáõÝ ¿ ¹³é ÝáõÙ 7 û ñ³ Ï³Ý 
Ñ³ ë³ ÏáõÙ£ ²Û¹ Å³ Ù³ Ý³Ï ÁÝ ï³ ÝÇ ùáõÙ 
ãå»ïù ¿ ÉÇ ÝÇ ³ß Ë³ ï³ íáñ Ù»Õ íÇ ÷³Ï 
ë» ñáõÝ¹£ 

ՌԴ գյ� ղատնտեսական 
կոոպերատիվն երի 3-րդ 

համագ� մարը

 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 

Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու-
ղատն տե սա կան հան րա գի տա-
րան ձեռք բե րե լու հա մար կա րող 
եք զան գա հա րել 

011 23 14 30 
հե ռա խո սա հա մա րով:

 Հան րա գի տա րան ներն առ կա 
են նաև Գ յու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ-
րոն նե րում, ինչ պես նաև՝ «Նո յան 
Տա պան» և «Բ�  կի նիստ» գրատ-
նե րում:



ÜáÛ»Ùμ»ñ 5 - 17, 2015 Ã. 
ÃÇí 29 (2084)7

² ¶ ð àÈñ³ïáõÈñ³ïáõ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸ÀØ²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

6

Առաջընթաց՝ 
արգելավայրի 

ստեղծման 
� ղղ� թյամբ

´Ü²ä²Ðä²ÜàôÂÚàôÜ

FLEG II ծրա գի րը մե կ նար կել է 
դեռևս 2013 թ.: Հա յաս տա ն� մ այն   
ֆի նան սա վոր վ� մ է Եվ րա մի � թ յան 
կող մի ց, իսկ Ավստ րիա կան զար-
գաց ման հա մա գոր ծակ ց� թ յ� նն 
(ԱԶՀ) ա պա հո վ� մ է ծրագ րի հա-
վել յալ ֆի նան սա վո ր�  մը` մի  շարք 
լրա ց�  ցիչ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ի րա-
կա նաց ման  հա մար: Ծ րա գիրն �  նի 
մի  շարք մի  ջո ցա ռ� մն  եր` � ղղ ված 
ՀՀ Տա վ�  շի մար զ� մ առ կա ե րեք 
ան տա ռա յին ար գե լա վայ րե րի հի-
ման վրա` §Իջ ևա նի¦ ար գե լա վայ-
րի ստեղծ մանն �  գոր ծ�  նե� թ յան 
հա մար պայ ման նե րի ա պա հով մա-
նը: Դ րանք ֆի նան սա վոր վ� մ են 
ԱԶՀ-ի կող մի ց և  ի րա կա նաց վ� մ են 
WWF- Հա յաս տա նի կող մի ց:

Ընդ հա ն
 ր նա խա ձեռ ն
 թ յ
  նը 

մի տ ված է առ կա ան տա ռա յին ար գե-
լա վայ րե րի օպ տի մա լաց մա նը, ինչն 
այ սօր չա փա զանց կար ևոր խնդիր 
է մե ր երկ րի հա մար:  Այն էա պես 
կհզո րաց նի Հա յաս տա նի ան տա-
ռա յին պահ պան վող տա րածք ները 
և կն պաս տի ան տա ռա յին բնա կան 
պա շար նե րի կա յ
 ն կա ռա վար մա-
նը:  Ա վե լին, ՀՀ կա ռա վա ր
 թ յ
 նն 
«Իջ ևա նի» ար գե լա վայ րի ստեղ ծ
 -
մը նե րա ռել է «ՀՀ բն
 թ յան հա տ
 կ 
պահ պան վող տա րածք նե րի ռազ մա-
վա ր
 թ յ
 ն, պահ պա ն
 թ յան և  օգ-
տա գործ ման բնա գա վա ռ
 մ պե տա-
կան ծրա գիր»  փաս տաթղ թ
 մ, որն 
ըն դ
 ն վել է 2014 թ. սեպ տեմ բե րին:   

 Ներ կա յ
 մս ար գե լա վայ րի 
սահ ման նե րի քար տե զագ ր
 մն  
  
հստա կե ց
  մը գտնվ
 մ են եզ րա փա-
կիչ փ
  լ
 մ՝ քար տե զի նա խա գի ծը 
քննարկ վ
 մ է « Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ի 
հետ: FLEG II-ի շրջա նակ նե ր
 մ պլա-
նա վոր ված այլ մի  ջո ցա ռ
 մն  ե րը նե-
րա ռ
 մ են՝ դրա կա ռա վար ման պլա-
նի նա խագ ծի մշա կ
 մ, ար գե լա վայ-
րի ստեղծ ման, դրա սահ ման նե րի, 
կա նո նադ ր
 թ յան և կա ռա վար ման 
պլա նի հաս տատ ման հա մար ի րա-
վա կան փաս տաթղ թե րի նա խագ ծե-
րի մշա կ
 մ, մարդ կա յին և տեխ նի-
կա կան հզո ր
 թ յ
 ն նե րի ստեղ ծ
 մ: 
Նոր ար գե լա վայ րը կմի ա վո րի ինչ-
պես առ կա ար ժե քա վոր, այն պես էլ՝ 
վե րա կանգն ման են թա կա խախտ-
ված տա րածք ները:

 Հարկ է նշել նաև, որ ար գե լա-
վայրն ան մի  ջա կա նո րեն կից է լի նե լ
  
«Դի լի ջան» ազ գա յին պար կին՝ ա պա-
հո վե լով ն
 յ նա տիպ ան տա ռա յին 
է կո հա մա կար գե րի շա ր
  նա կ
 թ յ
 ն 
հան դի սա ցող տա րածք նե րի պահ-
պա ն
 թ յ
  նը:

www.armenia.panda.org

 

 

 

º Ã» Ù»Õ íÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÁ ³Ýμ Ý³ Ï³Ý 
Ó³Û Ý»ñ ¿ ³ñ Ó³ ÏáõÙ, Ù» Õáõ Ý» ñÁ í³½í-
½áõÙ »Ý ³ñ Ï³ Ýá óÇ Ùáïª ÃéÇã ù³ ï³Ë-
ï³ ÏÇ íñ³, ³Û¹ åÇ ëÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÁ å»ïù 
¿ ëïáõ ·»É ¢ å³ñ½»É ³ñ¹ Ûá±ù áõ ÝÇ Ù³Ûñ, 
Ã»± áã£ º Ã» ³Û¹ åÇ ëÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùáõÙ Ï³Ý 
Óí»ñ ¢ 2-3 û ñ³ Ï³Ý ÃñÃáõñ Ý»ñ Ï³Ù 
Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ μççáõÙ Ï³ 2-3 Óáõ, ¹³ 
ãÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ, áñ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÁ μá é³ óáõ 
¿£ º°í Ù» Õáõ Ý» ñÁ, ¢° Ýáñ μ»ÕÙ Ý³ íáñ-
í³Í Ù³Û ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÙÇ ù³ ÝÇ Óáõ ¹Ý»É 
Ù»Ï μççáõÙ, ¢ Ó í» ñÁ ¹ñí»Ý áã Ã» μççÇ 
Ï»Ýï ñá ÝáõÙ, ³ÛÉª »½ ñáõÙ£ º Ã» ³Û¹ åÇ-
ëÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùáõÙ Ï³Ý Ýáñ Ï³ éáõó í³Í 
Ã³ ë³Ï Ý»ñ Ï³Ù ÑÝ» ñáõÙ ¹ñí³Í ÙÇ ù³-
ÝÇ Óí»ñ, ³Û¹  ¹»å ùáõÙ Ñëï³Ï Ï³ ñáÕ 
»Ýù ³ ë»É, áñ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÁ μá é³ óáõ ¿£ 
²Û¹ åÇ ëÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ å»ïù ¿ ï³É Ýáñ 
μ»ÕÙ Ý³ íáñ í³Í Ù³Ûñ ÝáõÏ É»áõ ëÇó Ï³Ù 
ÙÇ³ó Ý»É áõ ñÇß ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇÝ£ ²Û¹ 
·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ  áã ÙÇßï »Ý ï³ ÉÇë 
¹ñ³ Ï³Ý ³ñ¹ ÛáõÝù£

