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 Գոր ծա դի րի հա մա պա տաս խան ո րոշ մամբ, գու մար կհատ
կաց վի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը՝ Ս ևա նա 
լճի ա փա մերձ (Ս ևանԱր տա նիշ հատ ված՝ 10 հա և Դ րախ տի
կի հատ ված՝ 10 հա) տա րածք նե րում ան տառ վե րա կանգն ման 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: 

Այն կնպաս տի է րո զիայի պրո ցես ի կան խար գել մա նը, մա
կե րե սա յին հոս քե րի նվա զեց մա նը, քա մու բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յուն նե րից տա րած քի պահ պան մա նը, միկ րոկ լի մա յի 
բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև` է կո տու րիզ մի զար գաց մա նը: 
Կո տայ քի մար զում 100 հա ան տա ռա յին տա րածք ներ կվե րա
կանգն վեն կոճ ղա շի վա յին վե րա ճի օ ժան դակ ման մի ջո ցով: 

Ո րոշ ման ըն դուն ման անհ րա ժեշ տութ յու նը բխում է ՀՀ 
վար չա պե տի կողմից  2016թ. մար տի 17ին կա յա ցած ՀՀ ան
տառ նե րի վե րա կանգն ման և զար գաց ման հիմ նադ րա մի հո
գա բար ձու նե րի խորհր դի նիս տի հա մա պա տաս խան ար ձա
նագ րութ յան պա հանջ նե րից:

 
*** 

Կա ռա վա րութ յան մեկ այլ ո րոշ մամբ էլ գու մար կհատ կաց
վի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան Ջրա յին տնտե
սութ յան պե տա կան կո մի տեին՝ Լո ռու մար զի Մե դով կա հա
մայն քի խմե լու ջրագ ծե րի վե րա նո րոգ ման նպա տա կով: 

Հիմ նա վոր ման հա մա ձայն՝ ջրա տա րը 550 բնա կիչ ու նե ցող 
հա մայն քի խմե լու ջրի միակ աղբ յուրն է և  գտնվում է անմ խի
թար վի ճա կում, ուս տի անհ րա ժեշտ է կա տա րել ջրագ ծե րի վե
րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: 

Ո ռոգ ման ջրա պա հո վութ յան դե ֆի ցի տը մաս նա կի մեղ մե
լու անհ րա ժեշ տութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ գոր ծա դիրն ըն
դու նել է §Ո ռոգ ման նպա տա կով 2016 թ. Ս ևա նա լճից ջրա ռի 
մա սին¦ ո րո շում: Ըստ այդմ՝ ո ռոգ ման նպա տա կով Ս ևա նա 
լճից 2016 թ. ո ռոգ ման շրջա նում ջրա ռի չա փա քա նա կը կսահ
ման վի մինչև 170.0 մլն մ3: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել է, որ իր 
մտա հո գութ յուն նե րը հայտ նել ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ
յուն նե րի (ՋՕԸ) գոր ծու նեութ յան առն չութ յամբ, և  ար դեն աշ
խա տան քից ա զատ վել են ՋՕԸ մի քա նի ղե կա վար ներ: 

Վար չա պե տը հանձ նա րա րել է Ջ րա յին տնտե սութ յան պե
տա կան կո մի տեի նա խա գա հին լուրջ ու շադ րութ յուն դարձ նել 
ՋՕԸ գոր ծու նեութ յա նը:

 
***

 Ար մա վի րի մար զում մա յի սի 23ին տե ղի ու նե ցած ու ժեղ 
քա մու և կար կ տի պատ ճա ռած վնա սի հետ ևան քի վե րաց ման 
և մար զում մի շարք հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար գոր
ծա դիրն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում. ընդ հա նուր 
առ մամբ, 51 մլն դ րամ կհատ կաց վի Ար մա վի րի մարզ պե տա
րա նին: 

Հո վիկ Աբ րաա համ յա նի Ար մա վի րի մարզ կա տա րած աշ
խա տան քա յին այ ցի շրջա նա կում, ՀՀ վար չա պե տին են ներ
կա յաց վել մա յի սի 23ին մար զում տե ղի ու նե ցած կարկ տա
հա րութ յան և  ու ժեղ քա մու հետ ևան քով մար զի Ար գի նա, 
Տան ձուտ, Ար ևիկ, Ե ղեգ նուտ և Ար տա շար հա մայնք նե րին 
պատ ճառ ված վնաս նե րը: 

Հե տա գա յում, կար կու տի հասց րած վնաս նե րից խու սա
փե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է վե րոնշ յալ հա մայնք նե րի հա մար 
ձեռք բե րել և տե ղադ րել թվով 12 հա կա կարկ տա յին կա յան
ներ: Գու մար կհատ կաց վի մար զի Փա րա քար և Դողս հա
մայնք նե րի դպրոց նե րի տա նիք նե րի վե րա նո րոգ ման, ինչ պես 
նաև մար զի Տան ձուտ հա մայն քի ման կա պար տե զի վե րա նո
րոգ ման նա խագ ծա նա խա հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի ձեռք 
բեր ման հա մար:

Ä 2

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն  աշ խա տան քա յին այ ցով Ա րա
գա ծոտ նի մար զում էր` ագ րո վե րամ շակ ման ո լոր տի մի շարք ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յա
նը ծա նո թա նա լու նպա տա կով: Նա խա րա րին ու ղեկ ցում էին Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ Գաբ րիել 
Գ յո զալ յա նը և §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ ՊՀ տնօ րեն Գա գիկ 
Խա չատր յա նը:

Այ ցը մեկ նար կել է Ցա մա քա սար հա մայն քում գոր ծող  §Աստղ կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ
յան¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վից, ո րի նա խա գահ Սոս Սա րո յա նը տե ղե կաց րել է, որ 32 ան դա
մից բաղ կա ցած կոո պե րա տի վը զբաղ վում է ա նաս նա պա հութ յամբ, բու սա բու ծութ յամբ, ինչ պես 
նաև կա թի հա վաք մամբ, սառ նա րա նա յին պահ պա նութ յամբ և վե րամ շակ մամբ: Կոո պե րա տի վում 
կա թի վե րամ շակ ման հզո րութ յու նը կազ մում է տա րե կան շուրջ 400 տոն նա: 2015 թվա կա նին այս
տեղ ար տադր վել է շուրջ 7 հա զար կգ պա նիր, 900 կգ կա րագ: Նա նաև նշել է, որ 2015 թվա կա նից, 
§Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յա կի¦ դրա մաշ նորհ նե րի մի ջո ցով, ձեռք 
են բեր վել պան րի ար տադ րութ յան սար քա վո րում ներ, ո րոնք թույլ են տվել կոո պե րա տի վում նա
խա ձեռ նել պան րի ար տադ րութ յուն: Ներ կա յումս այս տեղ ար տադր վում են § Լո ռի¦, § Սու լու գու նի¦ 
և § Ռոք ֆոր¦ պան րա տե սակ ներ, ո րոնք ի րաց վում են տե ղա կան շու կա յում: Ա ռա ջի կա յում նա խա
տես վում է պան րի ի րաց ման նոր շու կա ներ մուտք գոր ծե լու շնոր հիվ ա վե լաց նել մթեր վող կա թի և 
թո ղարկ վող ար տադ րան քի ծա վալ նե րը:   

Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րը ե ղել է նաև Սա սու նիկ հա մայն քում տե ղա կայ ված գի նե գոր ծա
կան § Վան Ար դի¦ ՍՊԸում, որ տեղ 9 հեկ տա րի վրա հիմ նա կա նում մշակ վում են  խա ղո ղի տե ղա
կան սոր տեր, յու րա քանչ յուր հեկ տա րից տա րե կան ստաց վում է մի ջի նը 810 տոն նա բերք: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը և Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա րոն 
Մար գար յա նը հու նի սի 11ին մաս նակ ցել են Կաս յան փո ղո ցին հա րող հրա պա րա կում գտնվող 
գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճա ռի պաշ տո նա կան վե րա բաց ման ա րա րո ղութ յա նը:

Տո նա վա ճա ռը կազ մա կերպ վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ նութ
յամբ և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ, ո րին մաս նակ ցում են ՀՀ տար բեր մար զե
րը ներ կա յաց նող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ, ով քեր սպա ռող նե րին ներ կա յաց նում են բա
ցա ռա պես սե փա կան ար տադ րան քը: Նա խա րա րը և քա ղա քա պե տը շրջել են տո նա վա ճա ռում, 
գնում ներ կա տա րել, զրու ցել գյու ղա ցի նե րի և գ նորդ նե րի հետ: §Ար դեն վե ցե րորդ տա րին է, ինչ  
մայ րա քա ղա քում կազ մա կերպ վում են գյուղմ թեր քի տո նա վա ճառ նե րը, սա նոր մշա կույթ էր  մեր 
ման րա ծախ առևտ րի ո լոր տում, և  այ սօր ար դեն վստա հա բար կա րե լի է ա սել, որ այն կա յա ցել է: 
Շատ գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ տա րի ներ շա րու նակ զրկված են ե ղել ի րենց ար տադ րան
քը վա ճա ռե լու հնա րա վո րութ յու նից, իսկ այս  տո նա վա ճառ նե րի շնոր հիվ նրանք հնա րա վո րութ յուն 
են ստա նում ի րաց նել սե փա կան գյուղմ թեր քը, քա նի որ մաս նակ ցութ յու նը տո նա վա ճառ նե րին 
անվ ճար է: Սա հա վա սա րա պես շա հա վետ է թե գյու ղա ցի նե րի, թե քա ղա քաբ նակ նե րի հա մար, 
ով քեր այս տեղ մատ չե լի գնե րով  թարմ ար տադ րանք  են ձեռք բե րում¦, իր խոս քում նշել է ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րը: 

Նա խա րա րը հա վե լել է, որ  հու լի սի կե սե րին կվե րա բաց վի նաև Մաշ տո ցի պո ղո տա յում գտնվող 
տո նա վա ճա ռը, բա ցի այդ, քայ լեր են ձեռ նարկ վում հե տա գա յում  նաև գյու ղատն տե սա կան տո նա
վա ճառ նե րում մսի, մսամ թեր քի և կաթ նամ թեր քի վա ճառ քի կազ մա կերպ ման  պայ ման ներ ստեղ
ծե լու ուղ ղութ յամբ` ընդգ ծե լով, որ այս տա րի Կաս յա նի տո նա վա ճա ռում նա խորդ տար վա նից 
ա վե լի շատ` թվով 145 տա ղա վար է գոր ծում, ընդ ո րում, ակն կալ վում է, որ ա ռա ջի կա շա բաթ նե րի 
ըն թաց քում դրանց  թի վը  կա ճի:

Վերաբացվեց գյուղատնտեսական տոնավաճառը
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Ä 1

ÞàôÎ²

Վերաբացվեց գյուղատնտեսական  տոնավաճառը

Պա տաս խա նե լով լրագ րող նե րի հար ցե րին` Եր ևա նի քա ղա քա պե տը, ա ռանձ
նա կի կար ևո րե լով մայ րա քա ղա քում նման շու կա նե րի գոր ծու նեութ յու նը`  նկա
տել է, որ նա խա ձեռ նութ յունն իս կա պես կար ևոր էր ու անհ րա ժեշտ: §Տա րի ներ 
ա ռաջ, երբ նա խա ձեռ նութ յու նը նոր էր, շա տե րը թե րա հա վատ էին դրա շա րու նա
կա կան լի նե լուն: Սա կայն ժա մա նա կը ցույց տվեց, որ տո նա վա ճառ նե րը ոչ միայն 
ա պա ցու ցե ցին ի րենց անհ րա ժեշ տութ յու նը, այլև տա րեց տա րի ա վե լի ու ա վե լի 
շատ տնտե սութ յուն ներ ու ան հատ ներ ներգ րավ վե ցին: Միայն անց յալ տա րի մայ
րա քա ղա քի եր կու բա նուկ հատ ված նե րում՝ այս տեղ և Մաշ տո ցի պո ղո տա յի հա
րա կից հատ վա ծում կազ մա կերպ ված տո նա վա ճառ նե րին ա վե լի քան 15 հա զար 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն է մաս նակ ցել: Այս պի սի տո նա վա ճառ ներ կազ մա
կեր պե լով` միա ժա մա նակ մի քա նի խնդիր ենք լու ծում: Նախ մեր գյու ղա ցի ներն 
ու գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը լրա ցու ցիչ հնա րա վո րութ յուն են ստա նում 
մայ րա քա ղա քի բա նուկ հատ ված նե րում ա ռանց միջ նոր դի ու միջ նոր դավ ճա
րի  ի րաց նել սե փա կան ար տադ րան քը: Բա ցի այդ, մայ րա քա ղա քի բնա կիչ ներն 
էլ ի րենց հեր թին են կա րո ղա նում ա ռա ջին ձեռ քից թարմ և  ո րակ յալ գյուղմ թերք 
գնել¦, ընդգ ծել է Տա րոն Մար գար յանն ու հա վե լել, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե
տա րա նը պատ րաստ է քննար կել տո նա վա ճառ նե րի հա մար նոր տա րածք ներ 
հատ կաց նե լու հար ցը ևս: Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յու նը 
տո նա վա ճառ նե րին անվ ճար է: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը տո
նա վա ճառ նե րի մաս նա կից նե րին անվ ճար տրա մադ րում 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
վում է 2011 թվա կա նից և գոր ծում է յու րա քանչ յուր շա բաթ և կի րա կի օ րե րին: 
Մաս նակ ցութ յու նը տո նա վա ճա ռին թույ լատր վում է միայն գյու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի (ԳԱՄԿ) կող մից տրված հա մա պա տաս
խան տե ղե կանք նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ո րոնք հա վաս տում են, որ վա ճառ քի 
ներ կա յաց վող ապ րան քը հան դի սա նում է տվյալ մաս նակ ցի սե փա կան ար տադ
րան քը: Տո նա վա ճա ռի տա րած քում հա սա րա կա կան կար գը և  երթ ևե կութ յու նը 
կար գա վո րում է ՀՀ ոս տի կա նութ յու նը: Տո նա վա ճա ռի ա վար տին կազ մա կերպ վե
լու են տա րած քի  մաքր ման  աշ խա տանք ներ:

Ամ փո փե լով նա խորդ տար վա տո նա վա ճառ նե րի արդ յունք նե րը` Ռո բերտ Մա
կար յա նը վեր ջերս տե ղի ու նե ցած ա սու լի սի ժամանակ նշել է, որ ընդ հա նուր առ
մամբ, 2015 թվա կա նին Կաս յան փո ղո ցի վե րին հատ վա ծում կազ մա կերպ վել է 63, 
իսկ §Մա լի բու¦ սրճա րա նին հա րող տա րած քում` 51 տո նա վա ճառ, ո րոնց մաս
նակ ցել է շուրջ 15 հա զար գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն: Տո նա վա ճառ նե րի այ
ցե լու նե րի թի վը օ րա կան մի ջի նում կազ մել է մոտ 56 հա զար, ման րա ծախ գնե րը 
ընդ հա նուր շու կա յա կան գնե րից շուրջ 1020 տո կոս ա ռա վել մատ չե լի են եղել: 
Փոխ նա խա րա րը շեշ տել է, որ վա ճառքն ի րա կա նաց վում է նա խա րա րութ յան կող
մից տրա մադր վող կշեռք նե րով, ո րոնք ստու գա չափ ված են և թե րակշ ռում նե րը 
բա ցառ վում են:

Դրական տեղաշարժ` ագրովերամշակման ոլորտում
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Ä 1
Ըն կե րութ յունն ար տադ րում է չոր, 

ա նա պակ սպի տակ, վար դա գույն և 
կար միր գի նի ներ: Այժմ ըն թաց քի մեջ են 
խա ղո ղի այ գում կա թի լա յին ո ռոգ ման 
հա մա կար գի ներդր ման աշ խա տանք
նե րը: Ըն կե րութ յան ար տադ րա կան հզո
րութ յու նը կազ մում է տա րե կան մոտ 50 
հազ. շիշ գի նի:Ար տադ րան քի գե րակ
շիռ մասն ար տա հան վում է Ռու սաս
տան, Նի դեր լանդ ներ և Բել գիա: Ա ռայժմ 

քիչ քա նակ նե րով ար տա հան վել է նաև 
Անգ լիա և Ֆ րան սիա, իսկ մինչև տար վա 
վերջ կար տա հան վի ևս  ե րեք նոր շու կա
ներ: Ըն կե րութ յու նը հիմ նում է  խա ղո ղի 
նոր այ գի ներ, ո րի շնոր հիվ կա վե լա նան 
ինչ պես գի նու ար տադ րութ յան,  այն պես 
էլ՝  ար տա հան ման  ծա վալ նե րը:Գ յու
ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում 
ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան դի և բեղմ
նա վոր աշ խա տան քի հա մար, նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն կե րութ
յան հիմ նա դիր Վա րու ժան Մու րադ յա նին 
պարգ ևատ րել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան ոս կե մե դա լով: 
 Նա խա րա րի վեր ջին կան գառն Աշ տա

րա կում էր, որ տեղ նա այ ցե լել է § Փի ընդ 
Դի Գ րուպ¦ ՍՊԸ, ո րը հայտ նի է § Գուր մէ 
Դուր մէ¦ ապ րան քա նի շով շո կո լա դի ար
տադ րութ յամբ: Ըն կե րութ յու նը ստեղծ վել 
է 2007թ.` հայ րե նա դարձ եղ բայր ներ Պիեռ 
և Դի րան Բաղ դադ յան նե րի կող մից: Ներ
կա յաց նե լով ի րենց ար տադ րան քը` Պիեռ  
Բաղ դադ յանն ընդգ ծել է, որ ըն կե րութ
յան ար տադ րան քի մեծ պա հան ջար կը 
պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին հեր թին Եվ

րո պա յից ներկր վող հում քի բարձր 
ո րա կով, բա ցի այդ, ամ բող ջութ յամբ 
ձեռ քի աշ խա տանք է: Նա հա վե լել 
է, որ ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում 
է շա հա գործ ման հանձ նել նոր ար
տադ րա մաս, ո րի շնոր հիվ կա վե
լա նան   շո կո լա դի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը, ին չը թույլ կտա  կազ
մա կեր պել նաև ար տա հան ման 
գոր ծըն թա ց դե պի Ռու սաս տան: 
Ըն կե րութ յան հիմ նա դիր Պիեռ Բաղ
դադ յա նը ևս պարգ ևատր վել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի 
ոս կե մե դա լով:

Ամ փո փե լով այ ցի արդ յունք
նե րը` նա խա րա րը նշել է, որ բո լոր 
այ ցե լած ըն կե րութ յուն ներն ի րենց 
գոր ծու նեութ յան կարճ ժա մա նա
կա հատ վա ծում հասց րել են բա վա

կան լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել և 
ներ կա յումս ու նեն զար գաց ման ու ա ռա
ջըն թա ցի մեծ նե րուժ: § Վե րամ շա կող 
ճյու ղը մեծ հե ռան կար ներ ու նի մեր երկ
րում, և վս տահ եմ, որ ա ռա ջի կա յում այս 
ըն կե րութ յուն նե րը կշա րու նա կեն ի րենց 
ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը` ա վե լաց նե լով 
ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րը, մե
ծաց նե լով ար տադ րութ յան ծա վալ ներն 
ու ըն դար ձա կե լով ի րենց ար տադ րան
քի տե սա կա նին, իսկ ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յունն իր կող մից 
կա ջակ ցի նման ըն կե րութ յուն նե րի զար
գաց մանն ու ընդ լայն մա նը¦,  ն շել է նա
խա րա րը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Լիտ
վա յի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Սաուլ յուս Յա կի մա վիչ յու սի 
գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը, ո րը ե ռօր յա այ ցով Հա յաս տա նում է` գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տին ծա նո թա նա լու հա մար:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ընդգ ծել է, որ Հա
յաս տա նի ան կա խա ցու մից ի վեր, Լիտ վա յի հետ ձևա վոր վել են սերտ հա րա բե
րութ յուն ներ, այդ թվում` նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում: §Վս տահ եմ, որ այս 
այ ցե լութ յու նը նոր խթան կհան դի սա նա մեր եր կու երկր նե րի միջև հա մա գոր ծակ
ցութ յան զար գաց ման և  ընդ լայն ման հա մար, իսկ  նման հան դի պում նե րը կկրեն 
շա րու նա կա կան բնույթ¦,  ն շել է նա խա րա րը:  

 Պատ վի րա կութ յան ղե
կա վար Սաուլ յուս Յա կի
մա վիչ յուսն իր հեր թին նշել 
է, որ լիտ վա կան կող մը հե
տաքրքր ված է Հա յաս տա նի 
հետ գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռում հա մա գոր
ծակ ցութ յան զար գաց մամբ 
և  ո լոր տի տար բեր ճյու ղե
րում  փոր ձի փո խա նակ
մամբ:

Երկ կողմ փոխ գոր ծակ
ցութ յունն ա վե լի արդ յու նա
վետ կազ մա կեր պե լու նպա
տա կով, նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յանն ա ռա ջար
կել է պատ վի րա կութ յան ան
դամ նե րին ու սում նա սի րել 
հա մա տեղ ըն կե րութ յուն ներ 
հիմ նե լու հնա րա վո րութ յու նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րի միջև ստո րագր վել է § Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և Լիտ վա յի Հան րա պե
տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան միջև § գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան 2016 թվա կա նի գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան¦ 
փաս տա թուղ թը:

Արդյունքում նա խա տես վում է խթա նել երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ագ
րա րա յին ո լոր տում`  ըն թա ցիկ տա րում ի րա կա նաց նելով մի շարք հա մա տեղ գոր
ծո ղութ յուն ներ: Մաս նա վո րա պես` ա նաս նա բու ծութ յան ո լոր տում Լիտ վան հայ կա
կան կող մին կտրա մադ րի խորհր դատ վութ յուն և մե թո դո լո գիա կան ա ջակ ցութ յուն` 
ա նաս նա բու ծա կան ֆեր մա նե րի կա ռա վար ման և կեն դա նի նե րի բուծ ման հար ցե
րում:

Բա ցի այդ, հայ կա կան կող մին ա ջակ ցութ յուն կցու ցա բեր վի ձկնա բու ծութ յան 
կա ռա վա րու մը բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ: Այդ նպա տա կով կներ կա յաց վի Լիտ վա
յի փոր ձը ձկնե րի հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման, ինչ պես նաև ձկան ար ժե
քա վոր տե սակ նե րի բուծ ման գոր ծում, ո րոնք հիմ նա կա նում ա ճեց վում են փակ ցիկ
լի ջրա յին հա մա կար գե րում:  

Փաս տաթղ թով նա խա տես վում է խորհր դատ վութ յան և մե թո դո լո գիա կան 
ա ջակ ցութ յան տրա մադ րում` օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
հար ցում, ինչ պես նաև հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայ նում` Լիտ վա յի և Հա յաս տա նի 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի միջև: Վե րը նշված գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման ըն թաց քում, գոր ծո ղութ յուն նե րի պլանն ա վե լի արդ յու նա վետ ի րա կա
նաց նե լու նպա տա կով, կկազ մա կերպ վեն հայ և լիտ վա ցի մաս նա գետ նե րի փո խայ
ցե լութ յուն ներ:

Հան դիպ ման ա վար տին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը խնդրել է պատ
վի րա կութ յան ղե կա վա րին իր լիտ վա ցի գոր ծըն կե րո ջը փո խան ցել Հա յաս տան այ
ցե լե լու հրա վե րը:
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ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԳԱՄԿԵՐԻ ՀԵՏ

Օրերս ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից 
իրականացվող ԵՀԳԳԶԾ (ENPARD) «Տեխնիկական օժանդակություն ՀՀ 
Գյուղատնտեսության նախարարությանը» ծրագրի շրջանակում անցկացվեց 
կլոր սեղան քննարկում` Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական և 
մարզային կենտրոնների տնօրենների մասնակցությամբ: Հանդիպման նպատակն 
էր` ԳԱՄԿ-երի տնօրենների հետ քննարկել ծրագրի շրջանակում ֆերմերների, 
ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտի խորհրդատուների համար նախատեսված 
ուսուցման նախաձեռնությունները։ 

 Հան դիպ ման սկզբում ներ կա նե րին 
ող ջու նեց ԵՀԳԳԶԾ ՊԳԿ ծրագ րի ղե
կա վար Վա հան Ա միր խան յա նը, ո րից 
հե տո ԵՀԳԳԶԾ ՊԳԿ ծրագ րի Գ յու
ղատն տե սա կան խորհր դատ վութ յան 
գծով մի ջազ գա յին փոր ձա գետ Քիա
րան Գեն նոն և ԵՀԳԳԶԾ ՊԳԿ ծրագ
րի Գ յու ղատն տե սա կան խորհր դատ
վութ յան գծով ազ գա յին փոր ձա գետ 
Ա նա հիտ Պետ րոս յա նը ներ կա յաց րե
ցին «Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի ու սուց ման տա րե կան ծրա գի րը»: 

Հա մա ձայն Եվ րո պա կան Միութ յան և 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յան միջև կնքված N 
ENPI/2013/024483 ֆի նան սա կան հա
մա ձայ նագ րի` 2016 թվա կա նին նա խա
տես վում է, որ ԳԱՄԿերը կա ջակ ցեն 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին 
և գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ
նե րին` արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յու նը,  
փոքր ֆեր մեր նե րի հա մար նա խա տես
ված խորհր դատ վա կան և  ու սուց ման 
տա րե կան ծրագ րի ամ բող ջա կան ի րա

կա նաց մա նը: Նա խա տես վում է, որ դա
սըն թաց նե րի շա հա ռու նե րի շուրջ 40%
ը կլի նեն կին ֆեր մեր ներ կամ բիզ նես 
ուղղ վա ծութ յան գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն ներ, ո րոնց ղե կա վար նե րը կա
նայք են: Կազ մա կերպ ված դա սըն թաց
նե րի արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ 
գնա հա տումն ի րա կա նաց նե լու է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի մո նի
թո րին գի և վեր լու ծութ յան վար չութ յու նը:

Հան դիպ ման երկ րորդ հատ վա ծում 
ԵՀԳԳԶԾ ՊԳԿ ծրագ րի մո նի տո րին գի և 
գ նա հատ ման գծով մի ջազ գա յին փոր
ձա գետ Մոր թեն Կ վիսթ գար դը ներ կա
յաց րեց գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի ու սուց ման գնա հատ ման մո դել ներ, 
մաս նա վո րա պես` ու սուց ման կա րիք նե
րի գնա հատ ման, դրանց խմբա վոր ման, 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի կա
ռա վար ման ո լոր տում ու սուց ման պա
հան ջար կի, արդ յու նա վե տութ յան գնա
հատ ման  ման րա մաս նե րը:

Հան դիպ ման ա վար տին քննարկ
վեց նաև «Ու սուց ման և զար գաց ման 
ծրա գիր պե տա կան խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» փաս տա
թուղ թը։ Ծ րագ րի ըն թաց քում նա խա
տես վում է կազ մա կեր պել պե տա կան 

խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յան մաս
նա գետ նե րի ու սու ցումն եր՝ ի րենց աշ
խա տան քը և ֆեր մեր նե րի ու սու ցում
ներն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: Խորհր դա տու նե րի ու սուց ման և 
զար գաց ման ծրա գի րը մշակ վել է` հաշ
վի առ նե լով 2015 թ .ին ի րա կա նաց ված 
կա րիք նե րի գնա հատ ման արդ յունք նե
րը: Խորհր դա տու նե րի ու սու ցումն երն 
ի րա կա նաց վե լու են ՀՀ բո լոր մար զե
րում, իսկ աշ խա տանք նե րն ի րա կա նաց
վե լու է ԵՀԳԳԶԾ ՊԳԿ ծրագ րի շրջա
նակ նե րում: Ու սուց ման արդ յուն քում  
խորհր դա տու նե րը ձեռք կբե րեն տե ղե
կատ վութ յան և գի տե լիք նե րի օգ տա
գործ ման վե րա բեր յալ հմտութ յուն ներ, 
ո րոնց կի րա ռու մից կշա հեն գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րը և գ յու ղա կան 
հա մայնք նե րը: Ծ րագ րի ըն թաց քում 
խորհր դա տու նե րին կտրա մադր վեն 
մաս նա գի տա կան թե մա նե րի վե րա բեր
յալ խորհր դատ վա կան նյու թեր, ո րոշ 
թե մա նե րի վե րա բեր յալ մաս նա գի տա
կան տե սան յու թեր, մշա կա բույ սե րի 
ար տադ րութ յան հա մա խառն շա հույ թի 
ստան դարտ հաշ վարկ ներ, ինչ պես նաև 
խորհր դա տու նե րի հա մար կմշակ վեն 
ան հա տա կան զար գաց ման ծրագ րեր:

Լիա նա  Շախ նա զար յան
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ՓՈՔՐԻԿ ԲԻԶՆԵՍ՝ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԳՅՈՒՂՈՒՄ Մի քա նի կի լո մետր ձգվող ո լո րապ
տույտ, ա մա յի ճա նա պար հը մեզ տա
նում է դե պի Խա չիկ գյուղ: Նա խիջևա
նին սահ մա նա կից և  այլ հա մայնք նե րից 
կտրված այս գյու ղը գտնվում է Վա յոց 
ձո րի մար զում՝ մարզ կենտ րո նից 40 
կմ հե ռա վո րութ յան վրա: Վեր ևից գյու
ղին նա յե լիս ա ռա ջի նն աչ քի է ընկ նում 
եր կու բլուր նե րի ա րան քում ըն կած 
կա նաչ տա րած քը. Խա չի կի հո ղա տա
րածք ներն են, իսկ ըն դա մե նը մի քա նի 
հար յուր մետր հե ռա վո րութ յան վրա 
ի րար նա յող բլուր նե րը՝ հայ կա կան ու 
ադր բե ջա նա կան դիր քե րը: 

 Հա մայն քի ղե կա վար Վար դան Ներ
սիս յա նը նշում է, որ Խա չի կը հա ճախ 
ան վա նում են §փոք րիկ Ա րա րատ յան 
դաշտ¦. հա մայն քը բեր րի հո ղա տա
րածք ներ ու նի, գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման մեծ հնա րա վո րութ յուն
ներ, սա կայն հայադր բե ջա նա կան հա
կա մար տութ յան պատ ճա ռով, եր բեմն 
ստիպ ված են լի նում մի քա նի օ րով դա
դա րեց նել գյու ղատն տե սա կան աշ խա
տանք նե րը, արդ յուն քում` հա ճախ բեր
քը դաշ տե րում փչա նում է: 

 Շուրջ 230 ծուխ ու նե ցող Խա չիկ հա
մայն քում բնակ չութ յան ե կամ տի հիմ
նա կան աղբ յու րը հո ղա գոր ծութ յունն ու 
ա նաս նա պա հութ յունն է: Այ դու հան դերձ, 
հա մայն քում լուրջ խնդիր է ո ռոգ ման ջրի 
բա ցա կա յութ յու նը: Խորհր դա յին տա
րի նե րին աշ խա տող պոմ պե րից ոչ մեկն 
այսօր չի գոր ծում, նոր պոմ պա կա յան նե
րի կա ռու ցու մը ծախ սա տար է. խնդի րը 
լու ծե լու միակ տար բե րա կը` ըստ գյու
ղա պե տի, կա րող է լի նել ջրամ բա րը: 
§Ե թե ջուր ու նե ցանք, ոս կի էլ կար տադ
րենք¦, կա տա կով նշում է նա: 

2015թ.ից Խա չիկ հա մայն քը միա ցել 
է § Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յուն¦ (ՌԶԳ) հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պութ յան §Ա նաս նա պա հութ
յան զար գա ցում Հա յաս տա նի հա րա
վում¦ ծրագ րին, ո րը ֆի նան սա վոր վում 
է Շ վեյ ցա րիա յի զար գաց ման և հա մա
գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան կող
մից և ն պա տակ ու նի Ս յու նի քի և Վա յոց 
ձո րի մար զե րում նպաս տել ֆեր մեր նե

րի ե կա մուտ նե րի ա ճին ու տնտե սա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը: 
Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում հա մայն քում 
հիմն վել է ա նաս նա բու ժա կան կետ, բա
րե լավ վել են ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա
յութ յուն նե րը, հա մայն քի բնա կիչ նե րի 
հա մար անց կաց վել են ա րոտ նե րի կա
ռա վար ման, ա նաս նա պա հութ յան վար
ման, բիզ նես պլա նա վոր ման, ա նաս նա
կե րի ար տադ րութ յան դա սըն թաց ներ: 

Սամ վել Ա ղա բեկ յանն աշ խա տում է 
որ պես հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կալ, 
իսկ եր կու որ դի նե րը պայ մա նագ րա յին 
ծա ռա յող ներ են: Այ դու հան դերձ, որ պես 
ե կամ տի հիմ նա կան աղբ յուր՝ Սամ վե լը 
դի տում է ա նաս նա պա հութ յու նը. այ
սօր նրա ա նաս նա գո մում կա 10 խո շոր 

եղ ջե րա վոր կեն դա նի (4 կով, 5 հորթ, 1 
ե րինջ): § Շուրջ 30 տա րի ա նաս նա պա
հութ յամբ եմ զբաղ վել, բայց շատ բա
ներ նոր եմ ի մա ցել. նախ կի նում չէինք 
մտա ծում, որ կեն դա նի նե րին տա րի ներ 
շա րու նակ նույն տե ղում ա րա ծեց նել չի 
կա րե լի: Այժմ ա րոտ նե րի կա ռա վար ման 
պար տա կա նութ յունն ինձ վրա եմ վերց
րել, փոր ձում ենք կա նո նա կար գել դա¦, 
ա սում է նա: 

ՌԶԳի կազ մա կեր պած դա սըն թաց
նե րի շնոր հիվ, Սամ վե լը սկսել է բա րե
կար գել ա նաս նա գո մը՝ պա տու հան ներ 
բա ցել, ջեր մաս տի ճա նը կար գա վո րել, 
մե ծաց նել տա րած քը: Ն րա խոս քով՝ 
այժմ ին քը և շատ հա մագ յու ղա ցի ներ 
հաս կա ցել են, որ ա նաս նա պա հութ յան 
մեջ ան չափ կար ևոր է կեն դա նի նե րի 
ցե ղա տե սակ նե րի բա րե լա վու մը: §56 
կո վի փո խա րեն, կա րե լի է պա հել ըն դա
մե նը 2 կով, սո վո րա կան խոտ հարք նե
րը փո խա րի նել ա վե լի ո րակ յալ ա նաս
նա կե րով, արդ յուն քում ծախ սել ա վե լի 
քիչ ժա մա նակ և  ու նե նալ ա վե լի բարձր 
մթե րատ վութ յուն¦, ա սում է նա: 

2015թ. հոկ տեմ բե րին, ծրագ րի 
ա ջակ ցութ յամբ, Խա չիկ հա մայն քում 
բաց վել է նաև ա նաս նա բու ժա կան 
կետ, ին չը, ըստ Սամ վե լի, §պար զա պես 
հրաշք է¦: § Նախ կի նում մի դե ղի հա մար 
50006000 դրամ էի ծախ սում, հաս նում 
Ե ղեգ նա ձոր, այն տե ղից բե րում կամ 
մե կին խնդրում էի, որ գա, կեն դա նուն 
սրսկի, հի մա այդ աշ խա տանք նե րը 
շատ բարձր մա կար դա կով ար վում են: 
Լի նում էր, որ ու շա ցում նե րի պատ ճա
ռով կեն դա նին սատ կում էր, իսկ այ սօր 
դե ղե րը կան, ա նաս նա բույժն էլ ցան կա
ցած ժա մի պատ րաստ է օգ նել¦, գո հու
նա կութ յամբ ա սում է նա: 

Գ յու ղի միակ ա նաս նա բույ ժը 59
ամ յա Եր վանդ Մա նուկ յանն է: 2015թ. 
հոկ տեմ բե րից ի վեր նրա կյան քը զգա
լիո րեն փոխ վել է՝ շնոր հիվ ա նաս նա բու
ժա կան կե տի հիմ նադր ման: §Ա ռա ջին 
հեր թին, հիմ նա կան գործ ու նեմ. ա ռա
վոտ յան գա լիս եմ աշ խա տան քի, ե րե
կո յան գնում տուն¦, ա սում է նա՝ հա վե
լե լով, սա կայն, որ ե թե կանչ է ու նե նում, 
ցան կա ցած ժա մի ար ձա գան քում է: 
Հա մայն քի ա նաս նա բույժ աշ խա տում 
է 2011թ.ից, բայց այն ժա մա նակ աշ
խա տան քը սահ մա նա փակ վում էր հիմ
նա կա նում պե տա կան վակ ցի նա ցիա յի 
մի ջո ցա ռում նե րով: Իսկ այ սօր սո վո րել 
է նաև կեն դա նի նե րի ար հես տա կան 
սերմ նա վո րում կա տա րել, մինչ օրս 
սերմ նա վո րել է շուրջ 50 կեն դա նու: Թեև 
ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե
րի հա մար գյու ղա ցի նե րը, սո վո րա բար, 
չեն սի րում վճա րել (վճա րում են միայն 
գնած դե ղո րայ քի դի մաց), հա վաք ված 
քիչ գու մարն էլ Եր վան դը դնում է շրջա
նա ռութ յան մեջ: § Փոր ձում եմ այն պես 
ա նել, որ ոչ մի դեղ չպա կա սի: Տես նում 
եմ՝ վեր ջա նում է, նա խօ րոք բե րում եմ¦, 
ա սում է նա: 

Եր վանդ Մա նուկ յա նը կար ծում է, որ 
ե թե նույն տեմ պով շա րու նակ վի, ա նաս
նա բու ժա կան կե տը կա րող է վե րած վել 
փոք րիկ բիզ նե սի: Կե տը մե ծաց նել չի 
պատ րաստ վում, փո խա րե նը նա խընտ
րում է ժա մա նակ առ ժա մա նակ վե րա
պատ րաստ վել և  ա վե լաց նել ծա ռա յութ
յուն նե րը: Հար ցին, թե ինչ փո խեց նրա 
կյան քում ա նաս նա բու ժա կան կե տի բա
ցու մը, պա տաս խա նում է. §Ոտք ու ձեռ
քով կապ վե ցի էս հո ղին ու  ջրին¦: 

§ Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յուն¦  ՀԿ
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ՓՈԽԸՄԲՌՆՈՒՄՈՎ, 
ՏԱՐԻՆԵՐՈՎ  ՉԱՓՎՈՂ  

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ-
մա կեր պութ յու նը (ՊԳԿ), « Տեխ նի կա կան և  ինս տի-
տու ցիո նալ ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա նի ա նաս նա-
բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րին» ծրագ րի շրջա նա-
կում, հու նի սի 3-4-ը Ծաղ կա ձո րում կազ մա կեր պել 
էր վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց`  «Բ րու ցելո զի 
ար դի հիմ ա հար ցե րը» խո րագ րով, ո րի նա պա-
տակն էր` բարց րաց նել մաս նա կից նե րի ի րա զեկ վա-
ծութ յու նը զոո նո տիկ հի վան դութ յուն նե րի, մաս նա-
վո րա պես` բրու ցե լո զի մա սին:

Դա սըն թա ցի ըն թաց քում ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
և գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը ներ կա յաց րե ցին ՀՀում բնակ չութ
յան շրջա նում բրու ցե լո զի հա մա ճա րա կա յին ի րա վի
ճա կը և հի վան դութ յան կան խար գել ման ուղ ղութ յամբ 
տար վող աշ խա տանք նե րը։ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան հի վան դութ յուն նե րի վե րահսկ ման 
և կան խար գել ման ազ գա յին կենտ րոն» ՊՈԱԿի հա
տուկ վտան գա վոր և  օ դա կա թի լա յին վա րակ նե րի 
բաժ նի պետ Լիա նա Թո րոս յա նի զե կույ ցը վե րա բե
րում էր բնակ չութ յան շրջա նում բրու ցե լո զի հա մա ճա
րա կա յին ի րա վի ճա կին և ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում
նե րին: «Ա վե լի հեշտ է կան խար գե լել հի վան դութ յու նը, 
քան հե տա գա յում պայ քա րել դրա վե րաց ման ուղ ղութ
յամբ: Իսկ այդ նպա տա կով, ի րա զեկ ման ա ռու մով, 
պետք է աշ խու ժաց նել հա մա կարգ ված աշ խա տանք
նե րը: Այս տեղ լուրջ ա նե լիք ներ կան նաև սպա ռող նե
րի շրջա նում մշա կույ թի բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ: 
Մենք մեր ա ռող ջութ յան նկատ մամբ պետք է պա հան
ջա տեր լի նենք և պա տա հա կան վայ րե րից չգնենք թեև 
է ժան, բայց չստուգ ված սննդամ թերք», նշում է տի կին 
Թո րոս յա նը: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
ՍԱՊԾ ա նաս նա բու ժութ յան տես չութ յան գլխա վոր 
մաս նա գետ Ար թուր Մե լիք յա նը հան դես ե կավ « Կեն
դա նի նե րի բրու ցե լոզ հի վան դութ յան ներ կա յա ցում և 
կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հան
րա յին ի րա զե կում» թե մա յով: Զե կույ ցի հա ջորդ թե ման 
վե րա բե րում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
կեն դա նի նե րի բրու ցե լոզ հի վան դութ յան տա րած վա
ծութ յա նը, կան խար գել մանն ու հա մա ճա րա կա բա նա
կան տվյալ նե րին: 

« Տե ղե կատ վութ յու նը, հի վան դութ յան առ կա յութ
յան մա սին, հա ղոր դե լուց կամ տպագ րե լուց ա ռաջ 
նախ` պետք է այն ճշտել պաշ տո նա կան աղբ յուր նե
րից: Այդ պի սով` զերծ կմնանք ա պա տե ղե կատ վութ
յու նից և բ նակ չութ յան շրջա նում ան տե ղի խու ճա պից: 
Ճիշտ տե ղե կատ վութ յան պա րա գա յում, անհ րա ժեշ
տութ յան դեպ քում, կձեռ նարկ վեն հա մա պա տաս
խան քայ լեր`հի վան դութ յան կան խար գել ման ուղ ղութ
յամբ», եզ րա հան գում է մաս նա գե տը: Այ նու հետև ՌԶԳ 
ՀԿ փոր ձա գետ Ծո վի նար Մել քոն յա նը լրատ վա մի ջոց
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նե րի հետ ի րա կա նաց րեց գործ նա կան աշ խա տանք: 
Նա հան գա մա նա լից ներ կա յաց րեց նաև Ս յու նի քի 
մար զում բրու ցե լո զի ի րա զեկ ման ուղ ղութ յամբ տար
վող աշ խա տանք նե րը: « Շատ ենք կար ևո րում մա մու լի 
աշ խա տանք նե րը, քա նի որ մեծ է նրանց դե րա կա տա
րութ յու նը` պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցի ձևա վո րե լու 
գոր ծում», ա սում է փոր ձա գե տը:  

