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ú ñ»ñë í³ñ ã³ å»ï Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ÝÝ ³ß Ë³ ï³Ý ù³-
ÛÇÝ ³Ûó ¿ Ï³ ï³ ñ»É ² ñ³ ñ³ ïÇ Ù³ñ½: Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ»-
Ï³ í³ ñÁ Ý³Ë » Õ»É ¿ ²ÛÝ Ã³å Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ, ½ñáõ ó»É ï» ÕÇ 
μÝ³Ï ãáõÃ Û³Ý Ñ»ï, Í³ Ýá Ã³ ó»É Ýñ³Ýó ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ ¢ å³-
ï³ë Ë³ Ý»É Ñ» ï³ùñù ñáÕ ÙÇ ß³ñù Ñ³ñ ó» ñÇ: ²ÛÝ Ã³å óÇ Ý» ñÁ 
Ýß»É »Ý, áñ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ Ï³ñ ¢á ñ³ ·áõÛÝ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó ¿ ËÙ» Éáõ 
çñÇ Ñ³ñ óÁ, á ñÁ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ íáõÙ ¿ ÁÝ¹ Ñ³ ïáõÙ Ý» ñáí: Ðá-
íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÁ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ Ý» ñÇÝ Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³ ñ»É ¿ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ ¢ Ñ Ý³ ñ³-
íá ñÇÝë ë»ÕÙ Å³Ù Ï» ïáõÙ Ï³ñ ·³ íá ñ»É çñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý 
Ñ³ñ óÁ: ²Û Ýáõ Ñ»ï¢ í³ñ ã³ å» ïÇÝ »Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó í»É ²ÛÝ Ã³-
åáõÙ Ùß³ ÏáõÛ ÃÇ ï³Ý Ï³ éáõó Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó-
ùÁ: ¼» Ïáõó í»É ¿, áñ Íñ³· ñÇ ³ñ Å» ùÁ ·Ý³ Ñ³ï íáõÙ ¿ 592 ÙÉÝ 
¹ ñ³Ù, ³ñ ¹»Ý ÇëÏ Ï³ ï³ñ í»É ¿ 140 ÙÉÝ ¹ ñ³ ÙÇ ³ß Ë³ ï³Ýù: 
Ø ß³ ÏáõÛ ÃÇ ï³ ÝÁ ·áñ Í» Éáõ ¿ Ý³¢ » ñ³Åß ï³ Ï³Ý ¹åñáó ¢ 
Ù³ñ ½³ ¹³Ñ ÉÇ×: ²ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñÝ ³ í³ñ ïÇÝ ÏÑ³ëó í»Ý 2017 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ:

 Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÇ Ñ³ çáñ¹ Ï³Ý ·³ éÁ Ø³ ëÇ ë 
ù³Õ³ùáõÙ: ì³ñ ã³ å» ïÇ ·ÉË³ íá ñáõÃ Û³Ùμ, ù³ Õ³ ù³ å» ï³-
ñ³ ÝáõÙ ï» ÕÇ ¿ áõ Ý» ó»É ËáñÑñ ¹³Ï óáõÃ ÛáõÝ, á ñÇÝ Ù³ë Ý³Ï-
ó»É »Ý Ø³ ëÇ ëÇ ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝÇ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Õ» Ï³ í³ñ-
Ý» ñÁ: ² ñ³ ñ³ ïÇ Ù³ñ½ å»ï èáõ μÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÁ ½» Ïáõ ó»É 
¿, áñ Ù³ñ ½áõÙ Ñ³ çá ÕáõÃ Û³Ùμ ÁÝ Ã³ó ùÇ Ù»ç »Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ë³ Ï³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙª Ë³ Õá ÕÇ ÙÃ» ñáõ ÙÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñ å» Éáõ 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ: Ø³ñ ½áõÙ Íñ³· ñ»ñ »Ý Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ 
»Ý Ã³ Ï³ éáõó í³Íù Ý» ñÇ μ³ ñ» É³í Ù³Ýª ÏñÃ³ Ï³Ý Ñ³ë ï³-
ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, ×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñÇ, çñ³ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Ñ³-
Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ í» ñ³ Ýá ñá· Ù³Ý, ß»Ý ù» ñÇ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³-
Ýá ñá· Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ: Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÁ Ñ» ï³ùñùñ í»É 
¿ Ý³¢ Ñ³ Ù³Ûù Ý» ñáõÙ ³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É ¢ å³-
ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ Ý» ñÇÝ ïí»É Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý Ñ³ÝÓ Ý³ ñ³-
ñ³ Ï³Ý Ý»ñ:

 Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ » Õ»É ¿ Ý³¢ Ø³ ëÇë ù³ Õ³-
ùÇ §àë Ï» Ï³ óÇÝ¦ Ñ³Û-Ç ñ³ Ý³ Ï³Ý ëå³Ý ¹³ Ýá óáõÙ, á ñÁ ß³-
Ñ³ ·áñÍ Ù³Ý ¿ñ Ñ³ÝÓÝ í»É 2015Ã.-ÇÝ: ê å³Ý ¹³ Ýá óÇ Ï³ éáõó-
Ù³Ý Ýå³ ï³ Ïáí Ý»ñ¹ñ í»É ¿ ßáõñç 3 ÙÉÝ ¹á É³ñ: Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë 
ëå³Ý ¹³ ÝáóÝ áõ ÝÇ 1 Ñáë ù³ ·ÇÍ, áñÝ ³ß Ë³ ïáõÙ ¿ Ù»Ï Ñ»ñ-
Ã³ ÷á Ëáí, (áõ ÝÇ Ý³¢ 3 Ñ»ñ Ã³ ÷á Ëáí ³ß Ë³ ï» Éáõ ÑÝ³ ñ³-
íá ñáõÃ ÛáõÝ): î» Õ» Ï³ó í»É ¿, áñ ëå³Ý ¹³ Ýá óáõÙ ³ß Ë³ ïáõÙ 
¿ 100 Ù³ñ¹: Ø»Ï Ñ»ñ Ã³ ÷á ËáõÙ ëå³Ý ¹Ç »Ý »Ý Ã³ñÏ íáõÙ 
ÙÇÝã¢ 650 ·ÉáõË áã Ë³ñ ¢ ·³é , á ñÇó ëï³ó íáõÙ ¿ 10-11 ïáÝ-
Ý³ Ùë» ÕÇù: ê å³Ý ¹Çó ·á Û³ ó³Í »Ý Ã³Ù Ã»ñù Ý» ñÁ Ùß³Ï íáõÙ 
»Ý: ê ï³ó í³Í Ùáñ ÃÇÝ Ñ³ÝÓÝ íáõÙ ¿ Ø³ ëÇ ëáõÙ ·áñ ÍáÕ Ñ³Û-Ç-
ï³ É³ Ï³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³ ÝÁ, áñ ï»Õ  ³ÛÝ Ùß³Ï Ù³Ý ¿ »Ý-
Ã³ñÏ íáõÙ ¢  ³ñ ï³ Ñ³Ý íáõÙ Æ ï³ ÉÇ³ ÛÇ Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ ÛáõÝ: 
Üß í»É ¿, áñ 2015-Çó ÙÇÝã ûñë ëå³Ý ¹³ Ýá óáõÙ ëå³Ý ¹Ç ¿ »Ý-
Ã³ñÏ í»É ßáõñç 50 Ñ³ ½³ñ ·ÉáõË áã Ë³ñ ¢ ·³é, á ñÇó` ëáõÛÝ 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ÑáõÝ í³ñ-Ñáõ ÉÇë ³ ÙÇë Ý» ñÇÝ` 30 Ñ³ ½³ñ ·ÉáõË, ÇëÏ 
Ùë» ÕÇùÝ ³ñ ï³ Ñ³Ý í»É ¿ Æ ñ³ ÝÇ Æë É³ Ù³ Ï³Ý Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
ÛáõÝ: ê å³Ý ¹³ ÝáóÝ áõ ÝÇ Ùë» ÕÇ ùÇ ÷³ Ã» Ã³ íáñ Ù³Ý ³ñ ï³¹-
ñ³ Ù³ë, áñ ï»Õ ³ÛÝ ë³ é»ó íáõÙ ¢ å³ Õ»ó íáõÙ ¿: ä³ Õ»ó í³Í 
Ùë» ÕÇùÝ ³ñ ï³ Ñ³Ý íáõÙ ¿ ÆÆÐ, ë³ Ï³ÛÝ å³ Ñ³Ý ç³ñÏ Ï³ Ý³¢ 
² ñ³ μ³ Ï³Ý ¾ ÙÇ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó, áõëïÇ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ ³ß-
Ë³ ïáÕ Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ Ñ³ëó Ý»É 250-Ç: ì³ñ ã³ å» ïÁ Ï³ñ ¢á ñ»É 
¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ëå³Ý ¹³ Ýáó Ý» ñÇ ³é Ï³-
ÛáõÃ Ûáõ ÝÁª ëÝÝ¹Ç ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý ³ å³ Ñáí Ù³Ý ¢  ³ Ý³ë Ý³-
å³ ÑáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý ËÃ³Ý Ù³Ý ³ éáõ Ùáí: 

²Û Ýáõ Ñ»ï¢ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ñÝ ³Û ó» É»É ¿ êáõ-
ñ» Ý³ í³ ÝÇ ãñ³ ·áñ Í³ Ï³Ý Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ, áñ ï»Õ ÑÇÙ-
Ý³¹ñ Ù³Ý ûñ í³ ÝÇóª 2007Ã.-Çó, Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»É ¿ Ùáï 250 ÙÉÝ 
¹ ñ³ ÙÇ Ý»ñ¹ ñáõÙ: ¶áñ Í³ ñ³ ÝÁ Ñ³ ·»ó í³Í ¿ áõÏ ñ³Ç Ý³ Ï³Ý, 
ãÇ Ý³ Ï³Ý, Ïá ñ»³ Ï³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ë³ñ ù³ íá ñáõÙ Ý» ñáí, 
á ñáÝù ÃáõÛÉ »Ý ï³ ÉÇë ï³ ñ» Ï³Ý ÙÃ» ñ»É 300-350 ïáÝ Ý³ ÙÇñ· 
¢ Ñ³ ï³å ïáõÕ: 

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ô³-
½³Ëë ï³ ÝÇ Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ýá ñ³Ý ß³ Ý³Ï ³ñ ï³ Ï³ñ· ¢ ÉÇ³ ½áñ ¹»ë å³Ý å³ ñáÝ ÂÇ Ùáõñ àõ-
ñ³ ½³ ¢ÇÝ:

Þ Ýáñ Ñ³ íá ñ» Éáí ÑÛáõ ñÇÝ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ¹Ç í³ Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ³ é³ ù» ÉáõÃ Ûáõ ÝÁ ëÏë» Éáõ Ï³ å³Ï-
óáõÃ Û³Ùμ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ÑáõÛë ¿ Ñ³Ûï Ý»É, áñ Ù»ñ »ñÏ ñáõÙ, Ýñ³ ³ é³ ù» ÉáõÃ Û³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, Ñ³Û-Õ³-
½³ Ë³ Ï³Ý »ñÏ ÏáÕÙ Ñ³ ñ³ μ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ Ï¹³é Ý³Ý ³ é³ í»É ³Ï-
ïÇí ¢  ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï: § Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ¢ Ô³ ½³Ëë ï³ ÝÇ ÙÇç¢ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ 
³é Ï³ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý áÕç Ý» ñáõ ÅÁ ¹»é¢ë ³Ù μáÕ çá íÇÝ ãÇ û· ï³ ·áñÍ íáõÙ, ¢  ³Ûë ³ éáõ Ùáí 
Ñ³ñ Ï³ íáñ ¿ ³Ï ïÇ í³ó Ý»É Ñ³ Ù³ ï»Õ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ¦, - Ýß»É ¿ Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ:

²Û Ýáõ Ñ»ï¢ Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ³Ý¹ ñ³ ¹³ñ Ó»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éÇ Ý»ñ Ï³ íÇ ×³ ÏÇÝ` ÁÝ¹· Í» Éáí, áñ ³Ý ¹³ Ù³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ ºí ñ³ ëÇ³ Ï³Ý ïÝï»-
ë³ Ï³Ý ÙÇáõÃ Û³ ÝÁ μ³ ñ»Ý å³ëï å³Û Ù³Ý Ý»ñ ¿ ëï»Õ Í»É Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ` á Éáñ ïÇ ¹Ç Ý³ ÙÇÏ ³ ×Ç ¢ 
Ñ³Û ñ» Ý³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý ¢  Ç ñ³ó Ù³Ý ßáõ Ï³ Ý» ñÇ ÁÝ¹ É³ÛÝ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ:

Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ùÝÝ³ñÏ í»É »Ý Ý³¢ »ñ Ïáõ »ñÏñ Ý» ñÇ ÙÇç¢ ³å ñ³Ý ù³ßñ ç³ Ý³ éáõÃ-
Û³Ý ³ í» É³ó Ù³ÝÝ ³éÝã íáÕ Ñ³ñ ó»ñ: ²Ûë Ñ³ Ù³ ï»ùë ïáõÙ Ý³ Ë³ ñ³ñÝ ³ é³ ç³ñ Ï»É ¿ áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ-
ñ»É Ð³ Û³ë ï³ ÝÇó ¹» åÇ Ô³ ½³Ëë ï³Ý åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ, ·Ç Ýáõ, ÏáÝ Û³ ÏÇ, å³ Ñ³ Íá Û³ó í³Í 
³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ¢  ³ÛÉ ·ÛáõÕÙ Ã»ñ ùÇ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³Ý ¢  ³ñ ¹»Ý ³ñ ï³ Ñ³Ý íáÕ ³å-
ñ³Ýù Ý» ñÇ Í³ í³É Ý» ñÇ Ù» Í³ó Ù³Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÁ:

ºñÏ ÏáÕÙ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝÝ ³ í» ÉÇ ³ Ùáõñ ÑÇÙù» ñÇ íñ³ ¹Ý» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, Ý³ Ë³ ñ³ñÝ 
³ é³ ç³ñ Ï»É ¿ ùÝÝ³ñ Ï»É Ñ³ Ù³ ï»Õ Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÁ` í» ñ³Ù-
ß³Ï í³Í ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÁ Ñ» ï³ ·³ ÛáõÙ ºîØ ¢  ³ÛÉ »ñÏñ Ý»ñ ³ñ ï³ Ñ³ Ý» Éáõ ¢  ³ÛÝ ï»Õ Ç ñ³ó Ý» Éáõ Ñ»-
é³Ý Ï³ ñáí:

ä³ï ñ³ë ï³ Ï³ ÙáõÃ ÛáõÝ Ñ³Ûï Ý» Éáí ÑÝ³ ñ³ íá ñÇÝë ³ ç³Ï ó»É Õ³ ½³ Ë³ Ï³Ý ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñÇÝ ï» Õ³ Ï³Ý Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ»ï ·áñ Í³ ñ³ñ Ï³ å» ñÇ Ñ³ë ï³ï Ù³Ý ËÝ¹ñáõÙ` Ý³ Ë³ ñ³ñ 
ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ï³½ Ù³ Ï»ñ å»É ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
á Éáñ ïÇ μÇ½ Ý»ë-Ñ³ Ù³ Åá Õáí, á ñÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ÏÁÝ Ó» éÇ Õ³ ½³Ë ·áñ Í³ ñ³ñ Ý» ñÇÝ Í³ Ýá Ã³-
Ý³É Ù»ñ »ñÏ ñáõÙ ³ñ ï³¹ñ íáÕ å³ ñ» Ý³ ÛÇÝ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇÝ ¢ É ñ³ óáõ óÇã ËÃ³Ý ÏÑ³Ý ¹Ç ë³ Ý³ »ñÏ-
ÏáÕÙ Ï³ å» ñÇ ³ß Ëáõ Å³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ:

Քննարկվել են ոլորտին առնչվող հարցեր
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Քննարկվել են համագործակց� թյան հեռանկարները
ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ²ØÜ 

³ñ ï³ Ï³ñ· ¢ ÉÇ³ ½áñ ¹»ë å³Ý èÇ ã³ñ¹ ØÇÉ ëÇ ·ÉË³ íá ñ³Í å³ï íÇ ñ³ ÏáõÃ Û³ ÝÁ, á ñÇ Ï³½ ÙáõÙ ¿ÇÝ 
Ý³¢ Ýá ñ³Ý ß³ Ý³Ï ÷áË ¹»ë å³Ý å³ ñáÝ è³ ýÇÏ Ø³Ý ëáõ ñÇÝ ¢ ²ØÜ Ø¼¶ (USAID) Ï³ é³ í³ñ ãÇ Ýá-
ñ³Ý ß³ Ý³Ï ï» Õ³ Ï³É ïÇ ÏÇÝ ¸» μá ñ³ ¶ ñÇ ë» ñÁ: 

§ ì»ñ çÇÝ ßñç³ ÝáõÙ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ¢ ²ØÜ ¹»ë å³ Ý³ ï³Ý ÙÇç¢ Í³-
í³É í»É ¿ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝ, ÇëÏ ²ØÜ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ý³¢ ²ØÜ 
ØÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Íñ³· ñ» ñÁ 
¿³ å»ë Ýå³ë ï»É »Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ ï³ñ μ»ñ ×Ûáõ Õ» ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ¦, - Ý ß»É ¿ Çñ 
Ëáë ùáõÙ Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ:

²Ûë Ñ³ Ù³ ï»ùë ïáõÙ Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ Ï³ñ ¢á ñ»É ¿ Ñ³ï Ï³ å»ë § Ø³ ùáõñ 
¿ Ý»ñ ·Ç³ ¢ çáõñ¦, §² ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ` ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ï³ ñ³Í Ñ³ß í³é-
Ù³ ÝÁ¦, § ¶áñ ÍÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ` Ñ³ ÝáõÝ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ μ³ñ ·³ í³× Ù³Ý¦, § Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ 
Ù³ë Ý³ íáñ ËáñÑñ ¹³ï í³ Ï³Ý Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç ½³ñ ·³ óáõÙ¦, ÇÝã å»ë Ý³¢ §² ç³Ï-
óáõÃ ÛáõÝ ²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ áõ ëáõó Ù³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇÝ ¢ ²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ Ñ» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ Ïñ ÃáõÃ-
Û³Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï»Ýï ñá ÝÇÝ¦ Íñ³· ñ» ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ ÛáõÝÝ áõ μ³ ñ» Ñ³ çáÕ ÁÝ Ã³ó ùÁ:

Առկա խնդիրները լ� ծ� մ են պահանջ� մ
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Միջազգային կազմակերպ� թյ� նների հետ
 համատեղ ծրագրեր1

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

²êàôÈÆê²êàôÈÆê

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³-
Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³É ²ñ Ù»Ý Ð³-
ñáõÃ ÛáõÝ Û³ ÝÁ Ù³ Ùáõ ÉÇ ³ ëáõ ÉÇ ëÇ 
Å³Ù³Ý³Ï, Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ¿ 2016 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ý³ Ë³-
ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ»ï Ñ³-
Ù³ ï»Õ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Íñ³· ñ» ñÇ 
³ñ¹ ÛáõÝù Ý»ñÝ áõ ³ é³ çÇ Ï³ ³ Ý»-
ÉÇù Ý» ñÁ: § ì»ñ çÇÝ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ ÐÐ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³-
ñáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ 
ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï³ éáõÛó Ý» ñÇ Ñ»ï 
³ í» ÉÇ ¿ ³Ï ïÇ í³ ó»É, ¢ Ñ³ Ù³ ï»Õ 
ç³Ý ù» ñÇ ßÝáñ ÑÇí, á Éáñ ïÇ ½³ñ-
·³ó Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í μ³ í³ Ï³Ý ³ñ¹-

Ûáõ Ý³ í»ï Íñ³· ñ»ñ »Ý Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»É¦,- Ý ß»É ¿ ÷áË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ` Ñ³ í» É» Éáí, áñ 
í»ñ çÇÝ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇÝ û Å³Ý ¹³ ÏáõÃ ÛáõÝÝ ³ í» É³ ó»É ¿ ßáõñç 160 ïá Ïá ëáí:    

²Ûë ³ éáõ Ùáí, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, Ï³ñ ¢áñ í»É »Ý ºí ñ³ ÙÇáõÃ Û³Ý, ²ØÜ ÙÇ ç³½-
·³ ÛÇÝ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý, Ø²Î-Ç å³ ñ» ÝÇ ¢ · Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý,  ²íëï ñÇ³ ÛÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý, ÇÝã å»ë Ý³¢ 
Þ í»Û ó³ ñÇ³ ÛÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ¢ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý ·áñ Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý ýÇ Ý³ë Ý³-
íáñ Ù³Ùμ, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Íñ³· ñ» ñÁ:

ºí ñ³ ÙÇáõÃ Û³Ý Ñ»ï Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý ßñç³ Ý³ ÏáõÙ, Ñ³ ïáõÏ ³Ý¹ ñ³-
¹³ñÓ ¿ Ï³ ï³ñ í»É §ºí ñá å³ Ï³Ý Ñ³ñ ¢³ ÝáõÃ Û³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ¢ · Ûáõ ÕÇ 
½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñáí¦ (ENPARD), 26 ÙÇ ÉÇáÝ »í ñá ³ñ Åá ÕáõÃ Û³Ùμ » é³Ù Û³ Íñ³·-
ñÇÝ, á ñÇó 20 ÙÉÝ -Á` μÛáõ ç» ï³ ÛÇÝ ³ ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ ¿, 6 ÙÉÝ -Á` ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ¢  Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó íáõÙ ¿ Ø²Î-Ç Ï³ éáõÛó Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó: ö³Ë Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ý³¢ ï» Õ» Ï³ó ñ»É ¿, 
áñ »ñÏ ÏáÕÙ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý ßñç³ Ý³ ÏáõÙ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 
åÇ Éá ï³ ÛÇÝ Íñ³· ñ»ñ` Ñ³ Ï³ Ï³ñÏ ï³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³Ý ¢ óñ ï³ Ñ³ ñáõÃ Û³Ý 
¹»Ù å³Û ù³ ñÇ Ýáñ ÙÇ çáó Ý» ñÇ ÏÇ ñ³é Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ:

ÀÝ¹· Í» Éáí, áñ Ïáá å» ñ³ óÇ³ ÛÇ ½³ñ ·³ óáõ ÙÁ Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ¿ Ð³ Û³ë-
ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ ·» ñ³ Ï³ áõÕ ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó Ù» ÏÁ` ÷áË Ý³ Ë³-
ñ³ ñÁ Ýß»É ¿, áñ ENPARD Íñ³· ñÇ ½·³ ÉÇ Ù³ ëÁ Ýå³ ï³ Ï³áõÕÕ í³Í ¿ ³ ç³Ï ó» Éáõ 
Ýá ñ³ë ï»ÕÍ Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇÝ:    

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ²ØÜ ØÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý (USAID) 
Ñ»ï Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Íñ³· ñ» ñÇÝ` ÷áË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ñ³ï Ï³ å»ë ß»ß ï»É ¿ Ð³ Û³ë-
ï³ ÝÇ ³· ñ³ ñ³ ÛÇÝ á Éáñ ïÇ ½³ñ ·³ó Ù³ÝÝ áõ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ μ³ ñ» Ï» óáõÃ Û³Ý μ³ñÓ-
ñ³ó Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í § Ø³ ùáõñ ¿ Ý»ñ ·Ç³ ¢ çáõñ¦, § ¶áñ ÍÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ` Ñ³ ÝáõÝ ·Ûáõ-
Õ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ μ³ñ ·³ í³× Ù³Ý¦, ÇÝã å»ë Ý³¢ §¶ Ûáõ ÕÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ³ñ ¹Ç 
Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ ÛáõÝ¦ Íñ³· ñ» ñÇ ³ñ ¹áõ Ý³ í» ïáõÃ ÛáõÝÝ áõ Ñ³ çáÕ ÁÝ Ã³ó ùÁ:

²ØÜ Ø¼¶-Ç Ñ»ï Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ »Ý Ý³¢ ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý Ï»Ýï ñáÝ Ý» ñÇ 
ëï»ÕÍ Ù³Ý ¢ Ù³ë Ý³ íáñ ËáñÑñ ¹³ï í³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ ËÃ³Ý Ù³Ý Íñ³· ñ»ñ:  
²Ûë ³ éáõ Ùáí ÷áË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ñ³Ûï Ý»É ¿, áñ ÙÇÝã¢ 2017 Ãí³ Ï³ ÝÇ ³ í³ñ ïÁ Ý³-
Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ ëï»Õ Í»É Ùáï 25  ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý Ï»Ýï ñáÝ, á ñáÝù Ï³ å³ Ñá í»Ý 
³Û ÉÁÝï ñ³Ý ù³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹³ï íáõÃ ÛáõÝ ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³-
Ù³ñ: ÀÝ Ã³ óÇÏ ï³ ñáõÙ ²ØÜ Ø¼¶-Ý ýÇ Ý³Ý ë³ íá ñáõÙ ¿ ïñ³ Ù³¹ ñ»É çñ³Ë Ý³ Ûá-
Õ³ ï³ñ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ ï» Õ³¹ñ Ù³Ý Ù³ ëáí åÇ Éá ï³ ÛÇÝ Íñ³· ñ»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»-
Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí: 