´»ÕÙ Ý³ íáñ í³Í Ù³Û ñÁ ï» Õ³ íá-
ñáõÙ »Ý Ù³Û ñ³ í³Ý ¹³ ÏÇ Ù»ç ¢ Ï³-
ËáõÙ μÝÇ Ï»Ýï ñá ÝáõÙª Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÇ 
³ ñ³Ý ùáõÙ£ ºñÏ ñáñ¹ û ñÁ Ù³Û ñ³ í³Ý-
¹³ ÏÇ ÷³ Ï³ ÝÁ μ³ óáõÙ »Ý ¢ ÷³Ïó ÝáõÙ 
Ùá Ù³ Ã»ñ Ãáí, 6-7 Å³Ù ³Ýó ëïáõ ·áõÙ 
»Ý Ù³Û ñ³ í³Ý ¹³ ÏÁ. » Ã» Ù» Õáõ Ý» ñÁ 
ÏñÍ»É »Ý Ùá Ù³ Ã»ñ ÃÁ ¢ Ùá ñÁ μ³ó Ãá-
Õ»É, ëïáõ· íáõÙ ¿ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÁ£ ¶ï Ý» Éáí 
Ùá ñÁª áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÙ »Ý, Ã» ÇÝã å»ë 
»Ý Ù» Õáõ Ý» ñÁ í» ñ³ μ»ñ íáõÙ Ýñ³Ý£ º Ã» 
í³½í ½áõÙ »Ý Ùáñ Ñ»ï ¢Çó, ù³ßù ßáõÙ 
áï ù» ñÇó ¢ Ã ¢» ñÇó, áõ ½áõÙ »Ý Ë³Û Ã»É 
Ï³Ù ßñç³ å³ ï»É »Ý ÏÍÇ ÏÇ Ù»ç, ³Û¹ 
Å³ Ù³ Ý³Ï ÙáñÝ ³Ý ÙÇ ç³ å»ë μéÝáõÙ 
»Ý ¢ ó³Ý Ï³ ÉÇ ¿, áñ ï» Õ³ íá ñ»Ý áõ ñÇß 
í³Ý ¹³ ÏáõÙ£ ¸ ñ³ ÝÇó Ñ» ïá í»ñó ÝáõÙ 
»Ý Ù»Ï μ³ Å³Ï ·áÉ çáõñ (35-370C), á ñÇ 
Ù»ç ÁÝÏÕ ÙáõÙ »Ý Ùá ñÁ í³Ý ¹³ Ïáí 3-4 
³Ý ·³Ù, ³ å³ Ï³ ËáõÙ »Ý ÷» Ã³ ÏáõÙ£ 
ì» ñáÝß í³Í ·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ùáñ 
Ñ»ï ÏñÏÝáõÙ »Ý£ ²Û¹ åÇ ëÇ ·áñ Íá ÕáõÃ-
ÛáõÝ Ý»ñÝ û· ÝáõÙ »Ý μá é³ óáõ ÁÝ ï³-
ÝÇ ùÇÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É μ»ÕÙ Ý³ íáñ í³Í Ùá ñÁ£ 
º Ã» Ù»Õ í³ Ýá óáõÙ ãÏ³ å³ Ñáõë ï³ ÛÇÝ 
μ»ÕÙ Ý³ íáñ í³Í Ù³Ûñ, μá é³ óáõ ÁÝ ï³-
ÝÇ ùÁ å»ïù ¿ í» ñ³ó íÇ, ù³ ÝÇ áñ ³Û¹ 
ÁÝ ï³ ÝÇ ùÁ ÓÙé³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³Ý å³Û-
Ù³Ý Ïë³ï ÏÇ£ ²Û¹ Ýå³ ï³ Ïáí ÷» Ã³-
ÏÁ Ù» Õáõ Ý» ñÇ Ñ»ï Ñ³ ÝáõÙ »Ý Ù»Õ í³ Ýá-
óÇó, É³í ÍË³ Ñ³ ñáõÙ, á ñÇ Ñ»ï ¢³Ý ùáí 
Ù» Õáõ Ý»ñÝ Ç ñ»Ýó Ù»Õ ñ³ å³ñ ÏÁ ÉóÝáõÙ 
»Ý Ù»Õ ñáí£ ¸ ñ³ ÝÇó Ñ» ïá Ù» Õáõ Ý» ñÇÝ 
Ã³÷ »Ý ï³ ÉÇë Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÇó£ Ü ñ³Ýù 
ÃéãáõÙ »Ý Ç ñ»Ýó Ý³Ë ÏÇÝ ÷» Ã³ ÏÇ ï»-
ÕÁ£ â·ï Ý» Éáí Ç ñ»Ýó ÷» Ã³ ÏÁª ÙïÝáõÙ 
»Ý Ñ³ñ ¢³Ý ÷» Ã³Ï Ý» ñÇ Ù»ç£ Èó í³Í 
Ù»Õ ñ³ å³ñ Ï» ñáí  Ù» Õáõ Ý» ñÇÝ áõ ñÇß 
÷» Ã³Ï Ý» ñÇ Ù» Õáõ Ý» ñÁ ÁÝ ¹áõ ÝáõÙ »Ýª 
ë³ï Ï³ó Ý» Éáí ³ÛÝ Ù» Õáõ Ý» ñÇÝ, á ñáÝù 
Óí³¹ ñáõÙ »Ý£

ՃԻՇՏ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ 
ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ
ԲՆԵՐԻ ԽՏԱՑ� Մ

Ø»Õ íÇ ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ μÝ» ñÇ Ý» Õ³-
óáõ ÙÁ ëÏëáõÙ »Ýª Ñ³ Ý» Éáí ¹³ ï³ñÏ ¢ 
ÏÇ ë³ Ï³ éáõó í³Í Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÁ: ´³ó 
·áõÛ ÝÇ, Ýáñ Ï³ éáõó í³Í Ù»Õ ñáí Ù»Õ-
ñ³ Ñ³ ó» ñÁ ï» Õ³ íá ñáõÙ »Ý μÝÇ ÏáÕ-
ù» ñáõÙ: øÇã Ù»Õ ñáí Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÁ ï»-
Õ³ íá ñáõÙ »Ý ÙÇç Ý³ ï³Ë ï³ ÏÇó Ñ» ïáª 
ù» ñ» Éáí ë» ñ» Ï³Í Ù»Õ ñÁ: ²Û¹ åÇ ëÇ Ù»Õ-
ñ³ Ñ³ ó» ñÇó Ù» ÕáõÝ Ù»Õ ñÁ ï» Õ³ ÷á-
ËáõÙ ¿ μÝÇ Ù»ç: Ø»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÁ, á ñáÝù 
Éóí³Í »Ý Ù»Õ ñáí ¢ ÏÇ ëáí ã³÷ ë» ñ»-
Ï³Í, ï» Õ³ íá ñáõÙ »Ý μÝÇ Ï»Ýï ñá ÝáõÙ: 
È³í »Ý Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ³ÛÝ Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÁ, 
á ñáÝù ß³ ·³ Ý³ Ï³ ·áõÛÝ »Ý ¢ Ý»ñù ¢Ç 
Ù³ ëÁ ¹³ ï³ñÏ ¿ Ï³Ù μçÇç Ý» ñÁ ÏÇ ëáí 
ã³÷ »Ý Éóí³Í Ù»Õ ñáí: ²Û¹ åÇ ëÇ Ù»Õ-
ñ³ Ñ³ ó»ñÝ ³ í» ÉÇ »ñ Ï³ñ »Ý å³ ÑáõÙ 
ï³ ùáõÃ Ûáõ ÝÁ, ¢ Ù» Õáõ Ý» ñÁ ¹ñ³Ýó íñ³ 
³ í» ÉÇ Ñ³ çáÕ »Ý ÏÍÇÏ Ï³½ ÙáõÙ:

ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ Բ� Ժ� ՄԸ 
ՎԱՐՈԱՏՈԶ ՀԻՎԱՆԴ� ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ÒÙ é³Ý å³ ß³ ñÇ Éñ³ óáõ ÙÇó ³ é³ç 
å»ïù ¿ Ï³½ Ù³ Ï»ñå íÇ Ù»Õ íÇ ÁÝ ï³-
ÝÇù Ý» ñÇ μáõ Åáõ ÙÁ í³ ñá³ ïá ½Ç ¹»Ù:

 Ð³Ûï ÝÇ ¿, áñ Ù»Õ ñ³ ù³ ÙÇó Ñ»-
ïá ½·³ ÉÇ ã³ ÷áí Çç ÝáõÙ ¿ Ùáñ Óí³¹-
ñáõÃ Ûáõ ÝÁ: ì³ ñá³ ïá ½Ç ïÇ ½Á ½ñÏíáõÙ 
¿ ÃñÃáõñ Ý» ñÇ íñ³ Ýá ñÇó Óí³¹ ñ» Éáõ 
ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÇó: Îñ ×³ï íáõÙ ¿ 
Ýáñ ÍÝíáÕ í³ ñá³ ïá ½Ç ï½» ñÇ ù³ Ý³-
ÏÁ, á ñáÝù Ï³ ñáÕ »Ý ÓÙ» é»É Ù» Õáõ Ý» ñÇ 
Ñ»ïª ï» Õ³ íáñ í» Éáí á ñá í³Û ÝÇ ë»·-
Ù»Ýï Ý» ñÇ ³ ñ³Ý ùáõÙ, ÇëÏ Ù Ûáõë ï³ ñÇ 
Ï³ñáÕ »Ý ë» ñáõÝ¹ ï³É: º Ã» Ï» ñ³Ï-
ñáõÙÝ  ³Ýó Ï³ó Ý»Ý μáõ Åáõ ÙÇó ³ é³ç, 
Ïμ³ñÓ ñ³ Ý³ Ùáñ Óí³¹ ñáõ ÙÁ, á ñÇ Ñ»ï-
¢³Ý ùáí Ï³ í» É³ Ý³Ý Ýáñ ÍÝí³Í ï½»-
ñÁ: ´áõÅ Ù³Ý ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ Ûáõ ÝÁ 
ÏÇç ÝÇ, Ïμ³ñÓ ñ³ Ý³ ¹» Õ³ ÙÇ çá óÇ ù³-
Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ Ù»Õ ñÇ Ù»ç: 

Բ� Ժ� ՄԸ
ÂñÃÝç Ï³Ã Ãáõ: 20 ·ñ³Ù ÃÃáõÝ 

Éáõ ÍáõÙ »Ý Ù»Ï ÉÇïñ ·áÉ çñáõÙ ¢ ·áÉ 
íÇ ×³ ÏáõÙ, ëñëÏÇ ãÇ û· ÝáõÃ Û³Ùμ û·-
ï³ ·áñ ÍáõÙª 1 
ßñç³ Ý³Ï Ù»Õ-
íÇ Ñ³ Ù³ñ 10 
ÙÉ: ú ¹Ç ç»ñ-
Ù ³ ë  ï Ç  × ³  Ý Á 
å»ïù ¿ ÉÇ ÝÇ 
160C-Çó áã å³-
Ï³ë: ´áõÅ Ù³Ý 
³ í³ñ ïÇó Ñ» ïá ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ ëïáõ-
·»É í³ ñ³Ï í³ ÍáõÃ Û³Ý ³ë ïÇ ×³ ÝÁ: 
º Ã» ³ÛÝ 5%-Çó ³ í» ÉÇ ¿, ³ å³ μáõ Åáõ ÙÁ 
ÏñÏÝáõÙ »Ý:

´Ç åÇÝ-î£ ¸»Õ Ý³ íáõÝ, Ã³ ÷³ÝóÇÏ 
Ñ» ÕáõÏ ¿£ ú· ï³ ·áñ Íáõ ÙÇó ³ é³ç 1 É 
·áÉ (35-400C) çñÇÝ ³ í» É³ó ÝáõÙ »Ý 0.5 
ÙÉ ¹» Õ³ ÙÇ çáó, É³í Ë³é ÝáõÙ »Ýª ÙÇÝã¢ 
Ñ³ Ù³ ã³÷, Ï³Ã Ý³ ·áõÛÝ ¿ ÙáõÉ ëÇ³ 

ëï³ Ý³ ÉÁ£ ä³ï ñ³ë ïÇ ¿ ÙáõÉ ëÇ³Ý Ñ³-
í³ ùáõÙ »Ý Ý» ñ³ñ ÏÇ ãÇ Ù»ç ¢ μ³ ñ³Ï ßÇ-
Ãáí å³ïáõÙ ÙÇçßñ ç³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ ï³ ñ³-
ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ. Ù» Õáõ Ý» ñáí å³ï í³Í 
Ù»Ï Ù»Õ ñ³ Ñ³ óÇ Ñ³ß íáí 10 ÙÉ£ ²ß Ý³ ÝÁ` 
Ù»Õ ñ³ ù³ ÙÇó Ñ» ïá Ùß³ ÏáõÙ »Ý 2 ³Ý-
·³Ùª 7 ûñ ÁÝ¹ ÙÇ çáõ Ùáí£  Àëï Ññ³ Ñ³Ý-
·Ç` ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÁ å»ïù ¿ Ùß³ Ï»É Ù»Ï 
³Ý ·³Ù Ù»Õ ñ³ ù³ ÙÇó Ñ» ïá, ¢  »ñÏ ñáñ¹ª 
áõß ³ß Ý³ ÝÁ, » Ã» Ù» Õáõ Ý» ñÇ íñ³ Ï³Ý 
ï½»ñ£ ´áõÅ Ù³Ý Ù»Ï ÷áõ ÉÁ Ï³ ï³ñ íáõÙ 
¿ 2 ³Ý ·³Ù` 7 ûñ ÁÝ¹ ÙÇ çáõ Ùáí£

Ð³ß íÇ ³é Ý» Éáí ï½Ç μ³½ Ù³ó Ù³Ý 
Ï»Ý ë³ μ³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ` Ù»Ýù ³ é³ ç³ñ ÏáõÙ 
»Ýù μÇ åÇÝ T-áí Ùß³ ÏáõÙ Ý» ñÁ Ï³ ï³-
ñ»É áõß ³ß Ý³ ÝÁ`  μ³ó ë» ñÝ ¹Ç μ³ ó³-
Ï³ ÛáõÃ Û³Ý Ï³Ù ùÇã ù³ Ý³ ÏÇ ¹»å ùáõÙ, 
3 ³Ý ·³Ù, 4 ûñ ÁÝ¹ ÙÇ çáõ Ùáí£