Մաս նա կից նե րը դա սըն թա ց նե րի հետ զու
գըն թաց, քննար կե ցին ո լոր տում առ կա հիմ
նախն դիր նե րը, այդ ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց

վող աշ խա տանք նե րը և լու սա բան ման տե սանկ
յու նից, առ կա բա ցերն ու լուծ ման ու ղի նե րը:  
Մե ծա պես կար ևո րե լով լրատ վա կան մի ջոց նե րի դե
րը բրու ցել յո զի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում՝ ՊԳԿի 
Բ րու ցե լո զի ծրագ րի ազ գա յին հա մա կար գող Զա րու հի 
Բեգ լար յա նը կոչ ա րեց պայ քա րել միաս նա կան ու ժե
րով՝ ներգ րա վե լով ինչ պես հա սա րա կա կան կա ռույց
նե րի, այն պես էլ ԶԼՄնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: 
Ն մա նօ րի նակ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե
րի և քն նար կումն ե րի մի ջո ցով, ծրա գի րը փոր ձում է 
կար ևո րել բրու զե լոզ հի վան դութ յանն առնչ վող թե
մա նե րի լու սա բա նու մը, ին չը կբարձ րաց նի ընդ հա
նուր ազ գաբ նակ չութ յան ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար
դա կը և կն պաս տի հի վան դութ յան կան խար գել մա նը։ 
  « Տեխ նի կա կան և  ինս տի տու ցիո նալ ա ջակ
ցութ յուն Հա յաս տա նի ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ
յուն նե րին» ծրագ րի ընդ հա նուր նպա տակն է` հզո րաց
նել ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հան րա յին 
ո լոր տը՝ նպաս տե լով Հա յաս տա նում սննդի անվ տան
գութ յան հա մա կար գի և գ յու ղատն տե սութ յան կա յուն 
զար գաց ման բա րե լավ մա նը: Ծ րա գի րը ֆի նան սա վոր
վում է « Զար գաց ման և հա մա գոր ծակ ցութ յան շվեյ ցա
րա կան գոր ծա կա լութ յան»  կող մից և  ի րա կա նաց վում 
ՊԳԿի և ՌԶԳի կող մից:  Ծ րագ րի ան մի ջա կան շա
հա ռու ներն են ֆեր մեր ներն ու Ս յու նի քի մար զի գյու
ղա կան հա մայնք նե րի բնակ չութ յու նը: Ծ րագ րի ազ դե
ցութ յու նը սո ցիա լա կան մա կար դա կում կլի նի գյու ղի 
բնակ չութ յան հան րա յին ա ռող ջութ յան բա րե լավ ված 
ստան դարտ ներն ու ե կա մուտ նե րի ա ճը: 

 Հա սա րա կութ յան շրջա նում հի վան դութ յան հետ 
կապ ված հար ցե րի դեպ քում զան գա հա րել ՀՀ ա ռող
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան թեժ գիծ` 010 5288
72 հե ռա խո սա հա մա րով: Իսկ կեն դա նի նե րի և սնն դի 
հետ կապ ված խնդիր նե րի դեպ քում զան գա հա րել 
Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա
յութ յան թեժ գիծ`  010 206040 հե ռա խո սա հա մա րով: 
Կա թի, կաթ նամ թեր քի և մ սե ղի քի ա պօ րի նի վա ճառ քի 
ա կա նա տես լի նե լու դեպ քում ևս զան գա հա րել հիշ յալ 
եր կու հե ռա խո սա հա մար նե րով: «Սն վենք ա ռողջ և լի
նենք ա ռողջ»` սա է կար գա խո սը, ո րով պետք է ա ռաջ
նորդ վել:

Նել լի  Սա հակ յան

ԿՐԹԱԿԱՆ

Օ րերս  Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ
րա րա յին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ա. 
 Թար վերդ յա նի հան դի պու մը հա մալ սա րա
նի հետ երկ կողմ պայ մա նա գիր ու նե ցող 
կրտսեր մաս նա գետներ պատ րաս տող ու
սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի՝ քո լեջ
նե րի տնօ րեն նե րի հետ նվիր ված էր 2016
2017 ուս. տար վա ցե րե կա յին ու սուց ման 
2րդ  փու լի ըն դու նե լութ յա նը:

Այս փու լում հա մալ սա րանն առ կա հա մա կար
գի ըն դու նե լութ յուն է հայ տա րա րել 30 մաս նա
գի տութ յուն նե րի գծով, ո րոն ցից, հա մա ձայն ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման, 21 մաս նա գի տութ
յուն նե րի գծով սահ ման վել են ըն դու նե լութ յան 
ար տոն յալ պայ ման ներ. վճա րո վի հա մա կարգ 
դի մող նե րը կա րող են ըն դուն վել ա ռանց ըն դու
նե լութ յան քննութ յուն նե րի՝ հայ տագ րե լով միայն 
ա վար տա կան փաս տաթղ թի գնա հա տա կան նե
րը, իսկ անվճար հա մա կարգ՝ հանձ նե լով 1 կամ 2 
միաս նա կան քննութ յուն:

 Պա րոն  Թար վերդ յա նը հան դիպ ման ժա մա նակ 
ման րա մասն ներ կա յաց րեց հան րա պե տութ յան 
ագ րո պա րե նա յին ո լոր տի ա ռաջ նա հեր թության 
մա սին, որ պես հան րա պե տութ յան տնտե սութ յան 
զար գաց ման գե րա կա ուղ ղութ յուն, նրա կար ևո
րութ յան, նշա նա կութ յան մա սին՝ չմո ռա նա լով 
շեշ տել, որ այդ հա մա կար գի գրե թե բո լոր բնա գա
վառ ներն էլ՝ սննդի արդ յու նա բե րութ յունը, գի նու, 
պա հա ծո յաց ման ար տադ րութ յուն ներ, այ սօր բա
նի մաց մաս նա գետ նե րի կա րիք ու նեն: Ուս տի քո
լեջ նե րի տնօ րեն նե րը պետք է կա րո ղա նան ճիշտ 
ուղ ղոր դել ի րենց շրջա նա վարտ նե րին, հատ կա
պես, որ այ սօր հան րա պե տութ յան բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րից ա ռանց ըն
դու նե լութ յան քննութ յուն նե րի, 21 մաս նա գի տութ
յուն նե րի գծով ըն դու նե լութ յան ի րա վունք ու նի 
միայն  Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա
մալ սա րա նը: 

 Նա նաև նշեց, որ ա վան դա կան դար ձած այս 
քննար կում նե րը եր կուս տեք շատ կար ևոր են և 
ն պաս տում են, որ հա մա տեղ աշ խա տանքն ա վե լի 
դյու րին, փո խըմբռ նե լի ու արդ յու նա վետ լի նի: Այս 
մեկ տեղ ված ջան քե րի շնոր հիվ է, որ մենք ար ժա նի 
հա մալ րում ենք ու նե նում քո լեջ նե րից՝ ի դեմս ո լոր
տը սի րող ու կար ևո րող, մի ջին մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի ու հմտութ յուն նե րի բա վա րար պա
շար ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի:

Ա վե լաց նենք, որ ներ կա նե րին տրվե ցին ըն
դու նե լութ յան վե րա բեր յալ և  հա մալ սա րա նի ու
սում նա կան, գի տա կան, մշա կու թա յին կյան քը 
լու սա բա նող տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ և 
 բուկ լետ ներ:

www.anau.am



ÐáõÝÇë 7 - 15, 2016 Ã. 
ÃÇí 14 (2102)5

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԵԼԻ 
ՈՒԺԵՂ ԵՆ ԴԱՐՁՆՈՒՄ

¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

ԳՅՈՒՂԱՑԻՆ ՉՊԵՏՔ Է ԱՌԱՋՆՈՐԴՎԻ 
«ՈՐՏԵՂ ՀԱՑ`ԱՅՆՏԵՂ ԿԱՑ» ԿԱՐԳԱԽՈՍՈՎ

 Գե ղար քու նի քի մար զի Լան ջաղբ յուր հա-
մայնքն ու նի 2450 բնա կիչ, ո րոնց հիմ ա կան 
զբաղ մուն քը հո ղա գոր ծութ յունն ու ա նաս-
նա պա հութ յունն է: Գ յու ղա պետ Յու րիկ Բաղ-
դա սար յա նի տե ղե կաց մամբ, աշ խա տու նակ 
բնակ չութ յան մի մա սը` մեկ նելով սե զո նա յին 
ար տագ նա աշ խա տան քի, աշ նա նը կրկին վե-
րա դառ նում է: 

« Բարձր լեռ նա յին գո տում գտնվող այդ 
գյուղն ու նի ներդրումների կա րիք: Ա ռանց լուրջ 
ա ջակ ցութ յան, հնա րա վոր չէ շո շա փե լի հա ջո
ղութ յան հաս նել: Չ պետք է թույլ տալ, որ ի վեր
ջո գյու ղա ցին ա ռաջ նորդ վի «Որ տեղ հաց` այն
տեղ կաց» կար գա խո սով, այլ պետք է գյու ղում 
ապ րե լու և  աշ խա տե լու լա վա գույն պայ ման ներ 
ստեղծ վեն, մշակ վեն հո ղա տարածք նե րը: Գ յու
ղա ցի նե րը ևս շա հագրգռ ված են ցա նել հո ղա
տա րածք նե րը, ա վե լաց նել ա նաս նագլ խա քա նա
կը», պատ մում է հա մայն քի ղե կա վա րը: Գ յու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը սի րով են 
կա տա րում նաև գյու ղի ե րի տա սարդ նե րը, ով քեր 
ե կամ տի այլ աղբ յուր գրե թե չու նեն:

Լան ջաղբ յու րում վեր ջին եր կու տա րի նե րին 
զգա լիո րեն ա վե լա ցել է նո րաս տեղծ ըն տա նիք
նե րի թի վը, հետ ևա բար` բարձ րա ցել է նաև ծնե
լիութ յան ցու ցա նի շը: Սա կայն պա հուս տա յին հո
ղե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, հնա րա վոր 
չէ նոր կազ մա վոր ված ըն տա նիք նե րին հատ կաց
նել հո ղա տա րածք` տնա շի նութ յան և գ յու ղատն

տե սա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար: «Ս տիպ ված ծնող ներն 
ի րենք են ի րենց հատ կաց ված 
հո ղա տա րած քից մի փո քիկ  
հատ ված տրա մադ րում ըն տա
նիք կազ մած ի րենց զա վակ նե
րին»,ա սում է հա մայն քի ղե կա
վա րը:  

Ինչ վե րա բե րում է գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րին, ա պա այս տեղ լուրջ 
դժվա րութ յուն նե րը կապ ված 
են ո ռոգ ման խնդրի հետ, ին
չը ա ռաջ է ե կել ջրամ բա րի 
ան սար քութ յան պատ ճա ռով: 
Գ յուղն ու նի նաև մեկ խոր քա յին 
հո րի կա ռուց ման անհ րա ժեշ

տութ յուն: Չ նա յած առ կա դժվա րութ յուն նե րին` 
գյու ղա ցի ներն այ նու ա մե նայ նիվ, գրե թե ամ բող
ջութ յամբ, ցա նում են հո ղա տա րածք նե րը: Ա վան
դա բար այս տեղ զբաղ վում են կար տո ֆի լա բու
ծութ յամբ, ո րի ի րա ցու մը, վեր ջին եր կու տա րի
նե րին, դար ձել է հիմն ախն դիր: Բա ցի այդ, գյու
ղա ցուն չեն գո հաց նում նաև վա ճառ քի գնե րը: 
«Գ նե րի կար գա վոր ման, կա յու նաց ման խնդիր 
կա: Այս ա ռու մով, մեծ է պե տութ յան դե րա կա
տա րութ յու նը: Չ պետք է թույլ տալ, որ վե րա վա
ճա ռող ներն ա վելի մեծ շա հույթ ստա նան, քան` 
ար տադ րող նե րը», նշում է  պրն Բաղ դա սար յա
նը: Գ յու ղա միջ յան և դաշ տա միջ յան ճա նա պարհ
նե րը ևս  են թա կա են հիմն ա նո րոգ ման, ո րը, գյու
ղա պե տի կար ծի քով, չեն կա րող ի րա կա նաց նել 
գյու ղի բյու ջեով, քա նի որ այն չի բա վա րա րի մե
ծա ծա վալ այդ աշ խա տանք նե րի կա տար մա նը:

Ըն թա ցիկ տա րում Լան ջաղբ յու րում կա
տար վել են 517 հա ցանք, ո րից` 350 հա զբա
ղեց նում են հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րը: 
Կար տո ֆի լի ցան քա տա րածք նե րը կազ մում եմ 
160 հա, ո րը գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա 
ցու ցա նի շը: Մ նա ցած հո ղա տա րածք նե րը դրվել 
են բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի 
տակ: Գ յու ղում կա տար վել է նաև շուրջ 140 հա 
աշ նա նա ցան, ո րը բարձր բերք է խոս տա նում: 

Նել լի  Սա հակ յան

Ար մե նու հի Ա ղա բաբ յա նը Հա յաս տա նի Ե րի տա սարդ Կա-
նանց ա սո ցիա ցիա յի (ՀԵԿԱ) գոր ծա րար կա նանց ցան ցի ան-
դամ է: Մաս նակ ցե լով գոր ծա րա րութ յան վե րա բեր յալ ա սո ցիա-
ցիա յի կազ մա կեր պած դաըն թաց նե րին` կազ մեց չրի ար տադ-
րութ յան գոր ծա րար ծրա գիր, որն ար ժա նա ցավ կազ մա կեր-
պութ յան հա վա նութ յա նը: Դ րան հա ջոր դեց 250-300 կգ տա-
րո ղութ յամբ չրի պատ րաստ ման սար քա վոր ման հատ կա ցու մը:

Կին գոր ծա րարն այժմ Լո ռու մար զում ճա նաչ ված չրա գործ 
է. թո ղար կած ար տադ րան քը բնա պահ պա նո րեն մա քուր է և  
ա ռանձ նա նում է պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա կան յու րա հատ
կութ յուն նե րով: Մաս նա գի տութ յամբ ման կա վարժ Ար մե նու հի 
Ա ղա բաբ յա նը Լո ռու մար զի Ախ թա լա յի տա րա ծաշր ջա նում այ գի
ներ հիմն ե լուց հե տո բեր քի ի րաց ման խնդիր ու նե ցավ: Եվ, քա նի 
որ տա րա ծաշր ջա նում չկա յին հա մա պա տաս խան վե րամ շա կող 
ձեռ նար կութ յուն ներ, ո րոնց կա րող էին հանձ նել ար տադր ված 
բեր քը, ո րո շեց զբաղ վել չրի ար տադ րութ յամբ: 

Թե՛ այ գե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րում, և թե՛ չրի ար տադ
րութ յան գոր ծըն թա ցոում ընդգրկ վել են ըն տա նի քի ան դամն ե րը: 
Կե ռա սի, սա լո րի, թթի, խնձո րի, տան ձի, ար քա յախն ձո րի և  այլ 
մրգա տե սակ նե րի չրե րը պատ րաստ վում են քամ հար վող տա
րած քում` քա մու օգ նութ յամբ: «Այժմ էլ սառ նա րան նե րի անհ րա
ժեշ տութ յուն կա, քա նի որ մրգե րը հաս նում են միա ժա մա նակ, և 
չենք հասց նում կազ մա կեր պել բո լոր մրգա տե սակ նե րի չո րա ցու
մը: Ուս տի դրանց պա հես տա վոր ման և սա ռեց ման կա րի քը կա: 
Փոքր ար տադ րա մասն իր փոք րիկ մի ջոց նե րով դեռևս չի կա րող 
ստեղ ծել նաև սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն: Չ նա յած դժվա
րութ յուն նե րին` սի րով ենք կա տա րում մեր աշ խա տան քը», նշում է 
տի կին Ար մե նու հին: Ն րանց օ րի նա կով, տա րա ծաշր ջա նում սկսել 
են այ գի ներ հիմն ել, ո րոշ այ գե տե րեր դի մում են տի կին Ար մե
նու հուն, խոր հուրդ ներ հարց նում չրի պատ րաստ ման տեխ նո լո
գիա յի, չրա գոր ծութ յան գաղտ նիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ: Հ մուտ չրա գոր ծը սի րով խոր հուրդ ներ է տա լիս սկսնակ 
ար տադ րող նե րին: Ի դեպ, ին քը նույն պես, չրա գոր ծի իր մաս նա
գի տա կան գի տե լիք նե րը լրաց նե լու և խո րաց նե լու նպա տա կով, 
դի մել է ՀԵԿԱի չրա գոր ծութ յամբ զբաղ վող կին գոր ծա րար նե րին: 
Հատ կա պես գործ նա կան լուրջ ցու ցումն եր է ստա ցել Ա րա գա ծոտ
նի մար զում գտնվող « Սու խոֆ րուկ տի Ալ լա» ըն կե րութ յու նում, որն 
ար դեն չրա գոր ծութ յան եր կա րամ յա փորձ ու նի: «Ա մեն ան գամ 
տնտե սութ յուն ներ այ ցե լե լիս, չրա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ նոր 
գաղտ նիք ներ եմ բա ցա հայ տում, տի րա պե տում նրբութ յուն նե րին, 
ո րը սի րով ներդ նում եմ իմ ար տադ րութ յու նում», նշում է կին գոր
ծա րա րը:     Ա զատ ժա մա նակ գրե թե չի ու նե նում տի կին Ար մե
նու հին, նրա ժա մա նա կը միշտ էլ հա գե ցած է, ի մաս տա վոր ված 
գոր ծով ու նո րա նոր ծրագ րե րով: Նա խա տե սել են ընդ լայ նել չրի 
ար տադ րա մա սը, ինչ պես նաև ար տադ րան քի ի րաց ման շու կան 
(ա ռայժմ այն ի րաց վում է Լո ռու մար զում): «Չ րա գոր ծութ յու նը Հա
յաս տա նում գնա լով զար գա նում է, ուս տի կար ևո րում եմ ար տա
հան ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը: Միայն ար տա հան ման 
խնդրի կար գա վոր ման դեպ քում կար դա րաց վի չրի ար տադ րա
մա սի ընդ լայ նու մը», հա վե լում է տի կին Ար մե նու հին: Ի րաց ման և 
մար քե թին գա յին հար ցե րում հիմն ա կա նում ա ջակ ցում են որ դին 
ու դուստ րը: Ի դեպ, կին գոր ծա րա րը զբաղ վում է նաև մեղ վա բու
ծութ յամբ:   «Ո չինչ հեշ տութ յամբ չի տրվում: Ա մեն ին չի հա սել ենք 
մա քա ռու մի ու ջան քե րի գնով: Դժ վա րութ յուն ներն ա վե լի ու ժեղ 
են դարձ նում: Կի նը պետք է լի նի նա խա ձեռ նող, հետ ևո ղա կան, 
այ լա պես, ինչ պես Լո ռիում է ըն դուն ված ա սել` սայ լը տե ղից չի 
շարժ վի», իր խոս քը եզ րա փա կում է կին գոր ծա րա րը:

Ըն տա նե կան գոր ծա րա րութ յան լա վա գույն օ րի նակ է Ար մե
նու հի Ա ղա բաբ յա նի հիմն ած տնտե սութ յու նը, որ տեղ ըն տա նի
քի յու րա քանչ յուր ան դամն իր կոնկ րետ պար տա վո րութ յուն ներն 
ու նի: Փոք րիկ ար տադ րա մա սի հա ջո ղութ յան գաղտ նի քը պայ
մա նա վոր ված է տի կին Ար մե նու հու աշ խա տան քի կազ մա կերպ
ման յու րա հա տուկ ո ճով ու ու նա կութ յամբ: Իսկ այն տեղ, որ տեղ 
հստակ են ծրագ րերն ու ա նե լիք նե րը, հա ջո ղութ յու նը, ինչ խոսք, 
ա պա հով ված է:
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ՆՎԻՐՈՒՄՈՎ ՊԻՏԻ ՍԻՐԵԼ ՀՈՂԸ,
ՈՐԻՑ ԷԼ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ

 Նո յեմ բեր յա նի տա րա-
ծաշր ջա նի սահ մա նա մերձ 
Բա րե կա մա վան գյու ղը մի 
չքնաղ աշ խարհ է` իր անկրկ-
նե լի բնութ յամբ և հո ղին 
կառ չած բա րի ու ստեղ ծա-
րար մարդ կան ցով, ո րոնց 
մեծ մասն ար դեն հա տել է 
80–ի սահ մա նը: 

Այ նու հան դերձ նրանց 
հա մար հո ղը չմշակ ված տա
րածք չէ,այլ բա րիք նե րի 
ստեղծ ման աղբ յուր: Այդ են 
վկա յում նրանց բա րե կարգ, 
մշակ ված և պտ ղով ծան րա
ցած այ գի նե րը: Ինչ պես 86
ամ յա Լու սիկ Ղա րագ յոզ յա նը 
հպար տա ցավ, նրա այ գում 
բա ցի նարն ջից և ման դա րի
նից, բո լոր պտուղ նե րը կան: 
Մե նակ է մշա կում և  ի րաց նում, 
իսկ մտո րումն ե րը կի սում ի րեն 
հա սա կա կից, նույն պես ֆեր
մեր Կա րի նե Ան տոն յա նի հետ:

Գ յու ղի ե րի տա սար դութ
յու նը հիմն ա կա նում հայտն վել 
է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ
յու նում` ըն տա նի քի հոգ սե րը 
հո գա լու նպա տա կով: Միայն 

հողն է կե րակ
րում այս տեղ 
ապ րող նե րին,այլ 
ա շ  խ ա  տ ա  տ ե ղ 
գրե թե չկա: 
Գ յու ղում նպաս
տա վոր են պայ
ման նե րը թե բու
սա բու ծութ յան, 
թե ա նաս նա պա
հութ յան հա մար, 
բայց մի կող մից 
սահ մա նը, մյուս 
կող մից հա ճա խա կի կրկնվող 
բնա կան ա ղետ նե րը, չեն թող
նում գյու ղա ցուն ոտ քի կանգ ի:

Գ յու ղի այս եր կու տա րեց 
այ գե գործ նե րը բո լոր պտղա
տե սակ նե րից ու նեն ի րենց 
տնա մեր ձե րում և սի րով են 
խնա մում` ա ռանց տրտնջա լու: 
Օ տա րութ յու նը եր բեք չի գրա
վել նրանց, թեև բազ ման դամ 
ըն տա նի քի բո լոր ան դամն ե րը 
գտնվում են ՌԴում և ն րանց 
էլ հոր դո րում մեկ նել այն տեղ: 
Ա մուր կամ քի տեր այս կա
նայք եր բեք մտա դիր չեն լքել 
հայ րե նի գյու ղը. այդ տեղ ծնվել 

են, այդ տեղ էլ պի տի գտնեն 
ի րենց հա վեր ժութ յան հանգր
վա նը: Ն րանց հա յացք նե րում 
լույսն ու հա վատն էին վաղ վա 
օր վա հան դեպ և հա մար ձա
կութ յու նը, որ եր բեք չեն լքի 
գյու ղը: Ն րանք հպար տա նում 
են ի րենց ամ բա րած բերք ու 
բա րի քով, ո րոնք է կո լո գիա
պես մա քուր են և գ րա վիչ: Այդ 
տա րի քում էլ ի րենց ար տադ
րան քից դեռ բա ժին են հասց
նում բո լո րին.  նրանք  գոհ են 
ու լա վա տես:

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ
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ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
«Ագ րոլ րա տու» թեր թը ներ

կա յաց նում է « Դայ նա միկ դի վե
լոթ մենթ գրուպ ին տեր նեյշն լ» 
ըն կե րութ յան տնօ րեն Զոհ րապ  
Մի նաս յա նի հետ ար ված զրույ
ցը:

- Մի փոքր պատ մեք Ձեր ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յան մա սին:

 Մեր ըն կե րութ յու նը հա մե մա տա
բար ե րի տա սարդ խորհր դատ վա կան 
ըն կե րութ յուն է, ո րը մաս նա գի տա նում է 
գյու ղան տե սութ յան և սնն դարդ յու նա բե
րութ յան ո լոր տում նո րա րա կան լու ծում
նե րի ա ռա ջարկ ման մեջ։ Ըն կե րութ յու նը 
միա վո րում է տար բեր ո լորտ նե րի (հա
մաշ խար հա յին համ բավ ու նե ցող խո հա
րա րից սկսած` վեր ջաց րած քի մի կո սով) 
մի խումբ խո շոր մաս նա գետ նե րի ԱՄՆ
ից, Կա նա դա յից, Ֆ րան սիա յից, Գեր մա
նիա յից, Ճա պո նիա յից, ո րոնք այս կամ 
այն կերպ կապ ու նեն գյու ղատն տե սութ
յան և սնն դարդ յու նա բե րութ յան հետ, և 
կախ ված տվյալ պա հին ի րա կա նաց վող 
ծրագ րից, հրա վիր վում են որ պես փոր
ձա գետ ներ` նո րա րա կան լու ծումն եր 
մշա կե լու կամ մեր հա ճա խոր դի կող մից 
ա ռա ջադր ված խնդիր նե րը լու ծե լու։ 

-Ի՞նչ նո րա րա կան լու ծում եր եք 
ա ռա ջար կում։

 Նախ նշեմ, որ նո րա րա րութ յուն 
ա սե լով, մար դիկ հա ճախ ըն կա լում են 
շատ թանկ բարձ րա գույն տեխ նո լո գիա
ներ, ռո բոտ ներ և նա նո տեխ նո լո գիա
ներ, սա կայն հա վե լեմ, որ այս ո լոր տում 
ա մե նա լավ նո րա րա րութ յու նը վա ղուց 

Սա կայն թե յա բույ սե րի ար տադ րա մա սը 
հա մալր ված է հա տուկ հյու րե րի հա մար 
նա խա տես ված թե յա րա նով, ու նի այ գի, 
ինչ պես նաև գե ղե ցիկ նա խագծ ված հար
մա րա վետ բաղ նիք, ու նի իր սե փա կան 
ան տա ռը, ո րի խո տա բույ սե րով էլ պատ

րաստ վում են բու սա կան 
թե յե րի խառ նուրդ նե րը` 
հա մա պա տաս խան հին 
Հայ կա կան վե րա կանգն
ված տեխ նո լո գիա նե րի: 
Այ ցե լու նե րը կա րող են 
տես նել բու սա կան թե
յե րի ար տադ րութ յան 
վե րա կանգն ված հին 
տեխ նո լո գիա նե րի բո լոր 
փու լե րը՝ սկսած խո տա
բույ սե րի վայ րի հա վա
քից, հա մա ձայն լուս նի 
և  ար ևի փու լե րի, այ նու
հետև մաս նակ ցել խո
տա բույ սե րի չո րաց մա
նը` բնա կան չո րա նո ցի 
մի ջո ցով, և դ րանց փա

թե թա վոր մա նը` գե ղե ցիկ ա վան դա կան 
բամ բակ յա տոպ րակ նե րով կամ հա տուկ 
մշակ ված փայ տե տու փե րով։ Այ ցե լու նե
րը կա րող են վա յե լել նաև բնա կան գյու
ղա կան ար տադ րանք նե րը, ինչ պի սիք 
են՝ գյու ղա կան կա րագ, մեղր, մու րա
բա, թարմ ձու և գ յու ղա կան կաթ նամ
թերք, տա նը թխած հա ցով` զու գակ ցե լով 
«Ancient Herbals» թե յե րով։