 È³Û Ý³ Í³ í³É Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝ ¿ Í³ í³É í»É Ý³¢ Ø²Î-Ç å³ ñ» ÝÇ ¢ · Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý Ñ»ï, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ý³¢ Ê³ Õá ÕÇ Ïá É»Ï óÇáÝ 
³Û ·Ç Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ Ùß³Ïí»É ¿ Íñ³ ·Çñ: ²ÛÅÙ ùÝÝ³ñÏ íáõÙ ¿ å³ ñ»-
Ý³ ÛÇÝ ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ó Ù³Ý Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ Û³Ý Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ñ³ñ óÁ: 
öáË Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ Ëáë ùáí`  Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ μ³ í³ Ï³ ÝÇÝ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Ñ³ Ù³-
·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝ ¿ Í³ í³ ÉáõÙ »ñÏ ÏáÕÙ Ó¢³ ã³ ÷áí, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ý³¢ Ñ³ñ ¢³Ý »ñÏñ-
Ý» ñÇ Ñ»ï, ¢ ë»å ï»Ù μ»ñ ³Ù ëÇÝ ÷áñ ÓÇ ÷á Ë³ Ý³Ï Ù³Ý Ýå³ ï³ Ïáí Ý³ Ë³ ï»ë-
íáõÙ ¿ ÷áñ Ó³ ·»ï Ý» ñÇ ³Ûó Ð³ Û³ë ï³Ý` ì ñ³ë ï³ ÝÇó, ØáÉ ¹á í³ ÛÇó ¢ Æ ñ³ ÝÇó: 

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ºîØ ³· ñá³ñ¹ Ûáõ Ý³ μ» ñ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ÉÇ ñÇ ùÝÝ³ñ ÏáõÙ Ý» ñÇÝ` 
÷áË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ñ³Ûï Ý»ó, áñ ëï»ÕÍ í³Í »Ý 12 ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ËÙμ»ñ, á ñáÝù 
Ýå³ ï³ Ï³áõÕ í³Í »Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ ï³ñ μ»ñ Ñ³ Ù³ ï»Õ Íñ³·-
ñ» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³ ÝÁ:  

 ÀÝ¹· Í» Éáí, áñ ºîØ-Ý, Ý»ñ Ï³ ¹ñáõÃ Û³Ùμ, ³ Ù» Ý³³ñ ¹Ç³ Ï³Ý ßáõ Ï³Ý ¿ Ñ³Û ñ»-
Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ` ÷áË Ý³ Ë³-
ñ³ ñÁ Ýß»É ¿, áñ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ³ÛÅÙ ÙÇ çáó Ý»ñ ¿ Ó»é-
Ý³ñ ÏáõÙ ¹» åÇ ºîØ ßáõ Ï³ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³É Ý»ñÝ ³ í» É³ó Ý» Éáõ áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ, 
¢ 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ û ·áë ïá ëÇ 12-Ç ¹ñáõÃ Û³Ùμ, 2015 Ãí³ Ï³ ÝÇ ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³-
Ñ³ï í³ ÍÇ Ñ³ Ù» Ù³ï, ºîØ ³Ý ¹³Ù »ñÏñ Ý»ñ ³ñ ï³ Ñ³Ý í³Í Ã³ñÙ åïáõÕ μ³Ý ç³-
ñ» Õ» ÝÇ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³É Ý»ñÝ ³ ×»É »Ý 90 ïá Ïá ëáí:

 

Առկա խնդիրները լ� ծ� մ են պահանջ� մ

²ñ ï³¹ñ íáõÙ »Ý ãñ»ñ, Ùñ·³ ÛÇÝ É³ í³ß Ý»ñ, ·É³ ½áõ ñ³ å³ï í³Í ãñ»ñ: Ò»é Ý³ñ-
ÏáõÃ ÛáõÝÝ ³ñ ¹»Ý ÙÃ» ñ»É ¿ ßáõñç 100 ïáÝ Ý³ ÙÇñ·: Ò»é Ý³ñ ÏáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ 
Ýß»É ¿, áñ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ Ç ñ³ó Ù³Ý ËÝ¹Çñ ãáõ Ý»Ý, ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ù³ Ý³ ÏÇ ÑáõÙ ùÇ 
³é Ï³ ÛáõÃ Û³Ý ¹»å ùáõÙ,  å³ï ñ³ëï »Ý ³ í» É³ó Ý»É ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³É Ý» ñÁ:

Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÁ Ï³ñ ¢á ñ»É ¿ Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ Û³Ý ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ, ³ñ-
ï³¹ ñ³ Ï³Ý Í³ í³É Ý» ñÇ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý ³ í» É³ óáõ ÙÁ ¢ Ý ß»É, áñ Ï³ é³ í³ ñáõÃ-
Ûáõ ÝÁ å³ï ñ³ëï ¿ ùÝÝ³ñ Ï»É í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³ÝÝ û Å³Ý ¹³ ÏáõÃ ÛáõÝ óáõ-
ó³ μ» ñ» Éáõ ï³ñ μ» ñ³Ï Ý» ñÁ:

 ì³ñ ã³ å»ïÝ ³Û ó» É»É ¿ Ý³¢ ì» ¹Ç ù³ Õ³ ùÇ ·» Õ³ñ í»ë ïÇ ¹åñáó, Í³ Ýá Ã³-
ó»É áõ ëáõÙ Ý³ Ï³Ý Ñ³ë ï³ ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ³é Ï³ å³Û Ù³Ý Ý» ñÇÝ: ²Û Ýáõ Ñ»ï¢ Ðá íÇÏ 
²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÇ ·ÉË³ íá ñáõÃ Û³Ùμ, ì» ¹ÇÇ ù³ Õ³ ù³ å» ï³ ñ³ ÝáõÙ ùÝÝ³ñÏ í»É »Ý 
ù³ Õ³ ùáõÙ ¢ ¹ ñ³Ý Ñ³ ñ³ ÏÇó Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ »Ý Ã³ Ï³ éáõó í³Íù-
Ý» ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³ÝÝ áõÕÕ í³Í Íñ³· ñ» ñÇ ÁÝ Ã³óùÝ áõ ³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ: Î³ é³-
í³ ñáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ » Õ»É ¿ Ý³¢ Üáñ Ê³ñ μ»ñ¹ ¢ ² ñ³ É»½ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ, Ñ³Ý-
¹Ç å»É ï» ÕÇ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇÝ, Éë»É Ýñ³Ýó Ñáõ ½áÕ ËÝ¹Çñ Ý»ñÝ áõ å³ ï³ë Ë³ Ý»É ÙÇ 
ß³ñù Ñ³ñ ó» ñÇ:

 Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ÑÛáõ ñ» ñÇÝ ¿ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É Ð³ Û³ë ï³-
ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ í»ñ çÇÝ ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ ·ñ³Ýó í³Í ¹ñ³ Ï³Ý 
óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÁ` Ù³ï Ý³Ý ß» Éáí á Éáñ ïÇ Ý»ñ Ï³ ÛÇë ³ é³ç Ý³ Ñ»ñ ÃáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ:

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí á Éáñ ïÇ ³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, 
ß»ß ï»É ¿ ÇÝ ï»Ý ëÇí åïÕ³ ïáõ ³Û ·Ç Ý» ñÇ ÑÇÙÝ Ù³Ý, ç»ñ Ùá ó³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ñ³ß í³é Ù³Ý ¢ Ñ³ Ù³ ñ³ Ï³É-
Ù³Ý, ÓÏÝ³ μáõ Í³ ñ³Ý Ý» ñáõÙ é» ëáõñ ë³Ë Ý³ ÛáÕ ¢  ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý»-

ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³Ý, á éá· Ù³Ý Ï³ ÃÇ É³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ ¢ Ñ³ Ï³ Ï³ñÏ ï³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÇ 
Ý»ñ¹ñ Ù³Ý ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõÃ Ûáõ ÝÁ: Î³ñ ¢áñ í»É ¿ Ý³¢ Ýá ñ³ë ï»ÕÍ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³-
Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇÝ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý ËÝ¹Ç ñÁ: 

 ¸»ë å³Ý èÇ ã³ñ¹ ØÇÉëÝ Çñ Ñ»ñ ÃÇÝ μ³ñÓñ ¿ ·Ý³ Ñ³ ï»É ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
á Éáñ ïáõÙ Ñ³Û-³ Ù» ñÇÏ Û³Ý Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ: § Ø»Ýù ß³ï »Ýù Ï³ñ ¢á ñáõÙ 
²ØÜ ¹»ë å³ ÝáõÃ Û³Ý ¢ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ·áñ ÍÁÝ Ï»-
ñáõÃ Ûáõ ÝÁ: ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ¿ ³ Ù» Ý³ ß³ï ³ß-
Ë³ ï³ ï» Õ»ñ ³ å³ Ñá íáÕ á Éáñï, ¢ íë ï³Ñ »Ù, áñ ¹áõù Ù»½ Ñ»ï Ñ³ Ù³ Ï³ñ ÍÇù 
»ù, áñ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ïÝï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý ³ å³ Ñáí Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ³ñ Ï³ íáñ 
¿ Ï»Ýï ñá Ý³ Ý³É ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ ³é Ï³ Ù»Í Ý» ñáõ ÅÇ íñ³: ØÇ³ ëÇÝ 
³ß Ë³ ï» Éáíª Ù»Ýù Ï³ ñáÕ »Ýù û· Ý»É Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÇÝ ¢ ëÝÝ ¹³Ù Ã»ñù ³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇÝ` Ó»éù μ» ñ»É ³ÛÝ åÇ ëÇ Ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, 
á ñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý ÁÝ¹ É³Û Ý»É Ç ñ»Ýó ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ ¢ Ùáõïù ·áñ Í»É Ýáñ ßáõ Ï³-
Ý»ñ¦, - Ý ß»É ¿ ²ØÜ ¹»ë å³ ÝÁ:

 Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ³ í³ñ ïÇÝ ½ñáõ ó³ ÏÇó Ý» ñÁ í» ñ³ Ñ³ë ï³ ï»É »Ý »ñÏ ÏáÕÙ Ñ³ Ù³-
·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý Ëá ñ³ó Ù³Ý ¢  ÁÝ¹ É³ÛÝ Ù³Ý å³ï ñ³ë ï³ Ï³ ÙáõÃ Ûáõ ÝÁ:
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 «Էկոֆարմ» ՍՊԸ-ի հիմն ադիրը ստացել է 
ՀՀ վարչապետի հ� շամե դալը

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ áõ Ý» ó³Í Ñ³ çá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ, 
§¾ Ïá ý³ñÙ¦ êäÀ-Ç ÑÇÙ Ý³ ¹Çñ-ë» ÷³ Ï³ Ý³ ï»ñ  ì³ Ñ³·Ý ²ñ ë»Ý Û³ ÝÁ, ÐÐ í³ñ-
ã³ å»ï Ðá íÇÏ ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ ÝÇ ÏáÕ ÙÇó å³ñ· ¢³ïñ í»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Ð³Ý ñ³ å»-
ïáõÃ Û³Ý í³ñ ã³ å» ïÇ Ñáõ ß³ Ù» ¹³ Éáí: ä³ñ· ¢Á ·áñ Í³ ñ³ ñÇÝ Ñ³ÝÓ Ý»É ¿ ÐÐ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ:

Þ Ýáñ Ñ³ íá ñ» Éáí ì³ Ñ³·Ý ²ñ ë»Ý Û³ ÝÇÝ μ³ñÓñ å³ñ· ¢Ç ³ñ Å³ Ý³ Ý³ Éáõ ³é ÃÇí` 
Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ù³Õ Ã»É ¿ Ýñ³Ý ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï ³ß Ë³ ï³Ýù ¢ Ýá ñ³ Ýáñ Ñ³ çá ÕáõÃ ÛáõÝ-
Ý»ñ` Ç Ýå³ëï Ù»ñ »ñÏ ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ Ï³ ÛáõÝ ½³ñ ·³ó Ù³Ý:

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ áõ Ý» ó³Í Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ ³ í³Ý-
¹Ç ¢ μ»ÕÙ Ý³ íáñ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇ Ñ³ Ù³ñ, ì³ Ñ³·Ý ²ñ ë»Ý Û³ ÝÁ 2015 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ 
å³ñ·¢³ïñ í»É ¿ñ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý áë Ï» Ù» ¹³ Éáí:
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ÊàðÐð¸Æ ÜÆêîÊàðÐð¸Æ ÜÆêî

ՑՈՐԵՆԻ ԳՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՆԵՐ8 Մ
îºÔºÎ²îìàôÂÚàôÜîºÔºÎ²îìàôÂÚàôÜ

²ßË³ñÑáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ, ³ñï³¹ñíáõÙ ¿ Ùáï 730 ÙÉÝ© ïáÝÝ³ óáñ»Ý (Ùáï 230 ÙÉÝ. Ñ³ 
ï³ñ³ÍùÇó)£ Üßí³Í Í³í³ÉÇ 67.7 %-Á ³å³ÑáíáõÙ »Ý ºØ »ñÏñÝ»ñÁ (21.6 %), âÇÝ³ëï³ÝÁ (17.8 %), 
ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÁ (12.2 %), èáõë³ëï³ÝÇ ̧ ³ßÝáõÃÛáõÝÁ (8.46 %) ¢ ²ØÜ-Á (7.64 %) ÙÇ³ëÇÝ í»ñóñ³Í£ òáñ»ÝÇ 
μ³ñÓñ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙÇ áñáß Ñ³ïí³Íª 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ëáßáñ μáñë³Ý»ñÇ (CBOT, MATIF, LIFFE ¢ ³ÛÉÝ) ÙÇçáóáí í³×³éáõÙ »Ý 
óáñ»ÝÇ å³Ñ³Ýç³ñÏ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇÝ£

²Û¹ μáñë³Ý»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·Ý»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ 
Ó¢³íáñíáõÙ »Ý ÛáõñáíÇ£ ÆÝãå»ë ÎáíÏ³ëÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É` μ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñÇ 
Ý»ñå»ï³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, óáñ»ÝÇ ·Ý»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý íñ³ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ý»ñ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 

éáõë³ëï³ÝÛ³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·áñÍáÕ ·Ý»ñÁ:

Ս տորև ներ կա յաց ված է ռ�  սաս տան յան շ�  կա յ� մ (  Ռ�  սաս տա նի   Դաշ ն� թ յան հա րա վա յին հատ ված) 23-28 
% սոսն ձայ ն� թ յամբ պա րե նա յին ցո րե նի վա ճառ քի գնե րի դի նա մի  կան 2015 թ. օ գոս տոս-2016 թ. օ գոս տոս ժա-
մա նա կա հատ վա ծ� մ.