´Ç í³ ñáÉ£ Úáõ Õ³Ý Ù³Ý, ëåÇ ï³Ï 
Ñ» ÕáõÏ ¿£ àõ ÝÇ áõ Å»Õ ï½³ë å³Ý Ñ³ï-
ÏáõÃ ÛáõÝ,  ³½ ¹áõÙ ¿ ì³ ñá³ Ú³ Ïáμ ëá-
ÝÇ Ñ³ ëáõÝ Ó¢» ñÇ íñ³£ ¸» Õ³ ÙÇ çáóÝ 
û· ï³ ·áñ ÍáõÙ »Ý ·³ñ Ý³ ÝÁ ¢  ³ß Ý³-
ÝÁ, »ñμ Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñáõÙ μ³ ó³-
Ï³ ÛáõÙ »Ý Óí» ñÁ ¢ Ãñ Ãáõñ Ý» ñÁ£ ú·-
ï³ ·áñ Íáõ ÙÇó ³ é³ç 1 ÙÉ μáõ Å³Ý Ûáõ ÃÁ 
Éáõ ÍáõÙ »Ý 1 É ·áÉ (35-400C) çñáõÙ, É³í 
Ë³é ÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¢ Ñ³ Ù³ ã³÷, Ï³Ã Ý³-
·áõÛÝ ¿ ÙáõÉ ëÇ³ ëï³ Ý³ ÉÁ: ä³ï ñ³ë ïÇ 
¿ ÙáõÉ ëÇ³Ý Ñ³ í³ ùáõÙ »Ý Ý» ñ³ñ ÏÇ ãÇ 
Ù»ç ¢ μ³ ñ³Ï ßÇ Ãáí Éå³ïáõÙ ÙÇçßñ ç³-
Ý³ Ï³ ÛÇÝ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ. Ù» Õáõ-
Ý» ñáí å³ï í³Í Ù»Ï Ù»Õ ñ³ Ñ³ óÇ Ñ³ß-
íáíª 10 ÙÉ£ Ø ß³ ÏáõÙ Ý» ñÁ Ï³ ï³ ñáõÙ »Ý 
2 ³Ý ·³Ù` 7 ûñ ÁÝ¹ ÙÇ çáõ Ùáí£ 
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Êáñ Ñáõñ¹ ãÇ ïñíáõÙ μáõ Å»É ³ÛÝ 
ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇÝ, á ñáÝó áõ ÅÁ å³ Ï³ë ¿ 
4 5 Ù»Õ ñ³ Ñ³ó å³ ïáÕ Ù»Õ íÇó£     Êá-
ßáñ Ù»Õ í³ Ýáó Ý» ñáõÙ Ý» ñ³ñ ÏÇã û· ï³-
·áñ Í» ÉÁ Ñ³ñ Ù³ñ ã¿, ³ÛÝ μ³ í³ Ï³ ÝÇÝ 
Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ï³ñ ¿ ¢ ·áñÍ Ý³ Ï³ ÝáõÙ 
·ñ» Ã» ³ÝÑ Ý³ ñÇÝ£ Ð»ï ¢³ μ³ñ, ÝÙ³Ý 
¹»å ù» ñáõÙ ³ í» ÉÇ É³í ¿ Ý» ñ³ñ ÏÇ ãÁ ÷á-
Ë³ ñÇ Ý»É åÉ³ëï Ù³ ë» ßß» ñáí£ ÞÇ Ï³ó-
ñ³Í Ù» Ëáí ßßÇ Ï³ ÷³ ñÇ ãÇÝ 2-2.5 ÙÙ 
ï ñ³ Ù³· Íáí ³Ýóù »Ý μ³ óáõÙ£ ´áõ ÅÇã 
Éáõ ÍáõÛ ÃÁ ßßÇó ÉóÝáõÙ »Ý Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÇ 
ÙÇç¢, ÇÝã å»ë Ý» ñ³ñ ÏÇã û· ï³ ·áñ Í»-
ÉÇë£ à ñáß Å³ Ù³ Ý³Ï ³Ýó Ù»Õ í³ å³ÑÝ  
³ã ù³ ã³ ÷áí Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ å»ë 
μ³ß Ë»É, áñ 1 É ï³ ñá Õáõ Ã³Ùμ ßßáí ¹»-
Õ³Ý Ûáõ ÃÁ û· ï³ ·áñÍíÇ 10 ÉÇ³ñ Å»ù ÁÝ-
ï³ ÝÇù μáõ Å» Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

ì³ ñá³ ïá ½Ç μáõÅ Ù³Ý Ýå³ ï³-
Ïáí` û· ï³ ·áñ ÍáõÙ »Ý Ý³¢ ï½³ë å³Ý 
¹» Õ³ ÙÇ çáó Ý» ñáí  Ý»ñÍÍ í³Í ï³ñ μ»ñ 
ÝÛáõ Ã» ñÇó å³ï ñ³ëï í³Í ß»ñ ïÇÏ Ý»ñª 
ýáõ ÙÇ ë³Ý,  ³ ÙÇ åáÉï, ³ åÇ ¹»½, ³ åÇ-
ýÇï, μ³Û í³ ñáÉ, ³ åÇ ·»É, ³ åÇë ï³Ý, 
³ åÇëï³ñ, ¿ Ïá åáÉ, ýÉáõ í³ ÉÇ ¹»½ ¢  
³ÛÉÝ£ º Ã» ß»ñ ïÇÏ Ý»ñÝ ³ é³Ý ÓÇÝ Ñ»ñ-
Ù» ïÇÏ ÷³ Ã» Ã³ íáñ í³Í ã»Ý, ³ å³ 
ïáõ ÷Á μ³ óáõÙ »Ý û· ï³ ·áñ Íáõ ÙÇó ³Ý-
ÙÇ ç³ å»ë ³ é³ç£ Üß í³Í ¹» Õ³Ý Ûáõ Ã»-
ñáí ï½» ñÇ ¹»Ù å³Û ù³ ñÁ ï³ ÝáõÙ »Ý 
í³Õ ·³ñ Ý³ ÝÁª Ù» Õáõ Ý» ñÇ Ù³ùñ Ù³Ý 
ÃéÇã ùÇó Ñ» ïá, ¢  ³ß Ý³ ÝÁ` Ù»Õ ñ³ ù³-
ÙÇó Ñ» ïá£ Â í³ñ Ï³Í μáõ Å³Ý Ûáõ Ã» ñÇó  
áñ ¢¿ Ù» ÏÇ ÙÇ Í³Û ñÇÝ ³Ýóù »Ý μ³ óáõÙ, 
Ñ³·ó ÝáõÙ Ù» ï³Õ Û³ Ï³Ù ÷³Ûï Û³ Óá-
ÕÇ ¢  áõÕ Õ³ Ñ³ Û³ó Ï³ ËáõÙ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ 
μÝÇ 3-ñ¹ ¢ 4-ñ¹ Ù»Õ ñ³ Ñ³ ó» ñÇ ÙÇç¢ª 
÷áùñ -ÇÝã ¹» åÇ ÷» Ã³ ÏÇ Ñ» ïÇÝ å³-
ïÁ, » Ã» Ù»Õ í³ÁÝ ï³ ÝÇ ùÁ ÙÇ çÇÝ  áõ ÅÇ 
¿, ÇëÏ » Ã» ³ÛÝ áõ Å»Õ ¿, û· ï³ ·áñ ÍáõÙ 
»Ý 2 ß»ñ ïÇÏ Ý»ñª 3-4-ñ¹ ¢ 7-8-ñ¹ Ù»Õ-
ñ³ Ñ³ ó» ñÇ ÙÇç¢£ Þ»ñ ïÇÏ Ý» ñÁ Ù»Õ íÇ 
ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñáõÙ å³ ÑáõÙ »Ý 3-Çó ÙÇÝã¢  
25 ûñ, á ñÁ å³Û Ù³ Ý³ íáñ í³Í ¿  Ù»Õ ñ³-
Ñ³ ó» ñáõÙ ÃñÃáõñ Ý» ñÇ áõ Ñ³ñëÝ Û³Ï Ý»-
ñÇ ³é Ï³ ÛáõÃ Û³Ùμ ¢ ¹ ñ³Ýó ù³ Ý³ Ïáí£