Այ ցե լու նե րը ծա նո թա նում են 
«Ancient Herbals»ի պատ մութ յա նը, 
զբոս նում ան տա ռում, մաս նակ ցում թե
յե րի ար տադ րութ յան և պատ րաստ ման 
գոր ծըն թա ցին, համ տե սում։ Այ սինքն` 
այս տեղ հա մադր վում են մար քե թին գի 
տար բեր գոր ծիք նե րը` հա վա տա րիմ հա
ճա խորդ ձևա վո րե լու նպա տա կով։
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մո ռաց ված հինն  է։ Բե րեմ օ րի նակ՝ մենք 
վե րա կանգ նել ենք մի շարք ա նուշ նե րի 
բա ղադ րա տոմ սեր և  ար տադր ման տեխ
նո լո գիա ներ, ո րոնք մի քա նի հար յուր 
տա րի ա ռաջ հա մար վել են ա վան դա
կան, իսկ հի մա գո յութ յուն չու նեն ընդ
հան րա պես։ Մեր խորհր դատ վութ յան 
հիմն ա կան  նպա տա կը` մեր հա ճա խորդ
նե րին օգ նելն է, ա ռա վել շա հու թա բեր 
մշա կա բույ սե րի ընտ րութ յուն կա տա րելն 
է, վե րամ շա կող արդ յու նա բե րութ յու նում 
շու կա յից ե կող պա հան ջար կի տեն դենց
նե րը կան խա գու շա կելը, և  այ սօր ար դեն 
վաղ վա պա հան ջար կին հա մա պա տաս
խան ար տադ րանք մշա կե լը։ Ա վե լաց նեմ, 
որ նո րա րա րա կան լու ծումն եր ա ռա ջար
կում ենք ոչ միայն ապ րան քի մշակ ման 
կամ ար տադ րա կան փու լում, այլ նաև` 
ստա ցած ար տադ րան քի շու կա յա հան
ման, դիր քա վոր ման և վա ճառ քի հար
ցում։ Քա նի որ մեր օգ նութ յամբ հա ճախ 
ստաց վում են յու րա հա տուկ ապ րանք
ներ, մենք նաև աշ խա տում ենք արժ ևո
րել այդ փաս տը, ինչ պես նաև ապ րանք
նե րի սպառ ման և  օգ տա գործ ման շուրջ 
ա վան դույթ ներ ձևա վո րել։ Վեր ջին տա
րի նե րին բա վա կա նին լավ ընդ լայն վում 
է հայ կա կան չրե րի ար տադ րութ յու նը։ 
Մենք չրե րի հի ման վրա ստեղ ծել ենք մի 
արտադրանք, ո րն ան վա նել ենք գի նու 
կոմպ լի մենտ։ Ա վան դա բար գի նի նե րը 
խմում են տար բեր տե սա կի պա նիր նե րի, 
չոր մրգե րի հետ: Այս դեպ քում մշակել 
ենք ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յուն ու նե
ցող 100 տո կոս բնա կան արտադրանք, 
որն ա ռա ջար կում ենք գի նու հետ, դրա 
շնոր հիվ գի նի խմո ղը պան րի պես 
բարձր կա լո րիա կան սնունդ չի սպա ռի։ 

Հա ջորդ քայ լը այդ նոր մշա կույ թը գի նու 
կոմպ լի մեն տի շուրջ ձևա վո րելն ու գի նու 
ա վան դա կան սպառ ման կարծ րա տի պե
րը կոտ րե լն է։ Այդ նպատակով դի մում 
ենք աշ խար հի լա վա գույն սո մե լիե նե րից 
մի քա նի սին, ո րոնք ի րենց երկր նե րում 

կազ մա կեր պում են համ տե սումն եր, որից 
հետո ուղ ղութ յուն են տա լիս, թե որ տե
սա կի կոմպ լի մեն տը ինչ գի նու հետ է լավ 
սպա ռել՝ ա պա հո վե լով ար տադ րան քի 
ա ռաջ խա ղա ցում և նոր արտադրանքի 
շուրջ սպառ ման մշա կույթ ձևա վո րե լով։

- Կ ներ կա յաց նե՞ք մի օ րի նակ:
 «ՀԱ Մ» ՍՊԸն փոքր ըն տա նե կան 

ձեռ նար կութ յուն է, ո րը հիմն վել է 1996 
թ ին` Լո ռու մար զի Օ ձուն հա մայն քում։ 
«ՀԱ Մ» ՍՊԸի գոր ծու նեութ յունն իր մեջ 
նե րա ռում է խո տա բույ սե րի և բ նա կան 
հա վե լումն ե րի հե տա զո տութ յուն, մշա
կում և  ար տադ րութ յուն, ո րը հիմն ված է 
Հին Հայ կա կան ա վան դա կան` այ սու հետ 
վե րա կանգն ված տեխ նո լո գիա նե րի և 
բա ղադ րա տոմ սե րի հի ման վրա։ Կա րող 
եք ա սել, որ դրա մեջ ոչ մի նոր բան չկա։ 

Ար մա վի րի մար զի Մ յաս նիկ յան 
հա մայն քում գոր ծող § Բաղ րամ յա նի 
թռչնա ֆաբ րի կա յի¦ ար տադ րած 
§ Հա վի ցա¦ ապ րան քա նի շով տե սա կա
նի ներն, ի րենց բարձ րա կարգ ո րա կա
կան և հա մա յին հատ կա նիշ նե րի շնոր
հիվ, հան րա պե տութ յու նում թռչնամ սի 
ար տադ րութ յան ո լոր տոմ բարձր վար
կա նիշ ու նեն: Աս վա ծի վառ վկա յութ
յունն է ցու ցա հան դես նե րում ստա ցած 
բազ մա թիվ պարգև ներն ու մրցա նակ
նե րը, այդ թվում` § Հա մա ժո ղովր դա կան 
վստա հութ յուն¦ ան վա նա կո չու մը, 
§ Տար վա լա վա գույն թռչնա միս¦ ան վա
նա կար գին ար ժա նա նա լը:

Ե ռան դուն ու բա նի մաց հայ գոր
ծա րար Ա. Խա չատր յա նը, ով ծնվել է 
Էջ միած նում, ման կուց օգ նել է ֆեր մա
յի վա րիչ աշ խա տող հո րը: Գ յու ղատն
տե սութ յան մեջ աշ խա տած եր կա րամ
յա փորձն ու գի տե լիք նե րը նա այ սօր 
ներդ նում է տե ղա կան ար տադ րութ
յունն ա վե լի զար գաց նե լու գոր ծում: Ա. 
Խա չատր յա նի ջան քե րով հիմ նադր ված 
թռչնա ֆաբ րի կա նե րի ար տադ րանքն 
ի րենց  ու րույն տեղն են գտել տե ղա կան 
շու կա յում: Տե ղա կան ար տադ րութ յան 
հա ջո ղութ յուն նե րի, ա ռա ջար կութ յուն
նե րի, խնդիր նե րի ու մտա հո գութ յուն նե
րի վե րա բեր յալ զրույ ցը Ա. Խա չատր յա
նի հետ` ներ կա յաց նում եմ ստորև:

 Պա րոն Խա չատր յան, ինչ պե՞ս Ձեզ 
հա ջող վեց ար ժա նա նալ հայ սպա ռո ղի 
վստա հութ յա նը և տե ղա կան շու կա յում 
լի նել ա ռա ջա տար նե րից մե կը:

 2008 թ. զրո յից, վար կե րի մի ջո
ցով հիմ նադր վեց Բաղ րամ յա նի թռչնա
ֆաբ րի կան¦: Այ նու հետև, գոր ծըն կե
րոջս կող մից կա տար ված մե ծա ծա վալ 
ներդ րում նե րի շնոր հիվ, կա րո ղա ցանք 
գնել Վար դե նի սի, Գն դե վա զի, Արզ նի 
( Բա դա լում ամ բող ջութ յամբ նոր սար
քա վո րում ներ են տե ղադր ված) թռչնա
ֆաբ րի կա նե րը, ո րոնք  ա նաշ խա տու
նակ վի ճա կում էին: Մեր միա հա մուռ 
աշ խա տան քի շնոր հիվ ստեղծ ված 
չորս  թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կա նե րից, 
ցա վոք, այ սօր աշ խա տում են միայն եր
կու սը` Բաղ րամ յա նի թ/ֆ և մա սամբ` Գն
դե վա զի թ/ֆ: Նախ կի նում աշ խա տում 
էին շուրջ 500, իսկ  ներ կա յումս՝ 60 աշ
խա տող: 

  Տե ղա կան շու կա յում գնե րը կար
գա վո րե լու հա մար ի՞նչ է անհ րա ժեշտ 
ձեռ նար կել:

   Ներ կա յումս թռչնա մի սը ինք նար
ժե քից է ժան է վա ճառ վում, ձուն՝ 3035 
դրա մով: Տե ղա կան շու կա յում պետք է 
կար գա վոր վի դրսից ներ մու ծու մը, կամ 
էլ այն քան հնա րա վո րութ յուն պետք է 
լի նի, որ մենք էլ մրցակ ցենք ներկր վա
ծի հետ: Շու կա յում թռչնամ սի գնե րը 
պետք է ֆիք սել, ինչ պես ծխա խո տի նը: 
1986 թ. Հա յաս տա նը Հո լան դիա յի չափ 
թռչնա միս է ար տադ րել, ամ բողջ Կով կա
սին մա տա կա րա րել է: Ներ կա յումս ՀՀ է 
մտնում մինչև 3334 հազար տ թռչ նա
միս, մինչև 9000 տ տե ղա կան ար տադ
րանքն է: Ռու սա կան ապ րան քը հի մա 
հայ կա կան շու կա յում շատ է. ող ջու նե

լի է: Ն րանց հար կա յին բե ռը 
կազ մում է տա րե կան 2%, իսկ 
մեր ըն կե րութ յա նը՝ 21,75 % է, 
այ սինքն դժվար է մրցակ ցել: 
Կար ծում եմ ընդ հան րա պես 
կա րիք չկա ներկ րել այն պի սի 
մթերք ներ, ո րոնք մեր հան րա
պե տութ յու նում շատ են ար
տադր վում, մեր հայ կա կան 
գյու ղատն տե սա կան մթերք
նե րը է կո լո գիա պես մա քուր են և  ա վե լի 
հա մեղ:

Ար տադ րութ յու նը զար գաց նե լու 
հա մար ի՞նչ քայ լեր պետք է ձեռ նար կել:

 Այս պա հին, ե թե սկսեմ, 40 օր հե
տո մեր հնա րա վո րութ յուն նե րը թույլ 
կտան (ֆաբ րի կա յում աշ խա տող բարձ
րա կարգ մաս նա գետ նե րի հետ միա սին) 
մինչև 11,000 տ. թռչնա միս ա պա հո վել: 
Հար կա վոր է կլոր սե ղա նի շուր ջ բա նակ
ցել կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի հետ: Բազ մա թիվ ա ռա ջարկ ներ 
ու նեմ, ո րից վստա հա բար կշա հի ազ
գաբ նակ չութ յու նը: ՀՀ վար չա պետ Հ. 
Աբ րա համ յա նը և  է կո նո մի կա յի նա խա
րար Ա. Մի նաս յա նը շատ են մտա հոգ
վում մեր ար տադ րութ յան խնդիր նե րով: 
Ա ռա ջար կել եմ, որ հա մա պա տաս խան 
ներդ րում ներ կա տար վեն, նո րից գոր
ծարկ վեն նաև չաշ խա տող եր կու թռչնա
ֆաբ րի կա նե րը, որ պես զի կա րո ղա նանք 
հա յոց բա նա կի զին վոր նե րին ինք նար
ժե քով ձու ա պա հո վել՝  ա ռանց որ ևէ 
անձ նա կան ե կամ տի ակն կա լի քի: Բայց 
խո շոր արդ յունք նե րի հաս նե լու հա մար 

պե տա կան ա ջակ ցութ յուն 
է հար կա վոր:

 Հա մա գոր ծակ ցու՞մ 
եք արդյոք ար տա սահ
ման յան նմա նա տիպ ըն
կե րութ յուն նե րի հետ և 
ի՞նչ լա բա րա տոր պայ
ման նե րում են ստուգ վում 
տե սա կա նի նե րը:

 Հա մա գոր ծակ ցում 
ենք Իրանի, ՌԴի կե րար
տադ րող նե րի հետ: Կա
րե լի է ար տա հա նել մեր 

ար տադ րած թռչնա մի սը՝ հայ կա կան 
ապ րան քա տե սա կա նին, քա նի որ մեր 
ար տադ րան քի ո րակն ան հա մե մա տե լի 
է: Ար տադ րան քը ստուգ վում է վճա րո վի 
լա բո րա տո րիա նե րում, ինչ պես նաև հա
մա գոր ծակ ցում ենք ՀՀ ԳՆ սննդի տես
չութ յան հետ:

Եր բեմն շու կա յում, § Հա վի ցա¦ ապ
րան քա նի շի փա թե թա վոր մամբ, այլ 
թռչնա միս են վա ճա ռում: Կար ծում եմ, 
որ ապ րանք նա տե սակ նե րը պետք է 
ճիշտ մակնշ ված լի նեն և վե րահս կո
ղութ յու նն անհրաժեշտ է մե ծաց նել:

Ար գեն տի նա ցի հայ, ին չու ոչ նաև 
նվիր յալ Է. Էռ նեկ յա նը, Բաղ րամ յա նի 
քար քա րոտ, բա զում տա րի ներ անմ շակ 
հո ղե րում հա զա րա վոր հաով խա ղո ղի 
այ գի ներ է հիմ նել: Ես ցան կա նում եմ, որ 
նմա նա տիպ ձեռ նար կում նե րը լի նեն շա
րու նա կա կան և բո լորս միա սին դի մենք 
ողջ աշ խար հի հա յութ յա նը, որ պես զի 
ներդ րում ներ կա տա րեն մեր հան րա
պե տութ յու նում` ար տադ րութ յու նը զար
գաց նե լու նպա տա կով:

ՄԱՆ ՎԵԼ ԿԻ ՐԱ ԿՈՍ ՅԱՆ
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
ՄԱՏՂԱՇԻ  ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Էկոտուրիզմի փառատոն

Հոր թե րի դիպ լո կո կա յին ին
ֆեկ ցիան վարակիչ հի վան դութ յուն է, 
որն ըն թա նում է ար յան վա րա կով, հո
դա բոր բե րով, իսկ ո րոշ դեպ քե րում` նաև 
թո քա բոր բի նշան նե րով ու լու ծով:

 Հի վան դութ յան հա րու ցի չը պատ
կա նում է ստրեպ տո կո կե րի սե ռին:  Նո
րա ծին հոր թե րի մոտ ար յան վա րա կով 
ըն թա ցող հի վան դութ յունն ա ռա ջաց
նում է հե մո լի տիկ ստրեպ տո կո կը, իսկ 
թո քա բոր բով ըն թա ցող հի վա դութ յու նը՝ 
պնևմո կո կը: Ստ րեպ տո կո կերն ան շարժ 
են, ու նեն պա տիճ, ներկ վում են ա նի լի
նա յին ներ կե րով: 

 Հա րու ցիչն օժտ ված չէ բարձր կա

յու նութ յամբ՝ 60 0C ջեր մաս տի ճա նի պայ
ման նե րում ոչն չա նում է 10 րո պեում, քի
միա կան ախ տա հա նիչ նե րը ոչն չաց նում 
են նրան 510 րո պե նե րի ըն թաց քում:

 Հոր թե րը դիպ լո կո կա յին վարակիչ 
նկատ մամբ զգա յուն են կյան քի ա ռա ջին 
օ րե րից` մինչև 26 ամ սա կան հա սա կը:

 Թարմ ախ տա բա նա կան նյու թից 
պատ րաստ ված քսուք նե րում հա րու ցի չը 
տեղ կայ ված է զույ գե րով՝ կո կե րը հպված 
են լի նում միմ յանց լայն կող մե րով, մինչ
դեռ նրանց ու ռու ցիկ հատ վա ծը նա յում 
է դե պի դուրս:  Կո կերն ա ճում են ար յան 
շի ճուկ պա րու նա կող սննդա րար մի ջա
վայ րե րում:  Լա բո րա տոր պայ ման նե րում 
դրանց նկատ մամբ զգա յուն են սպի տակ 
մկնե րը:

 Հի վան դութ յու նը հա ճախ ար ձա
նագր վում է կեն դա նի նե րի զանգ վա ծա
յին ծնի ժա մա նա կա հատ վա ծում:  Հի վան
դութ յան հա րուց չի աղբ յուր են հի վանդ 
և  հի վան դա ցած ա ռող ջա ցած մատ ղա
շը, ինչ պես նաև դիպ լո կո կա յին բնույ թի 
կրծա բոր բե րով ու ար գան դի բոր բո քում
նե րով տա ռա պող կո վե րը:  Հա րու ցիչն 
ար տա քին մի ջա վայր է ար տա զատ վում  
հի վանդ հոր թե րի կղկղան քի, քթի ար
տա հոս քի ու մե զի, կո վե րի ար գան դա
յին ար տա հոս քի ու կա թի հետ: Ա ռողջ 
հոր թե րը հիմն ա կա նում վա րակ վում են 
կե րա յին ու օ դա կա թի լա յին ե ղա նակ նե
րով:  Հի վան դութ յու նը կա րող է բռնկվել 
հան կար ծա կի, ա ռան ձին դեպ քե րում` 
փոքր տե ղա ճա րակ նե րի ձևով, ամ բողջ 
տար վա ըն թաց քում:  Հի վան դութ յան 
ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են մատ ղա շի 
խնամ քի ու կե րակր ման թե րի պայ ման
նե րը և  ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան 
պա հանջ նե րի խախ տումն ե րը:

 Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը 
տևում է  12 օ րից մինչև 1 շա բաթ: Ըստ 
ըն թաց քի` տար բե րում են հի վան դութ յան 
գեր սուր, սուր, են թա սուր ու քրո նիկ ձևե
րը:

 Հի վան դութ յան գեր սուր ըն թաց քը 
բնու թագր վում է ար յան վա րա կի նշան

նե րով՝ մարմն ի ընդ հա նուր ջեր մաս տի
ճա նը բարձ րա նում է 4042 0C, նկատ
վում է ընդ հա նուր թու լութ յուն, աչ քի ու 
քթի խո ռո չի լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո
քում: Ք թից ար տա զատ վում է փրփրա
խա ռը հե ղուկ, շնչա ռութ յու նը ծանր է ու 
խռպոտ: Ան կու մը նկատ վում է 56 ժա
մե րի ըն թաց քում:

 Հի վան դութ յան սուր ըն թաց քը 
նույն պես ըն թա նում է մարմն ի ընդ հա
նուր ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով, 
նկատ վում են պուլ սի ու շնչա ռութ յան 
հա ճա խա ցում, ար ցուն քա հո սութ յուն, 
թա րա խա յին ար տա հոսք քթանցք նե րից: 
 Հի վանդ հոր թե րը վեր չեն կե նում պառ

կած վի ճա կից և  հայտնվում ընկճախտ 
վիճակում, իսկ 12 օր անց սատ կում են:

 Հի վան դութ յան են թա սուր ըն թաց
քի ժա մա նակ ախ տա հար վում են կեն դա
նու հո դե րը, վեր ջին ներս այ տուց ված են, 
շո շա փե լուց տաք են և  ցա վոտ:  Մարմն ի 
ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 40.541 0C: 
 Հի վանդ հոր թե րի ան կու մ նկատ վում է 
23 օ րե րի ըն թաց քում:

 Դիպ լո կո կա յին վարակիչ քրո նիկ 
ըն թաց քը նկատ վում է ա վե լի մեծ հա
սա կի  (24 ամ սա կան) հոր թե րի մոտ և 
բ նու թագր վում է մարմն ի ընդ հա նուր 
ջեր մաս տի ճա նի պար բե րա բար բարձ
րա ցումն ե րով, հո դա բոր բի, թո քա բոր բի 
նշան նե րով ու լու ծով:

Ա խ  տ ա  բ ա  ն ա ա  ն ա  տ ո  մ ի ա  կ ա ն 
փո փո խութ յուն նե րից դիպ լո կո կա յին 
վարակի ժա մա նակ աչ քի է ընկ նում 
բնա փո փոխ ված փայ ծա ղը՝ այն լի նում 
է  մե ծա ցած, մուգ կար միր գույ նի, ձեռք 
է բե րում ռե տի նան ման կոն սիս տեն
ցիա:  Դիստ րո ֆիկ փո փո խութ յուն ներ 
են նկատ վում նաև սրտմկա նում ու լյար
դում, բազ մա թիվ ար յու նա զե ղումն եր են 
հայտ նա բեր վում լոր ձաշճա թա ղանթ
նե րի վրա, ավ շա յին հան գույց նե րում ու 
թո քե րում:

 Հի վան դութ յան վերջ նա կան ախ տո
րո շու մը հիմն ված է ման րէա բա նա կան 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի վրա: 
Այդ նպա տա կով հե տա զո տում են հի
վանդ հոր թե րի ար յունն ու քթա յին ար
տա հոս քը, իսկ դիակ նե րից լա բո րա տո
րիա են ու ղար կում ներ քին օր գան նե րից 
վերց րած նմուշ ներ:

 Բուժ ման նպա տա կով հի վանդ հոր
թե րին ներմ կա նա յին ե ղա նա կով ներ մու
ծում են հա կաստ րեպ տո կո կա յին գե րի
մուն շի ճուկ՝ 50100 մլ, 12–24 ժա մը մեկ:  
 Հա կա բիո տիկ ներ՝ 10000 ԱՄ բաժ նե չա
փով` 1կգ  քա շին նե րար կում են 12 ժա մը 
մեկ, 5 – 7 օր: Անց կաց նում են նշա նա յին 
բու ժում:  Հի վան դութ յան ար ձա նագր ման 
դեպ քում դա դա րեց նում են կրծա բոր բի ու 

ար գան դի բոր բոք ման նշան ներ ու նե ցող 
կո վե րի ու ա ռողջ մատ ղա շի շփումն ե րը: 
Այդ պի սի կո վե րից ստաց ված կա թը կե
րակ րում են հոր թե րին միայն ե ռաց նե լուց 
հե տո:  Դիպ լո կո կա յին վա րա կի նկատ
մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 
նո րա ծին հոր թե րին ներ մու ծում են հա
կաստ րեպ տո կո կա յին շի ճուկ` կան խար
գե լիչ բաժ նե չա փով, իսկ մեկ շա բաթ 
անց, պատ վաս տում են:  Հի վան դութ յան 
նշան ներ ու նե ցող ու ջեր մող հոր թե րին 
մե կու սաց նում են և  բու ժում, պայ մա նա
կան ա ռողջ նե րին պատ վաս տում են մեկ 
շա բա թա կան հա սա կում:  Հի վան դա ցած
ա ռող ջա ցած հոր թե րին 2 ա միս պա հում 
են մե կու սաց րած,  կա տա րում են հոր
թա նոց նե րի ըն թա ցիկ ախ տա հա նութ
յուն:

 Հոր թե րի  Կո լի բակ տե րիոզ 
( Կո լի բա ցիլ յոզ, Է շե րի խիոզ, բա ցի լա յին 
սպի տակ լուծ) 27 օ րե կան հոր թե րի սուր 
վարակիչ հի վան դութ յուն է, ո րի հա րու
ցիչ ներն են հան դի սա նում ա ղի քա յին 
ցու պի կի ախ տա ծին տա րա տե սակ նե
րը:  Հի վան դու թան հա մար նպաս տա վոր 
պայ ման ներ են հան դի սա նում հղի կո
վե րի ու նո րա ծին հոր թե րի խնամ քի ու 
կե րակր ման վատ պայ ման նե րը:  Հոր թե
րը հիմն ա կա նում վա րակ վում են կե րա
յին ե ղա նա կով՝ գո մաղ բով ախ տոտ ված 
կուր ծը ծծե լիս:

 Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը 
տևում է մի քա նի ժա մից մինչև մի քա
նի օր:  Հի վան դութ յան նշան նե րը զար
գա նում են սրըն թաց` հոր թե րը կորց նում 
են ա խոր ժա կը, դառ նում են դան դա
ղա շարժ, մարմն ի ընդ հա նուր ջեր մաս
տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 40.541 
0C, շնչա ռութ յու նը դառ նում է հա ճա խա
ցած, սկսվում է փոր լուծ: Կղան քը ջրիկ 
է, տհաճ հո տով, պա րու նա կում է գա զի 
պղպջակ ներ ու ար յան հետ քեր: Օր գա
նիզ մի ինք նա թու նա վոր ման և ջ րազրկ
ման հետ ևան քով հոր թե րը կա րող են 
ան կել հի վան դութ յան 25րդ  օ րը:

 Բու ժումն արդ յու նա վետ է միայն 
խնամ քի բար վոք պայ ման ներ ստեղ ծե լու 
դեպ քում:  Հեր թա կան 12 կե րակ րումն ե
րը բաց են թող նում` փո խա րի նե լով կա
թի հա սա նե լիք բա ժի նը կե րակ րի ա ղի 
ֆի զիո լո գիա կան (0.9%ոց) լու ծույ թով 

կամ դե ղա բույ սե րից (ե րի ցուկ,շալ ֆեյ) 
բույ սե րի թուր մով:  Կա տա րում են ա ղի նե
րի մաք րում` հոգ նա յի մի ջո ցով:  Բուժ ման 
նպա տա կով օգ տա գոր ծում են այն պի սի 
հա կա բիո տիկ ներ, ո րոնք ար տա զատ
վե լով ա ղիք նե րից` ճնշում են ախ տա ծին 
ման րէ նե րին (լևո մի ցե տին, պո լի միք սին, 
տետ րա ցիկ լին): Օգ տա գոր ծում են նաև 
սուլ ֆա նի լա միդ ներ՝ սուլ գին, ֆտա լա
զոլ և  նիտ րո ֆու րան ներ՝ ֆու րա զա լի դոն, 
ֆու րա ցի լին: Այս դե ղե րը ներ մու ծում են 
ըն դուն ված բաժ նե չա փե րով` ներ քին 
ըն դուն ման կար գով: Ջ րազր կումն ու 
ինք նա թու նա վո րու մը կան խե լու նպա
տա կով, հի վանդ հոր թե րին նե րո րո վայ
նա յին կամ են թա մաշ կա յին ե ղա նա կով 
ներ մու ծում են  Ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ
ներ (կե րակ րի ա ղի,  Ռին գե րի) կամ գլյու
կո զա յի 5%ոց լու ծույթ ներ` 1 կգ  քա շին 
մինչև 20 մլ  հաշ վար կով:

 Հի վան դութ յան կան խար գել ման 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է պահ պա
նել մատ ղա շի խնամ քի ու կե րակր ման 
հի գիե նիկ պայ ման նե ր. ծնվե լուց հե տո 
խի ժի ա ռա ջին բա ժինն անհ րա ժեշտ է 
խմաց նել հոր թին` առա ջի կա մեկ ժամ վա 
ըն թաց քում, պոր տա լա րn անհ րա ժեշտ 
է մշա կել յո դի սպիր տա յին լու ծույ թով` 
կտրե լուց ան մի ջա պես հե տո, նո րա ծին 
հոր թե րին պետք է տե ղա վո րել չոր, տաք, 
ա ռանց հո սանք նե րի շի նութ յուն նե րում:  

Բարձր դի մադ րո ղա կա նութ յամբ 
օժտ ված ու ա ռողջ հոր թեր ստա նա լու 
նպա տա կով, հղի կո վե րին  ա պա հո վում 
են վի տա մին նե րով ու հան քա յին նյու թե
րով հարս տաց ված կե րա բա ժին նե րով: 
Հ ղիութ յան երկ րորդ շրջա նում կո վե րի 
կե րա բա ժին նե րից հա նում են սի լոսն ու 
խտաց րած կե րե րը, անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում, վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ
ներ են ներ մու ծում (A ու D խմբի) ներմ
կա նա յին ե ղա նա կով, ըն դուն ված բաժ
նե չա փե րով` 710 օր ընդ մի ջումն ե րով: 
Հ ղի կո վե րին ա պա հո վում են պար բե րա
բար զբո սան քով ( օ րա կան 34 կմ):

Ա.Մկրտչ յան                                                                                                                               
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան 
գի տութ յուն ների թեկնածու         

 Հու նի սի 45ը  Վա յոց ձո րի մար
զի  Գոմք և  Մար տի րոս հա մայնք նե րում 
տե ղի ու նե ցավ է կո տու րիզ մի փա ռա
տոն:  Փա ռա տո նի ըն թաց քում կազ մա
կերպ վե ցին ճա նա չո ղա կան ար շավ եր, 
մար զա յին հե ծան վա յին ա ռաջ նութ յուն, 
թռչնա դի տար կում, վրա նա յին գի շե րա
կաց, ինչ պես նաև այց`   Մար տի րո սի 
Ն զավ լեռ ու տե ղի ժայ ռա փոր ե կե ղե ցի: 
 Տե ղի բնա կիչ նե րը հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցան բա ցօթ յա  տա ղա վեր նե րում 
կազ մա կեր պել ի րենց  կող մից պատ
րաստ ված սննդամ թեր քի, գի նու և  այլ 
ի րե րի ցու ցա հան դեսվա ճառ քը:

Վա յոց ձո րի փոխ մարզ պետ  Մելս 
 Հա րութ յուն յա նը,  Վա յոց ձո րի մարզ
պետ  Հա րութ յուն  Սարգս յա նի ա նու
նից ող ջու նեց մի ջո ցառ ման մաս նա
կից նե րին և  ընդգ ծեց, որ  Վա յոց ձո րի 
բնութ յու նը և մ շա կու թա յին հու շար ձան
նե րը շատ լավ հենք են, որ տու րիզ մը 
լավ զար գա ցում ու նե նա մար զում, ին
չի շնոր հիվ կլուծ վեն մի շարք խնդիր
ներ:  Գոմ քի հա մայն քա պետ Մ խի թար 
 Հով հան նիս յա նը նշեց, որ մի ջո ցա ռու
մը ա նաս նա բու ծութ յամբ, մեղ վա բու
ծութ յամբ  զբաղ վող հա մայն քին կօգ նի 
զար գաց նել գյու ղատն տե սութ յու նը և  
ու նե նալ շու կա ներ, ո րը ո լոր տի կար ևոր 
հար ցե րից մեկն է:

 Մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ 
« Ջեր մու կի զար գաց ման կենտ րոն» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գահ  Վազ գեն  Գալստ յա նի կար
ծի քով փա ռա տո նի 1ին արդ յունքն այն 
է, որ  Գոմք գյուղն ու նե ցավ  փոքր ի շա
տե բար վոք ճա նա պարհ, ո րը ո րո շա
կիո րեն բա րե կարգ վել էր փա ռա տո նին 
նա խոր դող օ րե րին:

 Փա ռա տո նի 3 օ րե րի ըն թաց քում, 
 Գոմ քի սննդամ թեր քով սնվել է շուրջ 
370 մարդ (ծախս վել է շուրջ 480 000 
ՀՀ դրամ):  Ցու ցա հան դես վա ճառ քի 
ժա մա նակ վա ճառ վել է 137 000 դրա
մի գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք, 
ին չը մոտ 100 բնա կիչ ու նե ցող գյու ղի 
հա մար, 5 օր վա կտրված քով, զգա լի 
դրա մա կան հոսք է: 12 ար շա վա խումբ 
և 7 տու րիս տա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ղե կա վար ներ ան ձամբ ծա նո
թա ցել են  Գոմք հա մայն քի զբո սաշր ջա
յին հնա րա վո րութ յուն նե րին՝ հա մայն քի 
հետ հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
ձևա վո րե լու նպա տա կով:

Է կո տու րիզ մի փա ռա տո նը կազ մա
կեր պել էին «Ե րի տա սարդ կեն սա բան
նե րի ա սո ցիա ցիա» և « Ջեր մու կի զար
գաց ման կենտ րոն» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը:

www.ecolur.org
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 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 «Բու կի նիստ» գրատ նե րում:

Ðºî²øðøÆð  ¾ © © ©

Թութը՝ ամռան տապին
Թ թե նին կամ թթի ծա-

ռը, շե րա մա ծա ռը՝ բնա գետ-
նե րին հայտ նի է թթե նի նե րի 
24 տե սակ, որ հիմ ա կա նում 
ա ճում են Հա րավ-Ար ևել յան 
Ա սիա յում, Հ յու սիս-Արևմտ յան 
Ա մե րի կա յում և Հա րա վա յին 
Եվ րո պա յում: Այդ տա րա ծաշր-
ջան նե րի «եր ջա նի կ¦ երկր նե-
րից է նաև Հա յաս տա նը: Բու նը 
մուգ է՝ խոր ճեղք վածք նե րով, 
պսա կը՝ խո շոր, լայն, բրգաձև, 
բարձր՝ 12-20 մ։ Տերև նե րը 
մուգ կա նաչ են, հեր թա դիր, 
սրտաձև, ձվաձև, ամ բող ջա-
կան կամ ա տամ աեզր, եր-
բեմ՝ թույլ բլթա կա վոր։ Ծա-
ղիկ նե րը միա սեռ են, երկ տուն 
կամ միա տուն։ Ծաղ կում է վաղ 
գար նա նը։ Պ տու ղը չոր ըն կույզ 
է, պտղա բույ լը՝ խո շոր, սպի-
տակ, վար դա գույն, կար միր, 
հյու թա լի, քաղցր, կի սա քաղցր 
և  այլն։ Պ տուղ ներն օգ տա-
գործ վում են` որ պես սնունդ, 
իսկ տերև նե րը հումք են հան-
դի սա նում մե տաք սի հա մար։ 
Դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե-
րից թթե նին դե ղա բույս է հա-
մար վել։ Չի նա կան, ճա պո նա-
կան, հնդկա կան բժշկութ յան 
մեջ օգ տա գործ վում են թթե նու 
տերև նե րը, ծա ռի ար մատ նե րը, 
կեղևն ու պտուղ նե րը՝ շա քա-
րա յին դիա բե տի, ջրգո ղութ-

յան, սիրտ-ա նո թա յին հա մա-
կար գի հի վան դութ յուն նե րի 
ժա մա նակ։

Պ տու ղը պա րու նա կում 
է շա քար ներ, թթու ներ, վի տա
մին C և  այլն։ Օգ տա գործ վում 
է թարմ և վե րամ շակ ված (դո
շաբ, մու րա բա, հյութ, չիր), 

ստա նում են նաև օ ղի, սպիրտ։ 
Բնափայտն ամուր է, կիրառ վում 
է շինարարության, ատաղձա
գործության, երաժշտական 
գոր ծիքների արտադրության 
մեջ։ Բնափայտից և կեղևից 
ստացվում է բարձրորակ դեղին 
ներկանյութ, իսկ տերևները 
լավորակ կեր են շերամորդի 
համար։ Բազմանում է 
կտրոններով, պատվաստներով 
և սերմերով։ Մեղրատու է։ 

Հա յե րիս հա մար թթե նին 
ա վան դա կան ծա ռե րից է.  մեր 
հան րա պե տութ յան տա րած քում 
եր ևի չկա մե կը, ո վ իր կյան քում 
գո նե մեկ ան գամ վա յե լած չլի
նի հենց ծա ռից թութ ու տե լու 
հա ճույ քը։ Թ թե նու պար ծան քը 
նրա պտուղ ներն են՝ քաղցր, 
հյու թա լի ու հրա պու րիչ, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են ինչ պես 

թարմ, այն պես էլ` 
պա հա ծո յաց ված՝ 
կոմ պոտ նե րի, մու
րա բա նե րի, դոն
դո ղի, ար հես տա
կան մեղ րի, գի նու, 
քա ցա խի, սպիր տի 
և  այլ վի ճա կում: 
Թ թե նու պտուղ նե
րը հիմն ա կա նում 
քաղցր են: Տերև
նե րը լի նում են 
նաեւ դառ նա համ: 

Թ թե նու օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րը

Թ թե նու պտուղ նե րը փո րը 
թու լաց նող, տո նու սը բարձ րաց
նող ազ դե ցութ յուն են ու նե նում 
մար դու օր գա նիզ մի վրա: Տերև
նե րի հիմն ա կան ար ժա նի քը՝ 
հա կա բակ տե րիալ, քրտնա բեր, 
հա զը փափ կաց նող ազ դե ցութ
յունն է: 

Թ թե նու ճյու ղե րը հա կառև
մա տիկ, ցա վազր կող հատ կութ

յուն ու նեն և ն պաս տում են ար
յան ճնշման ի ջեց մա նը:  

 Ս տա մոք սի, լյար դի կա
նո նա վոր աշ խա տան քի հա
մար օգ տա կար է հատ կա պես 
սև թու թը, ո րը նաև նպաս տում 
է ար յան բա ղադ րութ յան մեջ 
հե մոգ լո բի նի բարձ րաց մա նը, 
ա պա քի նող ազ դե ցութ յուն ու նե
նում վեր քե րի հա մար: Ս պի տակ 
ու սև թ թե րի թուր մը կամ հյու թը 
հա մար վում է մի զա մուղ և քրտ
նա բեր մի ջոց:

Կով կաս յան երկր նե րում 
սև թ թից եփ ված հյու թով ո ղո
ղում են բե րա նի խո ռոչն ու կո
կոր դը՝ դրանց խո ցա յին վա
րակ նե րի դեպ քում: Գի տա կա
նո րեն ա պա ցուց ված է, որ և 
ս պի տակ, և սև թու թը, ինչ պես 
նաև դրան ցից եփ ված թուր մը 
ու նեն հա կա սեպ տիկ հատ կութ
յուն: Կո րեա կան ա վան դա կան 
բժշկութ յու նը խոր հուրդ է տա լիս 
ամ ռա նը հա վա քել և չո րաց նել 
թթե նու պտղի մի ջու կը (կո թը), 
ո րոն ցից պատ րաստ ված թուր
մը շատ օգ տա կար է ճար պա
կալ ման և սր տա նո թա յին հի
վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա
մար: Թութն օգ տա գոր ծում են 
նաև ժա մա նա կա կից բժիշկ նե
րը: Ժո ղովր դա կան բժշկութ յան 
մեջ՝ որ պես վեր քե րի ա պա քին
ման մի ջոց, գոր ծած վում է նաև 
թթե նու կեղևը: Դ րա հա մար 
թթե նու կեղ ևի փո շին խառ նում 

են բու սա կան յու ղի հետ (1:30) 
և ս տաց ված հե ղու կը քսում 
մա կե րե սա յին քերծ վածք նե
րի, կտրված վեր քե րի, խո ցե րի 
վրա: Շատ դեպ քե րում թթե նու 
կեղ ևից եփ ված թուր մը խոր
հուրդ է տրվում հի պեր տո նիա յի 
բուժ ման հա մար: Այն օգ տա կար 
է նաև բրոն խի տի, բրոն խիալ 
ասթ մա յի և  այլ դեպ քե րում: Եվ 
ա վան դա կան, և ժա մա նա կա
կից բժշկութ յու նը շա քա րախ
տի և ճար պա կալ ման դեպ քում 
խոր հուրդ են տա լիս ան սահ մա
նա փակ քա նա կութ յամբ թարմ 
թութ կամ թթի հյութ օգ տա գոր
ծել: Շա քա րախ տով հի վանդ նե
րը թու թը կա րող են օգ տա գոր
ծել նաև  չո րաց րած վի ճա կում. 
20 գ թ թի չի րը ե փել 2 բա ժակ 
եռ ման ջրում, ըն դու նել ու տե լուց 
հե տո՝ կես բա ժակ: Այս ե փու կն  
օգ տա կար է նաև ան գի նա յի, 
բե րա նի խո ռո չի խո ցե րի դեպ
քում՝ որ պես կո կոր դը ո ղո ղե լու 
մի ջոց: Չի նա ցի նե րը սպի տակ 
թթի տերև նե րով սո վո րա բար 
բու ժում են նաև բարձր ջեր մութ
յամբ, գլխա ցա վե րով և ֆա րին
գի տով ու ղեկց վող մրսա ծութ
յու նը: Ի դեպ, նշենք, որ հա սած 
թու թը հա կա ցուց ված է փոր լու
ծութ յան, թո քե րի հի վան դութ
յուն նե րի դեպ քե րում:

Լիլիթ Գասպարյան

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ 

Մր ցույ թի ծած կա գիր՝ CARD-/MFM/16/01 
15 Հու նի սի, 2016թ.

1. «Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն»  հիմն ադ րա մը (CARD), ԱՄՆ ՄԶԳի (USAID) 
կող մից ֆի նան սա վոր վող « Շու կա ներ Մեղ րիի հա մար» ծրագ րի  ի րա կա նաց ման շրջա նակ
նե րում,  հայ տա րա րում է մրցույթ`   Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ս յու նի քի մար զի Մեղ րի 
քա ղա քի, Զ. Անդ րա նի կի փո ղոց, 5րդ փա կու ղի 1/2  հո ղա մաս հաս ցեում գտնվող, «Ագ րո բիզ
նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն» հիմն ադ րա մին կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քով պատ
կա նող հո ղա տա րած քում  կա տա րե լու շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ` Գ յու ղատն տե սա կան 
և ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի տա րած քի բա րե կարգ ման, ար տա քին կո մու
նի կա ցիա նե րի և ցան կա պա տի կա ռու ցե լու հա մար (CARD/MFM/16/01): 

2. «Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն» հիմն ադ րա մը (CARD) հրա վի րում է բո լոր ի րա
վա սու շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին` մաս նակ ցե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յան Ս յու նի քի մար զի Մեղ րի քա ղա քում կա տա րե լու շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ Գ յու
ղատն տե սա կան և անաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի տա րած քի բա րե կարգ ման, 
ար տա քին կո մու նի կա ցիա նե րի և ցան կա պա տի կա ռու ցե լու (CARD/MFM/16/01) մրցույ թին: 

3. Մր ցույ թին կա րող են մաս նակ ցել միայն այն կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնց վեր ջին 2 տար վա 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր գու մա րը ոչ պա կաս, քան 100,000 ԱՄՆ դո լա
րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ է:

4. Մր ցու յթա յին փա թեթ նե րը կա րե լի է ձեռք բե րել CARD–ի ներ կա յիս գրա սեն յա կից՝ մինչև 2016թ 
հու նի սի 20ը, ժա մը 16:00  հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ, Ս յու նի քի մարզ, ք. Մեղ րի, Ա բել յան 3, հեռ.՝ 
374 60 440 550:

5. Շա հագր գիռ  կազ մա կեր պութ յուն նե րը  մրցու թա յին փա թեթ նե րը ստա նա լու հա մար պետք է 
ներ կա յաց նեն շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մա պա տաս խան ար տո նագ
րե րի պատ ճե նե րը և պետռե գիստ րում գրանց ման վկա յա կա նի պատ ճեն:

6. Հայ տե րը պետք է ու ժի մեջ մնան բաց ման օր վա նից` 60 օր վա ըն թաց քում և ներ կա յաց վեն 
կնքված փակ ծրար նե րի մեջ` մինչև 2016թ. հու նի սի 17ը, ժա մը 12:00, հետև յալ հաս ցեով՝ ՀՀ, 
Ս յու նի քի մարզ, ք. Մեղ րի, Ա բել յան 3, հեռ.՝ 374 60 440 550:

7. Նշ ված ժամ կե տից հե տո ստաց ված հայ տե րը չեն մաս նակ ցե լու հայ տե րի բաց մա նը, ո րը տե ղի 
կու նե նա 2016թ. հու նի սի 20ին, ժա մը 16:00ին, Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ
րոն (CARD)  հիմն ադ րա մի Մեղ րիի գրա սեն յա կում՝ մաս նակ ցե լու ցան կութ յուն հայտ նած հայ
տա տու նե րի ներ կա յութ յամբ: 

 