 Ինչ պես նկա տե լի է, նա խորդ տար վա օ գոս տոս ամս վա 
հա մե  մա տ� թ յամբ,   Ռ�  սաս տա ն� մ 2016 թ. օ գոս տո սին 
ցո րե նի մե  ծա ծախ գնե րը մոտ 8 %-ով ան կ� մ են ապ րել։ 
  Մաս նա գի տա կան ո րոշ կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի գնա-
հատ մամբ` ցո րե նի շ�  կա յ� մ գնան կ�  մը պայ մա նա վոր-
ված է 2016 թ. սպաս վող ա ռատ բեր քով: Ընդ ո ր� մ, ակն-
կալ վող ա ռատ բեր քը հիմն  ա վոր վ� մ է 2 գոր ծոն նե րով.

 1.   Ռ�  սաս տա ն� մ ցո րե նի ցան քա տա րա ծ� թ յ� ն-
նե րի ծա վալ նե րը 2016 թվա կա նին 2 %-ով գե րա զան ց� մ 
են 2015 թվա կա նի ծա վալ նե րը:

2. Ռ�  սաս տա ն� մ 2016 թվա կա նին ակն կալ վ� մ է` 
նա խորդ տար վա հա մե  մա տ� թ յամբ, 1 հա-ի հաշ վար կով 
ցո րե նի բարձր մի  ջին բեր քատ վ� թ յ� ն:

  Հա մա ձայն ՌԴ գյ�  ղատն տե ս� թ յան նա խա րա ր� թ-
յան կան խա տե ս� մն  ե րի` ըն թա ցիկ տա ր� մ ակն կալ վ� մ 
է հա ցա հա տի կի առն վազն 104 մլն. տոն նա բերք, ին չը 4 
%-ով գե րա զան ց� մ է նա խորդ տար վա ց�  ցա նի շը: Նշ-

ված ծա վա լի մե ջ ցո րե նի մաս նա բա ժի նը կազ մե  լ�  է մոտ 60 %, ին չը հա մադ րե լի է «  Հա ցա հա տի կի մի  ջազ գա յին 
խորհր դի» կող մի ց հրա պա րա կած կան խա տե ս� մն  ե րին:   Վեր ջի նիս կան խա տես մամբ` 2016 թ. ըն թաց ք� մ   Ռ� -
սաս տա ն� մ կար տադր վի 67.5 մլն. տոն նա ցո րեն, ին չը 10 %-ով ա վե լի է նա խորդ տար վա ց�  ցա նի շից:

2015թ. օ գոս տոս-2016թ. օ գոս տոս ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ ցո րե նի գնան կ� մ է ար ձա նագր վել նաև եվ րո-
պա կան և  ա մե  րիկ յան բոր սա նե ր� մ:

Եվ րո պա կան (LIFFE և MATIF) և  ա մե  րիկ յան (CBOT) բոր սա նե ր� մ 23-28 % սոսն ձայ ն� թ յամբ ցո րե նի վա ճառ-
քի գնե րի դի նա մի  կան ներ կա յաց ված է ստորև.

Ներ կա յաց ված գծա պատ կեր նե րը 
հա վաս տ� մ են, որ  Լոն դո նի բոր սա-
յ� մ, մե կ տար վա կտրված քով, ցո րե նի 
գնե րը` մոտ 9 %-ով,  Փա րի զի բոր սա-
յ� մ մոտ 5 %-ով, իսկ  Չի կա գո յի բոր սա-
յ� մ մոտ 17 %-ով ան կ� մ են ապ րել։ Եվ 
չնա յած այն հան գա ման քին, որ 2016 թ. 
կան խա տես վ� մ է 2015 թ. բեր քի ծա-
վալ նե րին մոտ ց�  ցա նիշ` մաս նա գետ-
նե րը բոր սա նե ր� մ ցո րե նի գնան կ� -
մը բա ցատ ր� մ են հա մաշ խար հա յին 
ան ցո ղիկ պա շար նե րի բարձր ա պա-
հո վ� թ յամբ:  Մաս նա վո րա պես, 2012-
2016 թթ. ցո րե նի հա մաշ խար հա յին 
պա շար նե րը բա ցա ռա պես հա մալր վել 
են և  ներ կա յ� մս գտնվ� մ են պատ մա-
կա նո րեն ա մե  նա բարձր նի շի վրա:

 Ներ կա յ� մս ռ�  սաս տան յան շ�  կա յ� մ (հա րա վա յին հատ ված) 1 տոն նա ցո րե նի ար ժե քը կազ մ� մ է 76440 
դրամ (1 ռ� բ լին = 7.28 դրամ),  Լոն դո նի բոր սա յ� մ՝ 79590 դրամ,  Փա րի զի բոր սա յ� մ՝ 88540 դրամ, իսկ  Չի կա-
գո յի բոր սա յ� մ` 72736 դրամ (1 դո լա րը = 476.02 դրամ):

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ 1 տոն նա ցո րե նի դի մաց մթե րող կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րը ներ կա յ� մս 
ա ռա ջար կ� մ են 100000-120000 դրամ:

ÝÏ³ñ 1

ÝÏ³ñ 2

¹áÉ³ñ/ïáÝÝ³

ÝÏ³ñ 3

¹áÉ³ñ/ïáÝÝ³

ÝÏ³ñ 4

¹áÉ³ñ/ïáÝÝ³

ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏԱԳԱ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ë³ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý 
¢ ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñá·³μ³ñÓáõÝ»ñÇ 
ËáñÑñ¹Ç ³é³çÇÝ ÝÇëïÁ, áñÁ Ý³Ë³·³ÑáõÙ ¿ñ 
ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ, ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñ·á Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ:

ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿` Ýå³ëï»É 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ë³ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇÝáõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¢ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¢ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ßáõÏ³ÛáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ·ÇÝ»·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
í³ñÏ³ÝßÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõ Ñ³Ýñ³ÛÝ³óÙ³ÝÁ:

 ´³ó»Éáí ÝÇëïÁª   Ý³Ë³ñ³ñ Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ, 
ÙÇÝã ÑÇÙÝ³Ï³Ý   ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ       Ñ³ñó»ñÇÝ   ³Ýó-
Ý» ÉÁ,  Ñ³Ý¹»ë  ¿       »Ï»É áÕçáõÛÝÇ   Ëáëùáí, áñáõÙ, 
Ù³ë   Ý³  íáñ³å»ë, ßÝáñÑ³íáñ»É ¿ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝª Ëáñ-
Ññ ¹áõÙ ÁÝ¹·ñÏí»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: §Ê³Õá-
Õ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¢ ·Ç Ý» ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ³í³Ý¹³μ³ñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³·ñáå³ ñ»Ý³ÛÇÝ áÉáñïÇ ³é³ç³ï³ñ 
×ÛáõÕ»ñÇó »Ý, áñáÝó Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³-
Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ëï»ÕÍ»É ³Ûë ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ: 
ìëï³Ñ »Ù, áñ ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÏÉÇÝÇ 
³Ï ïÇí ¢ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¢ ÏÝå³ëïÇ Ù»ñ »ñÏñáõÙ 
³Ûë »ñÏáõ áÉáñïÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ³é³çÁÝÃ³óÇÝ ¢ 
·ÇÝ» ·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³-
í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ¦,- Ýß»É ¿ Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñ·á 
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ:

ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ëï»ÕÍí»É ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÑáõÝÇëÇ 23-Ç áñáßÙ³Ùμ, Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý 7 
³Ý¹³Ù å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ¢ 6 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇó:

ÜÇëïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙÇ³Ó³ÛÝ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ë³ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý ¢ ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý ¿ ÁÝïñí»É Ø»ñÇ 
Ô¢áÝ¹Û³ÝÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñ·á Î³-
ñ³å»ïÛ³ÝÁ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É ¿ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ` 
Ùß³Ï»É ¶ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý ¢ Ë³ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý 2017-2021 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ é³½Ù³í³-
ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ:

àôÞ²¸ðàôÂÚàôÜàôÞ²¸ðàôÂÚàôÜ
 Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÇ ÏïñáõÏ 

μ³ñÓ ñ³ó Ù³Ý Ñ»ï ¢³Ý ùáí, Ë³ Õá ÕÇ ³Û ·Ç Ý» ñáõÙ Ù»-
Í³ ó»É ¿ ûÇ ¹ÇáõÙ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ï³ ñ³Í Ù³Ý íï³Ý ·Á: 
ÐÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ï³ ñ³Í Ù³Ý Ï³Ý Ë³ñ ·»É Ù³Ý Ýå³-
ï³ Ïáí ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ å³Û ù³ ñÇ ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ý»É ëÝÏ³ë å³Ý áñ ¢¿ å³ï ñ³ë ïáõ Ïáí:

 ́ áõÛ ë» ñÇ å³ßï å³ ÝáõÃ Û³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñÝ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É í³Õ ³ é³ íáï Û³Ý ¢  » ñ» Ïá Û³Ý  Å³ Ù»-
ñÇÝ: Ð Ý³ ñ³ íá ñáõÃ Û³Ý ë³Ñ Ù³Ý Ý» ñáõÙ ³ í» É³ó Ý»É 
çñáõÙ Ý» ñÁ ¢ ¹ ñ³Ýó Ýáñ Ù³ Ý» ñÁ£ ² å³ Ñá í»É μÛáõ ë» ñÇ 
Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ëá Ý³ íáõÃ Û³Ý ù³ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ: 
Êáñ Ñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ çñáõÙ Ý» ñÁ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ Ï³ ï³-
ñ»É » ñ» Ïá Û³Ý ¢ ·Ç ß» ñ³ ÛÇÝ Å³ Ù» ñÇÝ£

 ́ ³Ý ç³ ñ³ Ýáó Ý» ñáõÙ, åïÕ³ ïáõ ¢ Ë³ Õá ÕÇ ³Û ·Ç-
Ý» ñáõÙ Ùß³ ÏáõÃ Û³Ý áõ μ»ñ ù³ Ñ³ í³ ùÇ ³ß Ë³ ï³Ýù-
Ý»ñÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É ³ é³ íáï Û³Ý ¢  » ñ» Ïá Û³Ý Å³ Ù»-
ñÇÝ: Ð³ í³ ù³Í μ»ñ ùÁ å³Ñ å³ Ý»É ëïí» ñáõÙ:

úñ í³ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ Ï³ ï³ ñ» ÉÇë, 
³ñ ¢Ç áõ ÕÇÕ ×³ é³ ·³ÛÃ Ý» ñÇ ³½ ¹» óáõÃ Ûáõ ÝÁ Ýí³ ½»ó-
Ý» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, û· ï³ ·áñ Í»É ³Ý Ñ³ ï³ Ï³Ý å³ßï-
å³ ÝáõÃ Û³Ý ÙÇ çáó Ý»ñ (·ÉË³ñÏ Ý»ñ, ·ÉË³ ßá ñ»ñ):

Ð³ß íÇ ³é Ý» Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý ·³ Ù³Ý ùÁ, áñ Ñ³Ý ñ³ å»-
ïáõÃ Û³Ý Ù³ñ ½» ñáõÙ ÁÝ Ã³ó ùÇ Ù»ç ¿ Ñ³ ó³ Ñ³ ïÇ Ï³-
ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ μ»ñ ù³ Ñ³ í³ ùÁ` ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ñáñ ¹á ñáõÙ ¿ ³ é³ÝÓ Ý³ ÏÇ 
½·á ÝáõÃ ÛáõÝ óáõ ó³ μ» ñ»É ³Û¹ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñÝ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ý» ÉÇë` ÑÇ ß»ó Ý» Éáí, áñ §ØÃ Ýá Éáñ ï³ ÛÇÝ û ¹Ç 
å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ¦ ÐÐ û ñ»Ý ùÇ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ` ³ñ-
·»É íáõÙ ¿ ³Û ñ»É Ëá ½³Ý Ý» ñÁ, μáõ ë³ Ï³Ý ÙÝ³ óáñ¹ Ý»-
ñáí áõ ãá ñ³ ó³Í μáõ ë³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ùμ ï³ ñ³Íù Ý» ñÁ, 
³ ñá ï³ í³Û ñ» ñÇ áõ Ëáï Ñ³ñ ù» ñÇ μáõ ë³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý, ³Ý ï³ é³ Ù»ñÓ, ³Ý ï³ é³ ÛÇÝ áõ 
μÝáõÃ Û³Ý Ñ³ ïáõÏ å³Ñ å³Ý íáÕ Ñá Õ» ñáõÙ:
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Ամփոփվել են պտ� ղ-բանջարեղենի 
մթեր� մն երի և արտահան� մն երի ընթացիկ 