´³ óÇ í» ñá·ñ Û³É ¹» Õ³ ÙÇ çáó Ý» ñÇó, 
í³ ñá³ ïá½ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ¹»Ù ³ñ-
ï³¹ñ íáõÙ »Ý Ý³¢ Ñ»ï¢ Û³É μáõ Å³Ý-
Ûáõ Ã» ñÁª í³ñ ñá³ åáÉ, íÇ É³ μÇÏ, μÇ åÇÝ, 
ï³ ÝÇë, ä²Î-750, ³ù í³ý Éá, ³ åÇï, 
Û³Ýï ñÇÝ, ï» ¹³, ³ åÇ ï³Ï, í»ï ýáñ, 
á ñáÝù û· ï³ ·áñ Í» ÉÇë Ëëïá ñ»Ý å»ïù 
¿ Ñ»ï ¢»É ¹ñ³Ýó ÏÇ ñ³é Ù³Ý Ññ³ Ñ³Ý·-
Ý» ñÇÝ:

² åÇ Ù³ùë£ ì»ñ çÇÝ  3 ï³ ñÇ Ý»-
ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý 
¹» Õ³ï Ý» ñáõÙ í³ ×³é íáõÙ  ¿ §³ åÇ-
Ù³ùë¦ å³ï ñ³ë ïáõ ÏÁ, á ñÇ μ³ Õ³¹-
ñáõÃ Û³Ý Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý  ÷ß³ ï»ñ ¢Ç, 
ëËïá ñÇ, ¹³ß ï³ ÛÇÝ ÓÇ³ Ó» ïÇ, ¿ ËÇ Ý³-
ó» ³É Ï³ñ ÙÇ ñÇ, ëá íá ñ³ Ï³Ý û ßÇÝ¹ ñÇ, 
·Ý¹³Ó¢  ¿Ï í³ ÉÇå ïÇ ¢ ï³ù åÕå»-
ÕÇ ¿Ïëï ñ³Ïï Ý»ñ£ ²Û¹ å³ï ñ³ë ïáõ-
ÏÇ ÏÇ ñ³é Ù³Ý Ññ³ Ñ³Ý ·áõÙ Ýßí³Í ¿, 
áñ û· ï³ ·áñÍ íáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ÑÇ í³Ý-
¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¹»å ùáõÙ, ë³ Ï³ÛÝ ÙÇÝã 
ûñë  áñ ¢¿  ·Ç ï³ Ï³Ý ÑÇÙ Ý³ íá ñáõÙ ãÏ³ 
³Û¹ Ù³ ëÇÝ, Ñ»ï ¢³ μ³ñ, ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ 
ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Ûáõ ÝÁ μáõ Å» ÉÇë, ãÇ Ï³ ñ» ÉÇ 
ÑáõÛëÁ ¹Ý»É ÙÇ³ÛÝ ³Ûë å³ï ñ³ë ïáõ ÏÇ 
íñ³£ 

ØÇ³ ï» ë³Ï ¹» Õ³ ÙÇ çá óÇ μ³½ ÙÇóë 
û· ï³ ·áñ Íáõ ÙÁ Ñ³Ý ·»ó ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, 
áñ ïÇ ½Á Ó»éù ¿ μ» ñáõÙ ¹Ç Ù³¹ ñá Õ³ Ï³-
ÝáõÃ ÛáõÝª ¹» Õ³ ÙÇ çá óÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ: ²Û¹ 
å³ï ×³ éáí Ëáñ Ñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ å³ñ-
μ» ñ³ μ³ñ ÷á ÷á Ë»É û· ï³ ·áñÍ íáÕ ¹»-
Õ³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ:

Üá ñ³Ï Ð³ Ïáμ Û³Ý, 
Ï»Ý ë³ μ³ Ý³ Ï³Ý ·Ç ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ã»Ï Ý³ Íáõ

 Î³ ñ»Ý ² í» ïÇë Û³Ý,
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ·Ç ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ã»Ï Ý³ Íáõ
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Â³ñ· Ù³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ`  ÈÇ ÉÇÃ ¶³ë å³ñ Û³ ÝÇ

 ê»ñÏ ¢Ç É» ÝÇÝ ³Ý ÑÇ ß» ÉÇ Å³ Ù³-
Ý³Ï Ý» ñÇó ï³ ñ³Í í³Í ¿ » Õ»É å³ï-
Ù³ Ï³Ý Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ: ² ×áõÙ ¿ ÐÐ 
ÑÛáõ ëÇ ë³ñ ¢»É Û³Ý ßñç³Ý Ý» ñáõÙ, 
Î³ å³ ÝÇ ³Ý ï³é Ý» ñáõÙ, Ø»Õ ñÇáõÙ` 
Íá íÇ Ù³ Ï»ñ ¢áõÛ ÃÇó ÙÇÝã¢ 1200 Ù 
μ³ñÓ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ íñ³£

ê»ñÏ ¢Ç ÉÇ Ñ³Û ñ» ÝÇ ùÁ ØÇ çÇÝ ² ëÇ³Ý ¿, 
ë³ Ï³ÛÝ Ï³ Ï³ñ ÍÇù, áñ ³Û¹ ï³ ñ³Íù Ý»-
ñáõÙ ³ ×áÕ ï» ë³Ï Ý» ñÇ åïáõÕÝ áõ ï» ÉÇ 
¿ ¹³é ÝáõÙ ÙÇ ù³ ÝÇ ³ ÙÇë Ñ³ ïáõÏ å³Û-
Ù³Ý Ý» ñáõÙ å³ Ñ» Éáõó Ñ» ïá£ ê»ñÏ ¢ÇÉ ëá-
íá ñ³ Ï³ ÝÁ í³ñ ¹³½ ·Ç Ý» ñÇ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ 
ËÝÓá ñ³ ÛÇÝ Ý» ñÇ »Ý Ã³ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ å³ï-
Ï³ ÝáÕ Í³é ¿, ÙÇÝã¢ 8 Ù μ³ñÓ ñáõÃ Û³Ùμ: 
Ì³Õ ÏáõÙ ¿ Ù³ ÛÇ ëÇÝ, ÷á ßá ïáõ ÙÁ Ï³ ï³ñ-
íáõÙ ¿ ÙÇ ç³ï Ý» ñÇ ÙÇ çá óáí£ ê»ñÏ ¢Ç ÉÁ 
Ù»Õ ñ³ ïáõ μáõÛë ¿, » Ã» Ùá ï³ Ï³Û ùáõÙ Ï³ 
Ù»Õ í³ ÷» Ã³Ï, ³ å³ μ»ñùÝ ³ é³ï ¿ ÉÇ-
ÝáõÙ£ Ø» Õáõ Ý» ñÁ Ý³ ËÁÝï ñáõÙ »Ý Ñ³ í³-
ù»É ³Ûë Í³ éÇ Í³Õ Ï³Ñ Ûáõ ÃÁ£ ². ² Ù³ ëÇ³-
óÇÝ ·ñ»É ¿. §º Ã» ë»ñÏ ¢Ç ÉÇ Í³ ÕÇÏ Ý» ñÇ 
ÑÛáõ ÃÁ ù³ Ù»Ý áõ ÉóÝ»Ý ³ã ùÁ` Ïμ³ ñ» É³í-
íÇ ï» ëá ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ¦£ Ð» ï³ùñ ùÇñ ¿ Ç Ù³-
Ý³É, áñ ë»ñÏ ¢Ç ÉÇ Ù»ÕñÝ û· ï³ ·áñÍ íáõÙ 
¿ ³ã ù» ñÇ μáñ μá ù³ ÛÇÝ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñÇ μáõÅ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ ¢ ÏÇ ñ³é íáõÙ ¿ Ý³¢ 
Ù³Ý Ï³ μáõ ÅáõÃ Û³Ý Ù»ç£ Ø»Ï Ñ»Ï ï³ñ 
³Û ·áõó ëï³ó íáõÙ ¿ 18 Ï· Ù»Õñ. ³ÛÝ Ã³-
÷³Ý óÇÏ ¿, áõ ÝÇ Ñ³ ×» ÉÇ Ñáï, ¹³Ý ¹³Õ ¿ 
μÛáõ ñ» Õ³ ÝáõÙ£ ê»ñÏ ¢Ç ÉÇ Ù»Õ ñÁ Ï³ñ ·³-
íá ñáõÙ ¿ ³ñ Û³Ý ×Ýßáõ ÙÁ` ï³ ï³ ÝáõÙ Ý»-
ñÇ ¹»å ùáõÙ, ÏÇ ñ³é íáõÙ ¿ ³ éÇÃ ÙÇ³ ÛÇ 
μáõÅ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ, ³Ù ñ³ó ÝáõÙ ¿ ëÇñ ï³-
Ýá Ã³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á£ ê»ñÏ ¢Ç ÉÇ Ù»Õ ñÇ 
¢ Ã³ñÙ ÑÛáõ ÃÇ Ë³é Ýáõñ ¹Á ëåÇ ï³ Ï»ó-
ÝáõÙ ¿ Ù³ß ÏÁ, Ñ³ñ Ã»ó ÝáõÙ åÇ· Ù»Ý ï³-
ÛÇÝ μÍ» ñÁ: 