արդյ� նքները

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³É èá μ»ñï Ø³ Ï³ñ Û³ ÝÁ, Ù³-
Ùáõ ÉÇ ³ ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ¿ åïáõÕ-μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ÙÃ» ñáõÙ Ý» ñÇ ¢  
³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý ÁÝ Ã³ óÇÏ óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÁ:

 öáË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ï» Õ» Ï³ó ñ»É ¿, áñ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ óáõÙ ³é Ï³ 
ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ ¢ í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó 2015 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ÙÃ»ñ í³Í 
Ë³ Õá ÕÇ ¢ Ï³ ÃÇ ¹Ç Ù³ó, ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ Ï³ ï³ñ íáÕ í×³-
ñáõÙ Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùÇ ùÝÝ³ñÏ Ù³Ý Ýå³ ï³ Ïáí, 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ Ù³ñ ïÇ 3-ÇÝ ¢ 11-ÇÝ 
ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ Ùáï Ï³½ Ù³ Ï»ñå í»É »Ý ËáñÑñ ¹³Ï óáõÃ ÛáõÝ-
Ý»ñ` Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ë³ ÕáÕ ¢ Ï³Ã ÙÃ» ñáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ-
óÇã Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ùμ: Ü Ù³ Ý³ ïÇå ËáñÑñ ¹³Ï óáõÃ ÛáõÝ ¿ Ï³½ Ù³ Ï»ñå í»É 
Ý³¢ ÐÐ í³ñ ã³ å» ïÇ Ùáï 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ Ù³ ÛÇ ëÇ 23-ÇÝª Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý Ë³-
ÕáÕ ÙÃ» ñáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ùμ:

 Ü³ Ý³¢ Ýß»É ¿, áñ åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ÙÃ» ñáõÙ Ý» ñÇ ¢  ³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ Ý» ñÇ 
Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³Ý ¢  ³Û¹ ·áñ ÍÁÝ Ã³ óáõÙ ³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ ùÝÝ³ñÏ Ù³Ý Ýå³ ï³-
Ïáí, 2016 ë/Ã Ñáõ ÝÇ ëÇ 17-ÇÝ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ Ùáï Ï³½ Ù³-
Ï»ñå í»É ¿ ËáñÑñ ¹³Ï óáõÃ ÛáõÝ` Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ»Ý í» ñ³Ù-
ß³ ÏáÕ ¢  ³ñ ï³ Ñ³ ÝáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ùμ: 
´³ óÇ ³Û¹, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ÙÃ» ñáõÙ Ý» ñÇ ¢  ³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ Ý»-
ñÇ ·áñ ÍÁÝ Ã³ó Ý» ñáõÙ ³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ ùÝÝ³ñÏ íáõÙ »Ý Ý³¢ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ Ù³ñ ½³ ÛÇÝ ³Û ó» ÉáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ:

 ́ ³ óÇ ³Û¹, Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»É ¿ åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ¢ Ë³ Õá ÕÇ ÙÃ» ñáõÙ Ý» ñÇ áõ 
³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ Ý» ñÇ Ï³Ý Ë³ ï»ë íáÕ Í³ í³É Ý» ñÇ Ùá ÝÇ Ãá ñÇÝ·: §ÀÝ Ã³ óÇÏ ï³ ñáõÙ 
åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ÙÃ»ñ Ù³Ý å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ Ï³½ Ù»É ¿ ßáõñç 71282.0 ïáÝ Ý³ 
μ³Ý ç³ ñ» Õ»Ý, á ñÇóª 47780.0 ïáÝ Ý³ Éá ÉÇÏ, 26808.0 ïáÝ Ý³ åïáõÕ, á ñÇóª 6472.0 
ïáÝ Ý³ ËÝÓáñ, 5334.0 ïáÝ Ý³ ¹»ÕÓ, 7640.0 ïáÝ Ý³ ÍÇ ñ³Ý ¢ 7362.0 ïáÝ Ý³ ³ÛÉ 
åïáõÕ¦, - Ýß»É ¿ Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³ ÉÁ:

 èá μ»ñï Ø³ Ï³ñ Û³ ÝÁ Ý³¢ Ñ³ í» É»É ¿, áñ í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÏáÕ-
ÙÇó åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ÙÃ» ñáõÙ Ý» ñÇ å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ ßáõñç 34.0 Ñ³ ½³ñ ïáÝ-
Ý³ Ûáí (35 ïá Ïá ëáí) ·» ñ³ ½³Ý ó»É ¿ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ï³ ï³ñ í³Í 
÷³ë ï³ óÇ ÙÃ»ñ Ù³Ý Í³ í³É Ý» ñÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë` 17.0 Ñ³½. ïáÝ Ý³ Ûáí Éá ÉÇ ÏÇ, 
1.0 Ñ³½. ïáÝ Ý³ Ûáí ÍÇ ñ³ ÝÇ, 1.6 Ñ³½. ïáÝ Ý³ Ûáí ¹»Õ ÓÇ ¢ 3.7 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ Ûáí 
ËÝÓá ñÇ Í³ í³É Ý» ñÁ:

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ÙÃ»ñ Ù³ÝÝ ³éÝã íáÕ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ` ÷áË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ýß»É ¿, 
áñ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó Ñ³ í³-
ù³·ñ í³Í, ³Ù ÷á÷ í³Í ¢ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í 
ï» Õ» Ï³ï íáõÃ Û³Ý` ë/Ã û ·áë ïá ëÇ 9-Ç ¹ñáõÃ Û³Ùμ, Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý åïáõÕ-
μ³Ý ç³ ñ» Õ»Ý í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó ÙÃ»ñ í»É ¿ 1972.0 ïáÝ Ý³ 
μ³Ý ç³ ñ» Õ»Ý, á ñÇóª 1075.0 ïáÝ Ý³ Éá ÉÇÏ ¢ 10224.0 ïáÝ Ý³ åïáõÕ, á ñÇóª 6455.0 
ïáÝ Ý³ ÍÇ ñ³Ý, 1036.0 ïáÝ Ý³ Ñ³ ï³å ïáõÕ:

² ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ÷áË Ý³ Ë³ ñ³ñÝ ³Ý¹ ñ³ ¹³ñ Ó»É ¿ Ý³¢ ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ñ-
í³ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÇÝ` Ýß» Éáí, áñ 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ û ·áë ïá ëÇ 8-Ç 
¹ñáõÃ Û³Ùμ, Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝÇó ³ñ ï³ Ñ³Ý í»É ¿ 85326.0 ïáÝ Ý³ åïáõÕ μ³Ý-
ç³ ñ» Õ»Ý, ÙÇÝã ¹»é 2015 Ãí³ Ï³ ÝÇ ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ï í³ ÍáõÙ ³ñ ï³ Ñ³Ý í»É 
¿ñ 49827.0 ïáÝ Ý³ åïáõÕ μ³Ý ç³ ñ» Õ»Ý: ØÇÝã û ·áë ïá ëÇ 9-Á, Ã³ñÙ åïáõÕ μ³Ý-
ç³ ñ» Õ» ÝÇ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³É Ý» ñÁ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³-
ÝÇ Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÁ ·» ñ³ ½³Ý óáõÙ »Ý ³ í» ÉÇ ù³Ý 35.5 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ Ûáí Ï³Ù ³ í» ÉÇ 
ù³Ý 1.7 ³Ý ·³Ù:  Ü³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³ ÉÁ Ý³¢ ï» Õ» Ï³ó ñ»É ¿, áñ ÐÐ Ï³ é³ í³-
ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ë³ Õá Õ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý ¢ ·Ç Ý» ·áñ ÍáõÃ Û³Ý á Éáñï Ý» ñáõÙ í³ñ íáÕ 
å» ï³ Ï³Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý áõ ½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ýå³-
ï³ Ïáí, ÐÐ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý á ñáß Ù³Ùμ, ëï»ÕÍ í»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Ë³ Õá Õ³ ·áñ-
ÍáõÃ Û³Ý ¢ ·Ç Ý» ·áñ ÍáõÃ Û³Ý ÑÇÙ Ý³¹ ñ³Ù:

¶ Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó ³ñ ï³¹ñ í³Í åïÕÇ, μ³Ý ç³ ñ»-
Õ» ÝÇ ¢ Ë³ Õá ÕÇ Ç ñ³ó Ù³ÝÝ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ýå³ ï³ Ïáí, ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó ¢ ºñ ¢³ ÝÇ ù³ Õ³ ù³ å» ï³ ñ³ ÝÇ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ 2011 
Ãí³ Ï³ ÝÇó Ù³Û ñ³ ù³ Õ³ ùÇ Î»Ýï ñáÝ ¢ ² ñ³μ ÏÇñ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ í³ñ ã³ Ï³Ý ï³-
ñ³Íù Ý» ñáõÙ, Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ß³ μ³Ã ¢ ÏÇ ñ³ ÏÇ, Ï³½ Ù³ Ï»ñå íáõÙ »Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ë³ Ï³Ý ÙÃ»ñ ùÇ ïá Ý³ í³ ×³é Ý»ñ:

2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ Ñáõ ÝÇ ëÇ 11-Çó Î³ë Û³Ý ÷á Õá óÇ í» ñÇÝ Ñ³ï í³ ÍáõÙ, ÇëÏ ÑáõÝÇ-
ëÇ 23-Çó í»ñëÏë í»É »Ý § Ø³ ÉÇ μáõ¦ ëñ×³ ñ³ ÝÇ Ñ³ñ ¢³ ÝáõÃ Û³Ùμ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ 
ß³ μ³Ã ¢ ÏÇ ñ³ ÏÇ ·áñ ÍáÕ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ÙÃ»ñù Ý» ñÇ ïá Ý³ í³ ×³é Ý» ñÁ:

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜÐ²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ

 Գե ղար ք�  նի քի մար զի Մա դի նա 
հա մայն ք� մ գյ�  ղա ցի նե րին մտա-
հո գող մի ակ խնդի րը ար տադր ված 
կա թի և մ սի ի րա ց� մն  է, քա նի որ 
վե րամ շա կող ըն կե ր� թ յ� ն նե րի ներ-
կա յա ց�  ցիչ նե րը չեն այ ցե լ� մ գյ� ղ: 
«Ինչ վե րա բե ր� մ է ո լոր տ� մ ծա գած 
այլ խնդիր նե րին, ա պա դրանք ա րա-
գո րեն լ�  ծ� մ են գտն� մ», - ա ս� մ է 
ֆեր մե ր Ա րա մա յիս Սի մոն յա նը:

« Մենք հե ռ�  ենք շ�  կա յից: Կա թը 
վե րամ շա կ� մ ենք, պատ րաս տ� մ ենք 
պա նիր, ո րը հիմն  ա կա ն� մ ի րաց վ� մ 
է ապ րան քա փո խա նա կ� թ յամբ, կամ 
էլ ստիպ ված, կա թը, մի  սը և պա նի րը 
ի րաց ն� մ ենք վե րա վա ճա ռող նե րի մի -
ջո ցով: Սա կայն այս դեպ ք� մ գյ�  ղա-
ց� ն մն � մ է չնչին ե կա մ� տ»,- հա վե լ� մ 
է ֆեր մե  րը: Գ յ�  ղ� մ շ� րջ 400 գլ� խ 
ցլիկ ներ են բտվ� մ, ո րոնք հիմն  ա կա-

ն� մ պահ վ� մ են ալպ յան գո տի նե ր� մ: 
Բարձր լեռ նա յին գո տ� մ գտնվող, բ� -
սա ծած կով հա ր� ստ ա րո տա վայ րե ր� մ 
կե րակր վե լ�  արդ յ� ն ք� մ ստաց վ� մ է 
ո րակ յալ մի ս: Մա դի նա յ� մ ար տադր-
ված և´ կա թը, և´ մի  սը, և´ ցան կա ցած 
գյ� ղմ թերք, աչ քի են ընկ ն� մ բարձր 
ո րա կով: Հա մե ղ են ստաց վ� մ նաև բ� -
սա կան ծագ ման մթերք նե րը: Օ րի նակ` 
Մա դի նա յի կար տո ֆի լի հա մի  համ բա վը 
հայտ նի է մար զ� մ և 
դ րա սահ ման նե րից 
դ� րս: Պատ ճա ռը, 
ըստ ֆեր մե ր Ա րա-
մա յիս Սի մոն յա նի, 
ոչ մի այն մշա կ� թ-
յան աշ խա տանք նե-
րի ճիշտ և ժա մա-
նա կին կա տա ր� մն  
է, այլև` ջրի ո րա կը: 
Ո ռոգ ման նպա տա-
կով օգ տա գործ վ� մ 
են սա րե րից իջ նող 
սառ նո րակ աղբ յ� ր-
նե րի մա ք� ր ջրե րը: 
Ի  դեպ, գյ�  ղատն-
տե սա կան կեն դա-
նի ներն ն� յն պես 
օգտ վ� մ են այդ աղբ յ� ր նե րի ջրե րից: 
Այդ պի սով` ստաց վ� մ է բնա պահ պա նո-
րեն մա ք� ր սննդամ թերք: 

« Կա թը պետք է մշտա կան գնորդ 
�  նե նա: Կար ևո ր� մ ենք կա յ� ն մթե-
ր� մն  ե րի կազ մա կեր պ�  մը, որ պես զի 
գյ�  ղա ցին վստահ լի նի, որ իր ար տադ-
րած կաթն ան մի  ջա պես ի րաց վե լ�  է: 
Ցան կա լի կլի ներ պայ մա նագ րեր կնքել 
վե րամ շա կող ըն կե ր� թ յ� ն նե րի հետ: 
Դա մե զ կպար տա վո րեց նի, որ պես զի 
մշտա պես մթե րենք ո րակ յալ կաթ: Իսկ 
վե րամ շա կող ներն էլ պար տա վոր ված 
կլի նեն ժա մա նա կին կա տա րել մթեր ված 
կա թի դի մաց վճա ր�  մը: Չ նա յած դժվա-

ր� թ յ� ն նե րին, գյ� ղն այ ն�  ա մե  նայ նիվ 
զար գա ց� մ է ապ ր� մ, ո րը հա մայն քի 
ղե կա վար Վ րեժ Սարգս յա նի հետ ևո ղա-
կան աշ խա տան քի արդ յ� նքն է»,- եզ-
րա հան գ� մ է Ա րա մա յիս Սի մոն յա նը:

Գ յ�  ղա պե տի խոս քը վստա հ� թ յ� ն 
է ներշն չ� մ, քա նի որ այն վե րած վ� մ 
է գոր ծի: Այդ պես գյ�  ղ� մ ստեղծ վեց 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը, որն իր գոր ծ�  նե� թ-
յամբ դրա կան լ� րջ տե ղա շարժ ա ռա-
ջաց րեց գյ�  ղ� մ, նկա տե լիո րեն փոխ վել 
է գյ�  ղա կան կյան քի ո րա կը: Այ սօր կոո-
պե րա տի վի տեխ նի կա յից օգտ վ� մ են ոչ 
մի այն ան դա մակ ցող նե րը, այլ նաև` գյ� -
ղի մյ� ս բնա կիչ նե րը: 

Մա դի նան ծո վի մա կեր և� յ թից 
գտնվ� մ է 2200 մ բարձ ր� թ յան վրա: 
Գ յ�  ղատն տե սա կան նշա նա կ� թ յան հո-
ղա տա րածք նե րը 8400 հա են, դրանք 

հիմն  ա կա ն� մ վա րե լա հո ղեր են, խոտ-
հարք ներ և  ա րո տա վայ րեր, ո րոնք օգ-
տա գործ վ� մ են մե ծ ադ յ�  նա վե տ� թ-
յամբ: Զար գա ցած ա նաս նա պա հ� թ յ� ն 
�  նե ցող գյ�  ղի ա նաս նա կե րի կա յ� ն 
բա զա յի ա պա հով ման նպա տա կով, 
գյ�  ղա պե տը ն� յ նիսկ հար ևան գյ�  ղե-
րից է վար ձա կա լել լրա ց�  ցիչ հո ղա տա-
րածք ներ: 

« Հա մայն քի խնդիր նե րը մի շտ էլ 

ե ղել են ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան և մարզ-
պե տա րա նի �  շադ ր� թ յան կենտ րո-
ն� մ, ո րոնց մի  մա սը լ�  ծ� մ է գտել 
տար բեր ներդ ր�  մա յին ծրագ րե րի մի -
ջո ցով: Հիմն  ա նո րոգ վել են գյ� ղ տա նող 
ճա նա պարհ նե րը, դպրո ցը, մշա կ� յ թի 
կենտ րո նը, խմե  լ�  ջրի ջրա տա րը: Նա-
խա տե ս� մ են ի րա կա նաց նել սո ցիա-
լա կան վի ճա կի բա րե լավ մանն � ղղ ված 
նոր ծրագ րեր: Ժո ղո վ� րդն էլ աշ խա տա-
սեր է, հ� յսն ա ռա ջին հեր թին դն� մ է 
իր վրա»,- հա վե լ� մ է գյ�  ղա պետ Վ րեժ 
Սարգս յա նը:

 Նել լի Սա հակ յան
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ՀԻՄՆՎԵԼՈՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՎՐԱ`
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ Է ԳԱՐԵՋՐԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ 

ՀԱՅՐԵՆԻՔՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ

 Դեռևս  մ.թ.ա. VII դա ր� մ  Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հ� մ գա ր� ց ըմ պե լիք են պատ-
րաս տել` օգ տա գոր ծե լով գա րի, կո րեկ, 
գայ լ� կ և  այն խմե լ ե ղեգ նե րով:  Գա րեջ-
րա գոր ծ� թ յ� նը լայն կիրառ� թյ� ն է � -
նե ցել  Հա յաս տա նի այն վայ րե ր� մ, որ տեղ 
զար գա ցած չէր  խա ղո ղա գոր ծ� թ յ�  նը: 
 Հայ գա րեջ րա գործ նե րը սերն դե սե ր� նդ 
փո խան ցե լով՝ պահ պա նել են գա րեջ րի 
պատ րաստ ման ի րենց նախ նի նե րի վար-
պե տ� թ յան ո րոշ գաղտ նիք ներ, ո րոնց 
շնոր հիվ հայ կա կան գա րե ջ� րն �  նի յ� -
րա հա տ� կ համ:  Հա յաս տա ն� մ գա րեջ րի 
ար տադ ր� թ յ�  նը սկսվել է Ա լեք սանդ րա-
պո լ� մ, որ տեղ գոր ծել է եր կ�  գոր ծա րան` 
մե  կը 1889 թ.-ից, իսկ մ յ�  սը` 1896 թ.-ից: 
Երևա ն� մ ա ռա ջին գա րեջ րի գոր ծա րա նը 
հիմն  ադր վել է 1892 թվա կա նին:

Այ սօր  «Եր ևա նի գա րե ջ� ր» ՓԲԸ-ն  
ղե կա վա ր� մ է Ա շոտ  Բաղ դա սար յա նը: 
Ա վար տել է Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան 
ինս տի տ�  տի մե  խա նի կա-մե  քե նա շի նա-
կան ֆա կ� լ տե տը:  Մաս նա գի տ� թ յամբ 
աշ խա տել է տար բեր կազ մա կեր պ� թ յ� ն-
նե ր� մ, իսկ 1976-81 թթ.-ին՝ աշ խա տան քի 
է ան ցել  Հա յաս տա նի սննդի արդ յ�  նա բե-
ր� թ յան մի  նիստ ր� թ յ�  ն� մ` նախ որ պես 
ին ժե ներ, այ ն�  հետև՝ է ներ գե տի կա յի և 
 սար քա վո ր� մն  ե րի բաժ նի գլխա վոր մե -
խա նիկ: Աշ խա տել է ին ժե ներ՝ Ա բով յա նի 
գա րեջ րի գոր ծա րա ն� մ, այ ն�  հետև՝ նշա-
նակ վել է Եր ևա նի գա րեջ րի գոր ծա րա նի 
գլխա վոր ին ժե ներ, ա պա` տնօ րեն, «Երևա-
նի գա րե ջ� ր» ըն կե ր� թ յան գլխա վոր տնօ-
րեն, ե ղել է տնօ րեն նե րի խորհր դի նա խա-
գահ: 2007թ.-ից  առ այ սօր «Եր ևա նի գա-
րե ջ� ր» ըն կե ր� թ յան գլխա վոր տնօ րենն է:   
«Եր ևա նի գա րե ջ� ր» ՓԲԸ-ի, « Կոն նեկտ» 
ԲԲԸ-ի, « Դիա տո մի տ» ԳԱ ՓԲԸ-ի, «Ար մա-
մաստ» ՍՊԸ-ի և « Ծի րա ն� տ» ՓԲԸ-ի խո-
շոր բաժ նե տեր է,  Հա յաս տա նի և  Մի ջազ-
գա յին  Ճար տա րա գի տա կան ա կա դե մի ա-
նե րի ան դամ,  Հա յաս տա նի արդ յ�  նա բե-
րող նե րի և  գոր ծա րար նե րի մի � թ յան նա-
խա գա հ� թ յան ան դամ:  Հա մա հե ղի նակ է 
ար տադ րան քի ո րա կի և  տեխ նո լո գիա կան 
գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար մա նը նվիր ված 
մի  շարք գի տա կան աշ խա տ� թ յ� ն նե րի: 
2003 թ. ընտր վել է  Հա յաս տա նի Ազ գա յին 
ժո ղո վի 3-րդ  գ�  մար ման պատ գա մա վոր, 
ե ղել է ԱԺ ֆի նան սա վար կա յին, բյ�  ջե տա-
յին և տն տե սա կան հար ցե րի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի   ան դամ: ՀՀ  Նա խա գա հի, 
ՀՀ վար չա պե տի, Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 
կող մի ց  պարգ ևատր վել է շնոր հա կա լագ-
րե րով, հ�  շա մե  դալ նե րով, մե  դալ նե րով: 
«ԿԻԼԻԿԻԱ» գա րեջ րի գոր ծա րա նի գոր-
ծ�  նե� թ յան, ձեռք բե ր� մն  ե րի, խնդիր-
նե րի, հա մա գոր ծակ ց� թ յ� ն նե րի մա սին 
«Ագրոլ րա տ� » թեր թի աշխատակցի հետ 
իր մտոր� մն երն է կիս� մ «Եր ևա նի  գա-
րե ջ� ր»  ՓԲԸ-ի  գլխա վոր տնօ րեն  Ա շոտ  
 Բաղ դա սար յա նը:

-  ä³ ñáÝ  ́ ³Õ ¹³ ë³ñ Û³Ý, »±ñμ ¿ ÑÇÙ-
Ý³¹ñ í»É  ºðºì²ÜÆ  ·³ ñ»ç ñÇ ·áñ Í³ ñ³-
ÝÁ, Ç±Ýã ï» ë³ Ï³ ÝÇ Ý»ñ »Ý ³ñ ï³¹ñ í»É 
Ý³Ë ÏÇ ÝáõÙ ¢  ³Û ëûñ:

- Եր ևա նի գա րեջ րի գոր ծա րա նը  հիմ-
նադր վել է 1952 թ.: Այդ ժա մա նակ նրա տա-
րե կան կա րո ղ� թ յ�  նը  կազ մ� մ էր  500 
հա զար դալ:  Հե տա գա տա րի նե րին, նոր 
հզո ր� թ յ� ն նե րի ներդր ման շնոր հիվ, ար-
տադ րան քի ծա վա լը ա ճեց մի նչև 2500 հա-
զար դալ:  Դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րին 
գոր ծա րա նի կող մի ց թո ղարկ վող « Ժի գ� լև-
յան», «Ա նի», « Մոս կով յան», «Եր ևան յան», 
« Հո բել յա նա կան», « Ռի գա յի» �  այլ գա րեջ-
րի տե սակ ներ սիր ված էին բնակ չ� թ յան 
կող մի ց և  �  նեին մե ծ պա հան ջարկ:  Ներ-
կա յ� մս ձեռ նար կ� թ յ�  ն� մ ար տադր վ� մ 
է գա րեջ րի մոտ 14 տե սակ: Ս պա ռող նե րի 
նա խա սի ր� թ յ� ն ները հաշ վի առ նե լով՝ 
այժմ ար տադր վ� մ են ինչ պես բաց, այն-
պես էլ մ� գ և  կի սա մ� գ տե սա կի գա րեջ-
րեր, տար բեր փա թե թա վո ր�  մով (ա պա կե, 
պլաս տիկ շիշ, թի թեղ յա տա րա): Դ րանք 
են` « Կի լի կիա», « Կի լի կիա» Է լի տար, Ե րի-
տա սար դա կան,  Մ� գ,  Տո նա կան,  Հո բել-
յա նա կան,  Լայթ,  Ժի գ� լև յան, Ոչ ալ կո հո-
լա յին, «11»« « Կի լի կիա 1952»,  ինչ պես նաև 
«Եր ևան» և « Հա յեր» գա րեջ րա տե սակ նե րը: 