 ÐÇÝ ÑáõÛ Ý» ñÁ å³ï Ï» ñ»É »Ý Ð» ñ³ 
³ëï í³ Íáõ ÑáõÝ ë»ñÏ ¢Ç É» Ýáõ ï»ñ¢ Ý» ñÇó 
å³ï ñ³ëï í³Í åë³ Ïáí£ ØÇ ç»ñÏ ñ³ Íáí-
Û³Ý ³ í³ ½³ ÝÇ Åá Õá íáõñ¹ Ý» ñÁ Ñ³ Ù³ ñ»É 
»Ý, áñ ë»ñÏ ¢Ç ÉÁ ì» Ý» ñ³ ³ëï í³ Íáõ ÑáõÝ 
ÝíÇñ í³Í μáõÛë ¿ ¢ ËáñÑñ ¹³Ý ßáõÙ ¿ ë»ñ 
¢ åï Õ³ μ» ñáõÃ ÛáõÝ£ ê»ñÏ ¢Ç ÉÁ ÑÝ³ ·áõÛÝ 
Å³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñÇó Ùß³Ï í»É ¿ äáñ ïáõ ·³-
ÉÇ³ ÛáõÙ` Ñ³Ûï ÝÇ ¿ åáñ ïáõ ·³ É³ Ï³Ý 
ï» ë³ ÏÁ, á ñÁ Ïáã íáõÙ ¿ §Ù³ñ Ù» Éá¦£ Ð»-
ï³ùñ ùÇñ ¿ ÝÏ³ ï»É, áñ ë»ñÏ ¢Ç ÉÁ Ùß³Ï-
íáõÙ ¿ Ï»É ï³ Ï³Ý Þáï É³Ý ¹Ç³ ÛáõÙ ¢ 
ÝáõÛ ÝÇëÏ, Üáñ í» ·Ç³ ÛáõÙ (ÙÇÝã¢ 64 ³ë-
ïÇ ×³Ý ÑÛáõ ëÇ ë³ ÛÇÝ É³Û ÝáõÃ Ûáõ Ý), Ý³¢ª 
Î»Ýï ñá Ý³ Ï³Ý ºí ñá å³ ÛáõÙ, ² ëÇ³ ÛáõÙ, 
Ð Ûáõ ëÇ ë³ ÛÇÝ ¢ Ð³ ñ³ í³ ÛÇÝ ² Ù» ñÇ Ï³-
ÛáõÙ, ²íëï ñ³ ÉÇ³ ÛáõÙ, ²ý ñÇ Ï³ ÛÇ ÑÛáõ-
ëÇ ëáõÙ ¢ Ñ³ ñ³ íáõÙ£  ê»ñÏ ¢Ç É» ÝÇÝ ÑÝ³-
·áõÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñÇó û· ï³ ·áñÍ í»É ¿ 
Åá Õáíñ ¹³ Ï³Ý μÅßÏáõÃ Û³Ý Ù»ç. μáõ ÅÇã 
Ñ³ï ÏáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ áõ Ý»Ý ï»ñ ¢Á, åïáõ-
ÕÁ, åïÕ³Ñ Ûáõ ÃÁ, ë»ñ ÙÁ£  ê»ñÏ ¢Ç É» Ýáõ 
ï»ñ¢ Ý» ñÇ ¹³ ë³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñ»ñ Ã³ ¹Çñ 
¿, ¹ñ³Ýù ³Ù μáÕ ç³»½ñ »Ý, Óí³Ó¢ Ï³Ù 

ÏÉáñ£ î»ñ ¢Ç »ñ ¢³ óáÕ ÏáÕ ÙÁ Ï³ Ý³ã ·áõÛ-
ÝÇ áõÝÇ, Ñ³ Ï³ é³Ï ÏáÕ ÙÁ` ÙáË ñ³ ·áõÛÝ 
¢ Ë³ íáï£ º ñÇ ï³ ë³ñ¹ ×Ûáõ Õ» ñÁ ÝáõÛÝ-
å»ë Ë³ í³ å³ï »Ý£ î»ñ ¢Á ÙÃ» ñáõÙ »Ý 
Í³ÕÏ Ù³Ý ßñç³ ÝÇó Ñ» ïá` Ñáõ ÝÇë-Ñáõ-
ÉÇë ³ ÙÇë Ý» ñÇÝ, ãá ñ³ó ÝáõÙ û ¹³ ÷áË íáÕ 
Í³Í ÏÇ Ï³Ù ç» éá óáõÙ` 40-50 C0 ç»ñ Ù³ë-
ïÇ ×³ ÝÇ ï³Ï£ ÜáõÛÝ å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ »Ý 
ãá ñ³ó ÝáõÙ Ý³¢ åïÕÇ ë»ñ Ù» ñÁ, ãá ñ³ó-
ñ³Í ÑáõÙ ùÁ å³ï í³Í ¿ ëåÇ ï³Ï Ã³-
Õ³Ý Ãáí ¢  ³Ý Ñáï ¿£ âá ñ³ó ñ³Í ï»ñ ¢Ç 
¢ ë»ñ ÙÇ å³Ñ å³Ý Ù³Ý Å³Ù Ï» ïÁ 1 ï³ ñÇ 
¿£ î»ñ ¢Á å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ ³ë Ïáñ μÇ Ý³Ã-
Ãáõ, μáõ ë³ Ë»Å, μáõÛ ëÇÝ μÝá ñáß ³É Ï³-
ÉáÇ¹ Ý»ñ: î»ñ ¢Çó ëï³ó í³Í å³ï ñ³ë-
ïáõÏ Ý»ñÝ û· ï³ Ï³ñ »Ý ÑÇ å»ñ ïá ÝÇ³ ÛÇ, 
μñáÝË Ý» ñÇ ³ëÃ Ù³ ÛÇ, ëï³ Ùáù ë³ μáñ-
μÇ, μ³ñÓñ Ý»ñ ·³Ý ·³ ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý, ëï»-
Ýá Ï³ñ ¹Ç³ ÛÇ, ³ éÇÃ ÙÇ³ ÛÇ, ß³ ù³ ñ³ ÛÇÝ 
¹Ç³ μ» ïÇ Ñ³ Ù³ ÉÇñ μáõÅ Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ£
 ê»ñ ÙÁ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ 22.8 ïá Ïáë 
ÉáñÓ, 10 ïá Ïáë ï³ ÝÇ¹ Ý»ñ, 8 ïá Ïáë ×³ñ-
å»ñ, Ý³¢ ûë É³, ëåÇ ï³ Ïáõ ó³ ÛÇÝ ÝÛáõ Ã»ñ, 
å»Ï ïÇÝ, Ý»ñ Ï³Ý ÛáõÃ, ý»ñ Ù»Ýï` ¿ ÙáõÉ-
ëÇÝ, Ñ³Ý ù³ ÛÇÝ ÙÇ³ óáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, 0.53 
ïá Ïáë óÇ³ Ýá ·»Ý ·ÉÇ Ïá ½Ç¹ ³ ÙÇ· ¹³ ÉÇÝ, 
á ñÁ Ãáõ Ý³ íáñ ÝÛáõÃ ¿£   ́ áõ ÅÇã å³ï ñ³ë-
ïáõÏ Ý» ñÁ ëï³ ÝáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³Ù μáÕ ç³-
Ï³Ý ë»ñ Ù» ñÇó` » Ã» å³ï ñ³ë ïáõÏÝ áõ ÝÇ 
³ñ ï³ Ñ³Ûï í³Í ¹³ éÁ ÝßÇ Ñ³Ù, áõ ñ»ÙÝ 
¹ñ³ Ù»ç Ý»ñ Ã³ ÷³Ý ó»É ¿ ³ ÙÇ· ¹³ ÉÇÝ£
²Ù μáÕ ç³ Ï³Ý ë»ñ ÙÇ çñ³ ÛÇÝ ÃáõñÙÝ áõ ÝÇ 
Éáõ Íá Õ³ Ï³Ý, å³ ñáõ ñáÕ, Ñ³ Ï³ μáñ μá ù³-
ÛÇÝ, ÷³÷ Ï»ó ÝáÕ, Ëáñ Ë³ μ»ñ Ñ³ï ÏáõÃ-
ÛáõÝ£ ÎÇ ñ³ éáõÙ »Ý ³ Õ»ë ï³ Ùáù ë³ ÛÇÝ 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç ¢ í» ñÇÝ ßÝã³ é³ Ï³Ý áõ-
ÕÇ Ý» ñÇ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, ³Ûñ í³Í ùÇ, 
Ù³ß ÏÇ ×³ ù» ñÇ, ÏáÝ ÛáõÏ ïÇ íÇ ïÇ, ëÝÏ³-

ÛÇÝ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¹»å-
ùáõÙ£ ä ïáõÕ Ý» ñÁ Ñ³ ëáõ Ý³ ÝáõÙ 
»Ý ë»å ï»Ù μ»ñ-ÑáÏ ï»Ù μ»ñ 
³ ÙÇë Ý» ñÇÝ, Ñ³ í³ ù» Éáõó Ñ» ïá 
å³ ÑáõÙ »Ý Ñáí ï» ÕáõÙ, ³Û¹ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ μ³ñÓ ñ³ ÝáõÙ ¿ ß³-
ù³ñ Ý» ñÇ ¢  ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ÃÃáõ-
Ý» ñÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ã³÷-
íáõÙ ¿ åïáõÕ Ý» ñÇ íñ³ ÛÇ Ë³-
íÁ, ¹ñ³Ýù ¹³é ÝáõÙ »Ý ³ í» ÉÇ 
Ñ³ Ù»Õ£  âáñ Ï³Ù Ã³ñÙ åïáõ ÕÁ 
ÏÇ ñ³é íáõÙ ¿ ³ Õ»ë ï³ Ùáù ë³ ÛÇÝ 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç ùñá ÝÇÏ Ë³Ý ·³-
ñáõÙ Ý» ñÇ, ÙÇ ½³ å³ñ ÏÇ μáñ μáù-
Ù³Ý, ÝÛáõ Ã³÷á Ë³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý 

Ë³Ý ·³ñ Ù³Ý ¹»å ùáõÙ£
 ä»Ï ïÇ Ý³ ÛÇÝ ÝÛáõ Ã» ñÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ-

Ûáõ ÝÁ åïÕÇ Ù»ç Ùáï 4.5 ïá Ïáë ¿, ³é Ï³ 
¿ Ý³¢ Ùáï 1.5 ïá Ïáë ó»É Ûáõ Éá ½³` ³Û¹ 
ÝÛáõ Ã» ñÁ ã»Ý ïñáÑ íáõÙ ¢ ã»Ý Ûáõ ñ³ó íáõÙ 
ûñ ·³ ÝÇ½ ÙáõÙ, ¹ñ³Ýù ÏÉ³ ÝáõÙ »Ý Ãáõ Ý³-
íáñ ÝÛáõ Ã» ñÁ ¢ Ñ» é³ó ÝáõÙ ûñ ·³ ÝÇ½ ÙÇó£ 
Â³ñÙ ÑÛáõ ÃÁ ÝáõÛÝ å»ë Ñ³ ñáõëï ¿ å»Ï-
ïÇ Ýáí, ËÝÓá ñ³ÃÃ íáí, Ñ»ßï Ûáõ ñ³ó-
íáÕ ß³ ù³ñ Ý» ñáí, ¹³ μ³ Õ³Ý Ûáõ Ã» ñáí, 
å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ Ï³É óÇáõÙ, Ù³· ÝÇáõÙ, 
Ï³ ÉÇáõÙ, ýáë ýáñ, Ý³ï ñÇáõÙ, »ñ Ï³Ã, 
åÕÇÝÓ, ³ÛÉ ÙÇÏ ñá ï³ñ ñ»ñ, ³ë Ïáñ μÇ Ý³Ã-
Ãáõ, »Ý Ã³ íÇ ï³ ÙÇÝ A, ÝÇ³ óÇÝ£ 

 ê»ñÏ ¢Ç ÉÇ ÑÛáõ ÃÁ É³Û Ýá ñ»Ý ÏÇ ñ³é í»É ¿ 
Ö³ åá ÝÇ³ ÛáõÙ` μÝ³Ï ãáõÃ Û³Ý ³ éáÕ çáõÃ-
Û³Ý í» ñ³ Ï³Ý·Ý Ù³Ý Íñ³· ñ» ñáõÙ£ Ø³ë-
Ý³ ·»ï Ý» ñÇ Ï³ñ ÍÇ ùáíª ÑÛáõ ÃÁ Ï³ åáõÙ 
¢ Ñ» é³ó ÝáõÙ ¿ é³ ¹Çá³Ï ïÇí ï³ñ ñ»-
ñÁ Ù³ñ ¹áõ ûñ ·³ ÝÇ½ ÙÇó£ Ö³ åá ÝÇ³ ÛáõÙ 
ë»ñÏ ¢Ç É» ÝÇÝ É³Û Ýá ñ»Ý û· ï³ ·áñÍ íáõÙ ¿ 
μÝ³ Ï³ í³Û ñ» ñÇ Ï³ Ý³ ã³ å³ï Ù³Ý Ñ³-
Ù³ñ, ù³ ÝÇ áñ Ù³ù ñáõÙ ¿ ³Õ ïáï í³Í 
û ¹Á£ 

Լայմ կամ կանաչ կիտրոն
 Լայ մը (լատ.՝ citrus aurantifolia) 

կամ լի մե տ տան ցիտ ր�  սա յին բ� յ սե-
րի տե սակ է: Ու նի հնդկա կան ծա գ� մ, 
գե նե տի կո րեն նման է կիտ րո նին: Բ� -
սա բա նա կան նկա րա գի րը հետև յալն 
է՝ փոք րիկ ծառ կամ թ� փ է` 1.5-ից 5 մ 
բարձ ր� թ յամբ: Ճ յ�  ղե րը ծածկ ված են 
կարճ փշե րով: Ձվաձև, կա նա չա վ� ն, 
հյ�  թեղ և շատ թթ�  մի րգ է: Կեղ ևը 
կա նաչ է, դեղ նա կա նա չա վ� ն, եր բեմն  
նաև` դե ղին: Մի ջերկ րա ծով յան տա-
րա ծաշր ջա ն� մ հայտն վել է մ.թ. 1-ին 
հա զա րամ յա կի երկ րորդ կե սին:

Հա ս
  նա ց
  մը տե ղի է 
  նե ն
 մ 
ամ բողջ տար վա ըն թաց ք
 մ: Այ ն
  ա մե -
նայ նիվ հիմն  ա կան ծաղ կ
  մը սկսվ
 մ է 
անձր ևոտ ե ղա նակ նե րը սկսվե լ
 ն պես՝ 
մա յիս-հ
  նիս ա մի ս նե րին: Հիմն  ա կա-
ն
 մ բեր քը հա վա ք
 մ են օ գոս տոս, 
սեպ տեմ բեր և հոկ տեմ բեր ա մի ս նե րին: 

Պ տ
 ղ նե րը պահ պան վ
 մ են 1.5-2 
ա մի ս՝ 8-10 Cօ ջեր մաս տի ճա ն
 մ, իսկ 
հա րա բե րա կան խո նա վ
 թ յ
  նը պետք 
է կազ մի  85-90 %: Կան լայ մի  բազ մա-
թիվ տե սակ ներ, սա կայն ա մե  նա հայտ-
նին մե ք սի կա կանն է, ո րը լայ նո րեն կի-
րառ վ
 մ է ժո ղովր դա կան բժշկ
 թ յան 
մե ջ՝ որ պես մա լա րիա յի դեմ պայ քա րի 
մի  ջոց: 

Հայ րե նի քը Մա լակ կան է: Լայ մի  
արդ յ
  նա բե րա կան մշա կ
 յթն ա ռա ջին 
ան գամ նկա տել են 20-րդ դա րի 70-ա-
կան թթ., Մոնթ սեր րատ կղզ
 մ: Մի լիո-
նա վոր ծա ռեր մշակ վ
 մ են Հնդ կաս-
տա ն
 մ, Շ րի- Լան կա յ
 մ, Ին դո նե զիա-
յ
 մ, Բ րա զի լիա յ
 մ, Վե նե ս
  ե լա յ
 մ և 
Արևմտ յան Աֆ րի կա յի երկր նե ր
 մ:

Մի ջազ գա յին շ
  կա լայ մը մ
 տք 
է գոր ծել հիմն  ա կա ն
 մ Մեք սի կա-
յից, Ե գիպ տո սից և Կ
  բա յից: Պ տ
 ղն 
ա ճեց ն
 մ են ար ևա դար ձա յին գո տի նե-
ր
 մ՝ ծո վի մա կար դա կից մի նչև 1000 մ 
բարձ ր
 թ յան վրա գտնվող վայ րե ր
 մ: 
Լայմն  ա վե լի զգա յ
 ն է, քան ցիտ ր
  սա-
յին մշա կա բ
 յ սե րի մե  ծա մաս ն
 թ յ
  նը, 
նրա վրա բա ցա սա բար են ազ դ
 մ հո-
ղա յին, քար քա րոտ կլի մա յա կան պայ-
ման նե րը, սա կայն այն հա ճախ կա րող է 
ա ճել նաև այդ պի սի պայ ման նե ր
 մ: 

Լայ մի  օգ տա գոր ծ
  մը  տար բեր 
երկր նե ր
 մ տար բեր են ըն կա լ
 մ: Օ րի-
նակ` հնդկ
  հի նե րը, դեռևս շատ վա-
ղ
 ց, լայ մի  քա մած հյ
 թն ա վե լաց րել են 
հի նա յի մե ջ, որ պես զի մա զե րը ներ կե լիս 
այն ստա նա կար մի ր գ
 յն և  ա վե լի եր-
կար ժա մա նակ պա հի գ
 յ նը: Այն որ պես 
սննդի բաղ կա ց
  ցիչ մաս` օգ տա գործ վել 
է հա րա վար ևել յան Ա սիա յի ազ գա յին 
խո հա նոց նե ր
 մ և Լա տի նա կան Ա մե  րի-
կա յ
 մ: Հայտ նի խո հա րար նե րը պտ
 ղն 
ա վե լաց ն
 մ են գրե թե բո լոր 
  տեստ նե-
րին` լի նի ծո վամ թերք, աղ ցան, մի ս, թե 
բան ջա րե ղեն: Այն օգ տա գոր ծել են նաև 
Ա սիայ
 մ և Հն դկաս տա ն
 մ՝ կրո նա կան 
ծի սա կար գե րի ժա մա նակ: Երբ Անգ լիան 
գրա վեց Հնդ կաս տա նը՝ դարձ նե լով այն 
իր գա ղ
  թը, անգ լիա ցի ներն արժ ևո րե-
ցին լայ մի  համն  
  պի տա նե լի
 թ յ
  նը: 
Ն րանք սկսե ցին պտ
 ղ նե րը մե ծ չա-
փա բա ժին նե րով վերց նել ի րենց հետ՝ 
ծո վա յին ճամ փոր դ
 թ յան ժա մա նակ, 
որ պես զի պաշտ պա նեին ի րենց նա վաս-
տի նե րին լնդախ տից: Ա ս
 մ են` հենց 
անգ լիա ցի ներն են մի րգն ան վա նել լայմ: 
Այն ծա գել  է անգ լե րեն լի մե յ (limey) բա-
ռից, ո րը նշա նա կ
 մ է անգ լիա ցի, անգ-
լիա կան նա վաս տի կամ նավ: Անգ լիա-
ցի ներն կա տա կով այդ պես ան վա նե ցին 
լայ մի ն. այսինքն՝ մի  անգ լիա ցի դժվա րին 
պա հին փրկել է մյ
 ս անգ լիա ցի նա վաս-
տի նե րին ա վի տա մի  նո զից՝ վի տա մի ն-
նե րի պա կա ս
 թ յան հի վան դ
 թ յ
  նից: 
Ան վան ման հետ կապ ված կան ո րո շա կի 
տա րա ձայ ն
 թ յ
 ն ներ ներ: Եր բեմն ՝ կո-
չ
 մ են նաև կա նաչ կիտ րոն:  Պ տ
 ղն 
օգ տա գոր ծ
 մ են նաև որ պես կոս մե  տիկ 
մի  ջոց: Մաշ կի վրա 
  նի մաք րա զեր ծող 
և ս ն
  ցող ազ դե ց
 թ յ
 ն, մաք ր
 մ է 
մաշ կի ճարպն 
  սպի տա կեց ն
 մ այն:  
Ամ րաց ն
 մ է թ
  լա ցած 
  վն աս ված 
մա զե րը, ե ղ
 ն գե րը,  խթա ն
 մ է վեր-
ջին նե րիս ա ռողջ ա ճին: Բա րե լա վ
 մ է 
ար յան շրջա նա ռ
 թ յ
  նը, հար թեց ն
 մ 
կնճիռ նե րը, կի րառ վ
 մ է նաև  հեր պե սի 
բ
 ժ ման հա մար:

Ու նի հա կա նե խիչ, հա կա վի ր
  սա-
յին, բ
  ժիչ, վե րա կանգ նո ղա կան հատ-
կ
 թ յ
 ն ներ, ո րոնք լայ նո րեն կի րառ վ
 մ 
են բժշկ
 թ յան մե ջ: Հանգս տաց ն
 մ է 
սրտխփոց նե րը, 
  նի բա րե րար ազ դե-
ց
 թ յ
 ն ստա մոք սի վրա: Ն վա զեց ն
 մ 
է ա ղի նե րի բոր բոք ման հա վա նա կա-
ն
 թ յ
  նը: Հա ճախ օգ տա գործ վ
 մ է 
կիտ րո նի փո խա րեն, սա կայն իր հա մով 
տար բեր վ
 մ է կիտ րո նի հա մի ց: Օգ տա-
գործ վ
 մ է վա րա կիչ հի վա ն
 թ յ
 ն նե րի, 
կո կոր դի ցա վի, մրսա ծ
 թ յան ժա մա-
նակ: Նա խընտ րե լի է օգ տա գոր ծել թարմ 
վի ճա կ
 մ, ինչ պես նաև հյ
  թի տես քով, 
քա նի որ հյ
  թի մե ջ պա ր
  նակ վ
 մ է 
6-8 % կիտ րո նաթ թ
 : 