Ըն կե ր� թ յ�  նը թո ղար կ� մ է նաև տա կա-
ռա յին գա րե ջ� ր, ո րը ևս  մե ծ պա հան ջարկ 
�  նի գա րեջ րա սեր նե րի շրջա ն� մ: «Եր ևա-
նի գա րե ջ� ր» ըն կե ր� թ յ� ննը` իր հայտ նի 
« Կի լի կիա» ապ րան քա նի շով, սկսած 2004 
թվա կա նից հան դի սա ն� մ է   Հա յաս տա նի 
գա րեջ րի շ�  կա յի ան փո փոխ ա ռա ջա տա-
րը, ո րին բա ժին է ընկ ն� մ ՀՀ-� մ թո ղարկ-
վող գա րեջ րի շ� րջ 60 %-ը:

- àñ ï» ÕÇ±ó »ù Ó»éù μ» ñáõÙ ÑáõÙ ùÁ, 
ï³ ñ³ Ý» ñÁ:

-  Գա րեջ րի ար տադ ր� թ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ հ� մ քը՝ գա ր�  ա ծի կը և  գայ-
լ�  կը  մշտա պես ձեռք է բեր վել ար տերկ-
րից, ին չը, հաշ վի առ նե լով հա ղոր դակց ման 
�  ղի նե րի հետ կապ ված խնդիր նե րը, տա-
րա ծաշր ջա ն� մ աշ խար հա քա ղա քա կան 
ի րա վի ճա կի ա պա կա յ�  նաց ման հնա րա-
վոր սրա ց� մն  ե րը, ինչ պես նաև մի  ջազ-
գա յին շ�  կա յ� մ հ� մ քի և տ րանս պո րտի 
գնե րի բարձ րաց ման շա ր�  նա կա կան մի -
տ� մն  ե րը, բարձ րաց ն� մ է գա րեջ րի ինք-
նար ժե քը և ար տադ ր� թ յ�  նը դարձ ն� մ 
ռիս կա յին: Նշ ված խնդիր նե րը լ�  ծե լ�  
նպա տա կով, տա րի ներ ա ռաջ ձեռ նա մ� խ 
ե ղանք կար ևոր մի  ծրագ րի ի րա կա նաց-
մա նը` Գ յ� մ րի քա ղա ք� մ ա ծի կի գոր ծա-
րա նի հիմն  ադր մա նը, ո րը, ի դեպ, լի նե լ�  
է հա րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա ն� մ 
մի ա կը:  Գոր ծա րա նը, ո րը  նա խա տես վ� մ 
է շա հա գործ ման հանձ նել մի նչև 2017 թ. 
տա րե վերջ, կ�  նե նա մոտ 200 աշ խա տա-
տեղ: Այն թ� յլ կտա թո ղար կել տա րե կան 
շ� րջ 18 հա զար տոն նա բարձ րո րակ ա ծիկ, 
ո րի մոտ 70 %-ը կար տա հան վի: Ա ծի կի ար-
տադ ր� թ յան հա մար բարձ րո րակ գա րի 
ա ճեց նե լ�  և մ թե րե լ�  հա մար «Եր ևա նի 
գա րե ջ� ր» ՓԲԸ-ի կող մի ց Գ յ� մ րի� մ,  Սի-
սիա ն� մ,  Վար դե նի ս� մ և Ա խալ քա լա կ� մ 
ի րա կա նաց վել են գա ր�  տե ղա կան և  ար-
տա սահ ման յան սորտերի փոր ձարկ ման 
աշ խա տանք ներ: Այս ծրագ րի ի րա կա նաց-
ման հա մար անհ րա ժեշտ կլի նի զբա ղեց նել 
մոտ 6000 հա հո ղա տա րածք, ո րը ակն կա-
լ� մ ենք ձեռք բե րել գ յ�  ղատն տե ս� թ յան 
նա խա րա ր� թ յան ա ջակ ց� թ յամբ: Ն շեմ 
նաև, որ գյ� ղտն տե սա կան սե զո նի ըն թաց-
ք� մ, գա ր�  մշակ ման աշ խա տանք նե ր� մ 
նա խա տե ս� մ ենք ներգ րա վել շ� րջ 600 
գյ�  ղա ց� :  Մեր մյ� ս ար տադ րա տե սա կի` 
ոչ ալ կո հո լա յին գա զա վո րած ըմ պե լիք նե-
րի ար տադ ր� թ յան հա մար օգ տա գոր ծ� մ 
ենք գեր մա նա կան «Դ յոլ լեր»  ըն կե ր� թ յան 
հ� մ քը, իսկ « Լ�  զին յան» հան քա յին ջ� -
րը, ըստ է� թ յան, ն� յն « Ջեր մ� կ»-ն  է, ո րը 
հա տ� կ մե  քե նա նե րով ներկր վ� մ է  Ջեր-
մ� կ քա ղա ք� մ  տե ղա կայ ված և  մե ր Ըն-
կե ր� թ յա նը վար ձա կա լ� թ յամբ հանձն ված 
հան քա հո րից:  Թո ղար կ� մ ենք նաև բարձ-
րո րակ հյ�  թեր, մ�  րա բա ներ, կոմ պոտ ներ, 
ջե մե ր, մրգա յին խյ�  սեր, պա հա ծո յաց ված 
խա ղո ղի տերև, ո րոնց պատ րաստ ման հա-
մար անհ րա ժեշտ հ� մ քը գրե թե ամ բող-
ջ� թ յամբ ձեռք է բեր վ� մ  Հա յաս տա նից: 
Ն շեմ, որ մ�  րա բա նե րի, կոմ պոտ նե րի, 
ջե մե  րի, խա ղո ղի տեր ևի ար տադ րանքն  
ամ բող ջ� թ յամբ ար տա հան վ� մ է: Ինչ վե-
րա բեր վ� մ է ար տադ րան քի հա մար անհ-
րա ժեշտ տա րա նե րի ձեռք բեր մա նը, հիմ-
նա կա ն� մ օգ տա գոր ծ� մ ենք տե ղա կան 
ար տադ ր� թ յան ա պակ յա շշե րը /0.5 լ և 
0.33 լ/, սա կայն ել նե լով անհ րա ժեշ տ� թ յ� -
նից, եր բեմն  շշեր ենք ներկ ր� մ նաև  Ռ� -
սաս տա նից:  Գա րեջ րի հա մար օգ տա գործ-
վող 0.5 լ  թի թեղ յա տա րա նե րը ն� յն պես 
գն�  մ ենք ՌԴ-ից, իսկ պլաս տիկ տա րա նե-
րը պատ րաստ վ� մ են տե ղ� մ` ձեռք բեր-
ված պլաստ մաս սե կապ ս� լ նե րից:

- àñ ï»±Õ ¿  ëå³é íáõÙ å³ï ñ³ë ïÇ 
³å ñ³Ý ù³ ï» ë³ Ï³ ÝÇÝ:

- Ըն կե ր� թ յան ար տադ րան քի սպառ-
ման հիմն  ա կան շ�  կան   Հա յաս տանն է, 
ո րին բա ժին է ընկ ն� մ ի րաց ման ծա վա լի 
շ� րջ 80 %-ը:  Հաշ վի առ նե լով մե ր ար տադ-
րան քի հան դեպ ե ղած բարձր պա հան ջար-
կը, վա ճառ քով զբաղ վող մե ր հա մա պա-

տաս խան կա ռ� յ ցի մի  ջո ցով թո ղարկ վող 
գա րե ջ�  րը, գա զա վո րած ըմ պե լիք նե րը, 
հան քա յին ջ�  րը տա րած վ� մ են ոչ մի այն 
Եր ևա ն� մ, այլև  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե-
ր� մ, խո շոր և  փոքր քա ղաք նե ր� մ` ներգ-
րա վե լով ինչ պես ցան ցա յին, այն պես էլ 
`մանր �  մի  ջին առևտ րի կե տե րը: Ա ռանձ-
նա կի մո տե ց� մ է ց�  ցա բեր վ� մ մե ր ար-
տադ րանքն ի րաց նող հա սա րա կա կան 
սննդի օբ յեկտ նե րի, �  ս� մն  ա կան հաս տա-
տ� թ յ� ն նե րի, մշա կ� յ թի օ ջախ նե րի, հյ� -
րա նոց նե րի, ժա ման ցա յին վայ րե րի նկատ-
մամբ:  Կարևոր� մ ենք նաև ար տադ րան քի 
ան խա փան ա ռա ք� մն  ե րի, բարձ րո րակ 
սպա սար կ� մն  ե րի ա պա հով ման, ինչ պես 
նաև սպա ռող նե րի ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րին 
և  ցան կ� թ յ� ն նե րին ա րագ ար ձա գան քե լ�  
հետ կապ ված հար ցե րին` հա մա րե լով այն 
մե ր գոր ծ�  նե� թ յան արդ յ�  նա վե տ� թ յան 
բարձ րաց ման կար ևոր նա խա պայ ման նե-
րից մե  կը: Ըն կե ր� թ յան հա մա խառն ար-
տադ րան քի  մոտ 20%-ն ար տա հան վ� մ է 
ար տեր կիր` այդ թվ� մ ՌԴ, ԱՄՆ, Ֆ րան-
սիա,  Կա նա դա, Իս պա նիա,   Լե հաս տան, 
 Չի նաս տան,  Սին գա պ� ր,   Մա լա զիա, Ուկ-
րաի նա, Վ րաս տան և  այլ երկր ներ:

- êÝÝ ¹Ç ³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý Ñ»ï Ï³å-
í³Íª  ÇÝã åÇ ëÇ±Ý »Ý  É³ μá ñ³ ïáñ å³Û-
Ù³Ý Ý» ñÁ, ÇÝã å»±ë ¿ í» ñ³ÑëÏ íáõÙ ³ñ-
ï³¹ ñ³Ý ùÇ á ñ³ ÏÁ:

-  Գոր ծա րա ն� մ հիմն  ադր ման օր վա-
նից գոր ծել է ար տադ րա կան լա բո րա տո-
րիան, ո րը սննդարդ յ�  նա բե ր� թ յան ձեռ-
նար կ� թ յ� ն նե ր� մ ա մե  նա կար ևոր օ ղակ-
նե րից մե կն է:  Ներ կա յ� մս այն  հա գե ցած է 
ար տադ րան քի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե-
րի և  անվ տան գ� թ յան ց�  ցա նիշ նե րի գնա-
հատ ման հա մար անհ րա ժեշտ սար քա վո-
ր� մն  ե րով:  Լա բո րա տո րիա յ� մ աշ խա տ� մ 
են մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կա վո ր� մ 
�  նե ցող քի մի  կոս ներ, ման րէա բան ներ, ին-
ժե ներ-քի մի  կոս ներ: Ն շեմ լա բո րա տո րիա յի 
կող մի ց ի րա կա նաց վող կար ևոր գոր ծա-
ռ� յթ նե րից մի  քա նի սը.

 -Գոր ծող ար տադ րա կան չա փո րո-
շիչ նե րին, տեխ նի կա կան պայ ման նե րին և  
է կո լո գիա կան պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խա ն� թ յան նպա տա կով, ար տադ-
ր� թ յ� ն մ� տք գոր ծող հ� մ քի, նյ�  թե րի, 
կի սա ֆաբ րի կատ նե րի, ինչ պես նաև պատ-
րաս տի ար տադ րան քի ո րա կի վե րահս կո-
ղ� թ յան ա պա հո վ�  մը:

•  Նոր ար տադ րա տե սակ ների 
ստաց մա նը, նյ�  թե րի կի րառ մա նը, հ� մ-
քա յին պա շար նե րի խնա յո ղա կան ծախ սի 
ա պա հով մա նն � ղղ ված գի տա հե տա զո-
տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ց�  մը:

• Ար տադ ր� թ յան տեխ նո լո գիա-
կան գոր ծըն թաց նե րի վե րահս կ�  մը, ա ռա-
ջա դեմ տեխ նո լո գիա նե րի ներդ ր�  մը:

• Վե րահս կիչ - չա փիչ սար քե րի վի-
ճա կի և  աշ խա տան քի վե րահս կո ղ� թ յ� -
նը, դրանց   պար բե րա կան  վերս տ� գ ման 
ա պա հո վ�  մը:

• Ար տադ րան քի ո րա կի ո րոշ ման, 
նյ�  թե րի ո րա կի գնա հատ ման նոր մե  թոդ-
նե րի մշա կ�  մը:

• Ար տադ ր� թ յան սա նի տա րահի-
գիե նիկ վի ճա կի վե րահս կո ղ� թ յ�  նը:

2015թ. ըն կե ր� թ յ�  ն� մ ներդր վել և 

 գոր ծ� մ է սննդի անվ տան գ� թ յան կա ռա-
վար ման հա մա կար գը` ISO 22000:2005 
մի  ջազ գա յին ստան դար տի և HHCCP 
սկզբ� նք նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա-

տաս խան, ո րը կար ևոր դեր 
խաղաց լա բո րա տո րիա յի 
գոր ծըն թաց նե րի արդ յ�  նա-
վե տ� թ յան բարձ րաց ման 
հա մար:

- ² é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Ç±Ýã 
Íñ³· ñ»ñ áõ Ý»ù, áñ å»ïù ¿ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»ù:

- Նոր ծրագ րեր մե զ մոտ 
մի շտ էլ կան: Այն պայ մա նա-
վոր ված է մե ր գոր ծ�  նե� թ-
յան ա ռանձ նա հատ կ� թ յամբ: 
 Հաշ վի առ նե լով շ�  կա յի 
պա հան ջար կն �  սպա ռող-
նե րի նա խա սի ր� թ յ� ն նե րը՝ 
պար բե րա բար թո ղարկ վ� մ 
են գա րեջ րի, լի մո նադ նե րի, 

հյ�  թե րի, կոմ պոտ նե րի, մ�  րա բա նե րի, 
ջե մե  րի նոր տե սակ ներ. այդ գոր ծըն թա ցը 
շա ր�  նա կա կան է:  Մեր ծրագ րե րի զգա լի 
մա սը կապ ված է ար տա հան մա նը վե րա-
բեր վող խնդիր նե րի հետ: Ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի ա ճը յ�  րա քանչ յ� ր ար տադ րո-
ղի հա մար կար ևոր ռազ մա վա րա կան նշա-
նա կ� թ յ� ն �  նի, քա նի որ թ� յլ է տա լիս 
ա ռա վել արդ յ�  նա վետ օգ տա գոր ծել  ար-
տադ րա կան հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րը, ա պա-
հո վել կա յ� ն տնտե սա կան ց�  ցա նիշ ներ: 
Ու րա խ� թ յամբ պետք է նշեմ, որ ար տա-
հան ման աշ խար հագ ր� թ յ�  նը տա րեց տա-
րի ընդ լայն վ� մ է: Ա ռա ջի կա խո շոր և  ռազ-
մա վա րա կան նշա նա կ� թ յան ծրագ րե րից 
ա մե  նա կար ևո րը Գ յ� մ րի քա ղա ք� մ կա-
ռ� ց վող ա ծի կի գոր ծա րանն է:

- Ի՞նչ դժվա ր� թ յ� ն ներ կան ար տադ-
ր� թ յան հետ կապ ված:

-  Բ� ն ար տադ ր� թ յան հետ կապ ված 
դժվա ր� թ յ� ն նե րը, մե  ծա մա սամբ, հաղ-
թա հա րե լի են, իսկ հիմն  ա կան խնդի րը 
կապված է ար տադ րան քի  ի րաց մա ն հետ: 
 Ս/թ հ�  լիսին մե ր կող մի ց ի րաց ված գա րեջ-
րի ծա վա լը, տե ղա կան շ�  կա յ� մ, նա խորդ 
տար վա ն� յն ամս վա հա մե  մատ, նվա զել է 
24 %-ով,  իսկ տա րեսկզ բից՝ 13 %-ով,  հյ� -
թե րի  ի րաց ման  ծա վա լը  տա րեսկզ բից  
նվա զել է 37 %-ով, իսկ լի մո նադ նե րի նը՝ 10 
%-ով: Ցա վա լին այն է, որ մոտ ա պա գա յ� մ, 
բնակ չ� թ յան սո ցիա լա կան վի ճա կի բա րե-
լավ ման մի  տ� մն  եր չեն ակն կալ վ� մ, և  բա-
ցա սա կան դրսևո ր� մն  ե րը կա րող են �  նե-
նալ շա ր�  նա կա կան բն� յթ:

-Կպատմե ՞ք ց�  ցա հան դես նե րի մաս-
նակ ց� թ յան, պարգև ների, ձեռք բեր ված 
հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի մա սին:

-«Եր ևա նի գա րե ջ� ր» ըն կե ր� թ յ�  նը, 
տար բեր տա րի նե րին մաս նակ ցե լով մի  ջազ-
գա յին մի  շարք հե ղի նա կա վոր ց�  ցա հան-
դես նե րի՝ հաս տա տել է իր ար տադ րան քի 
բարձր կար գը՝ նվա ճե լով 36 ոս կե մե  դալ, 4 
«Գ րան Պ րի» մրցա նակ, պարգևատր վել է 
բազ մա թիվ պատ վոգ րե րով, իսկ եվ րո պա-
կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան 
ար տադ րանք թո ղար կե լ�  հա մար, BID 
մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ� թ յան կող մի ց 
նրան շնորհ վել է «Ոս կե աստղ» (Շ վեյ ցա-
րիա) և « Լա վա գ� յն ո րա կի հա մար» ( Գեր-
մա նիա) հա տ� կ մրցա նակ ներ:

2013 թ.  Չե խիա յի  Տա բոր քա ղա ք� մ 
անց կաց վող « Գա րեջ րի ոսկ յա կնիք»  հե-
ղի նա կա վոր մրց� յթ-փա ռա տո ն� մ մե ր 
կող մի ց ար տադր վող «Եր ևան» գա րե ջ�  րը, 
ինչ պես նաև « Լ�  զին յան»  հան քա յին ջ� -
րը ար ժա նա ցել են բարձ րա գ� յն պարգ ևի: 
Այդ ն� յն մրց� յ թ� մ 2015 թ.-ին հաղ թո ղի 
մրցա նա կի է ար ժա նա ցել « Կի լի կիա» մ� գ 
գա րե ջ�  րը: Ըն կե ր� թ յ�  նն այս տա րի ևս 
 մաս նակ ցել և  մաս նակ ցե լ�  է մի  շարք ց� -
ցա հան դես նե րի: 2016 թ.-ի փետր վա րին 
մաս նակ ցել ենք  Մոսկ վա յ� մ կա յա ցած 
«Պ րոդ-էքս պո 2016թ. ց�  ցա հան դե սին: 
Այս տար վա սեպ տեմ բե րին մաս նակ ցե լ�  
ենք «Ար տադր ված է  Հա յաս տա ն� մ», իսկ 
հոկ տեմ բե րին`  Թեհ րա ն� մ անց կաց վե լիք 
« Հա յաս տան Էքս պո» մի  ջազ գա յին ց�  ցա-
հան դես նե րին:

 Ման վել  Կի րա կոս յան
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 Պաս տե րե լո զի հա ր�  ցի չը ման րէ է՝ 
Pasteurella multocida, ան շարժ է, սպոր ներ չի 
ա ռա ջաց ն� մ, սա կայն պա տի ճա վոր վ� մ է, ին չը 
վա րա կ�  նա կ� թ յան նշան է հա մար վ� մ: Ա նի լի-
նա յին ներ կե րով ներկ վ� մ է բի պոլ յար (բակ տե-
րիա յի ծայ րե րը ա վե լի խիտ են ներկ վ� մ, քան 
նրա կենտ րո նա կան հատ վա ծը), լավ է ա ճ� մ 
ար յան շի ճ�  կի սննդա յին մի  ջա վայ րե րի վրա: 
Պաս տե րե լա նե րի կա յ�  ն� թ յ�  նը ար տա քին մի -
ջա վայ ր� մ ցածր է՝ 70 – 90 0C պայ ման նե ր� մ 
դրանք ոչն չա ն� մ են 5 – 10 րո պեի ըն թաց ք� մ, 
հո ղ� մ, ջր� մ և գո մաղ բ� մ պահ պան վ� մ են 
26–72, իսկ դիակ նե ր� մ` 120 օր: Ախ տա հա ն� թ-
յան հա մար օգ տա գոր ծ� մ են կա� ս տիկ սո դա յի 
2 %-ոց լ�  ծ�  թը:

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սա կե տից 
պաս տե րել յո զի դեպ ք� մ վա րա կի  աղբ յ� ր են 
հան դի սա ն� մ կլի նի կա պես հի վանդ և հի վան-
դա ցած –  ա ռող ջա ցած  ման րէա կիր կեն դա նի-
նե րը, ո րոնք հա ր� ց չին ար տա քին մի  ջա վայր 
ար տա զա տ� մ քթի ար տա հոս քի �  կղկղան քի 
հետ: Ա պա ց� ց ված է, որ պաս տե րել ներն առ կա 
են գյ�  ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի, հատ կա-
պես մատ ղա շի վե րին շնչա ռա կան օր գան նե րի՝ 
շնչա փո ղի �  բրոն խե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա 
և կեն դա ն�  օր գա նիզ մի  դի մադ րո ղա կա ն� թ-
յան թ�  լաց ման  դեպ ք� մ բազ մա նա լով կա րող 
են ա ռա ջաց նել կլի նի կա պես ար տա հայտ ված 
հի վան դ� թ յ� ն: Ուս տի, կեն դա նի նե րի թե րի 
կե րակր ման �  խնամ քի, մրսա ծ� թ յան, և  այլ 
սթրե սա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ց� թ յան դեպ ք� մ 
պաս տե րել յո զը կա րող է բռնկվել տնտե ս� թ-
յ�  ն� մ հան կար ծա կի (սպոն տան)` ա ռանց հա-
ր� ց չի դրսից թա փանց մա նը, այ սինքն էն դո գեն 
ճա նա պար հով: Հա ճախ պաս տե րել յո զի հա ր� -
ցիչն ա պա հով տնտե ս� թ յ� ն ներ թա փան ց� մ 
է հի վան դա ցած –  ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րի, 
սպան դա յին մթեր քի և կե րե րի հետ: Կեն դա նի-
նե րը վա րակ վ� մ են կե րա յին (ա լի մե ն տար) և  
օ դա կա թի լա յին ճա նա պարհ նե րով: Հի վան դ� թ-
յ� նն ար տա հայտ վ� մ է ա ռան ձին սպո րա դիկ 
դեպ քե րի և փոքր տե ղա ճա րակ նե րի ձևով: Պաս-
տե րել յո զը հա ճախ հան դի սա ն� մ է որ պես երկ-
րոր դա յին վա րակ` կեն դա նի նե րի այլ ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դ� թ յ� ն նե րի դեպ ք� մ:

Պաս տե րել յո զի ախ տած ն� թ յ�  նը բն� -
թագր վ� մ է հա ր� ց չի ար յան �  ա վի շի մե ջ բազ-
մա ցմամբ և  ար յան վա րա կի զար գա ց�  մով: Հա-
ր� ց չի թ� յլ վա րա կ�  նա կ� թ յան և կեն դա ն�  
օր գա նիզ մի  բարձր դի մադ րո ղա կա ն� թ յան դեպ-
ք� մ զար գա ն� մ է հի վան դ� թ յան քրո նիկ ձևը:

 Պաս տե րել յո զի կլի նի կա կան նշան ներն  
տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մոտ ա ռանձ-
նա հա տ� կ են:

 Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոտ 
տար բե ր� մ են պաս տե րել յո զի սեպ տիկ, այ տ� -
ցա յին �  կրծքա յին ձևե րը: Սեպ տիկ ձևն  ըն թա-
ն� մ է ս� ր (գո մե շ նե րի մոտ` գեր ս� ր), զար գա-
ն� մ է ար յան վա րակ, ո րը ար տա հայտ վ� մ է 
մարմն  ի ընդ հա ն� ր ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա-
ց�  մով` մի նչև 41 - 42 0C, փոր լ�  ծով և կեն դա ն�  
շ�  տա փ� յթ (24 ժամ վա ըն թաց ք� մ) ան կ�  մով: 
Այ տ�  ցա յին ձևը ըն թա ն� մ է ս� ր կամ են թա ս� ր` 
բն�  թագր վե լով գլխի, կլա նի �  պա րա նո ցի շրջա-
ն� մ ցա վոտ և տա րած ված այ տ� ց նե րի ա ռա ջա-
ց�  մով, ո րոնք դժվա րաց ն� մ են շնչա ռ� թ յ�  նը, 
կլման ակ տը: Կեն դա նի նե րն ան կ� մ են 1–2 օ րե րի 
ըն թաց ք� մ: Հի վան դ� թ յան կրծքա յին ձևը բն� -
թագր վ� մ է ֆիբ րի նո զա յին թո քա բոր բի զար գա-
ց�  մով, ըն թա ն� մ է հա զի, հևո ցի, քթանց քե րից` 
շճա–թա րա խա յին ար տա հոս քով զար գա ն� մ է 
փոր լ� ծ: Հի վան դ� թ յ�  նը հան գեց ն� մ է կեն դա-
ն�  անկ մա նը մի  քա նի օ րե րի ըն թաց ք� մ, կամ 
ըն դ�  ն� մ է քրո նիկ ըն թացք, բն�  թագր վե լով 
կեն դա ն�  խո րը հյ� ծ վա ծ� թ յամբ: Մատ ղա շի 

մոտ պաս տե րել յոզն ըն թա ն� մ է �  ժեղ փոր լ� -
ծով, ջրազրկ ման և հ յ� ծ ման նշան նե րով, տև� մ է 
3 – 4 շա բաթ և հան գեց ն� մ կեն դա ն�  անկ մա նը:

Ոչ խար նե րի մոտ պաս տե րել յո զը ըն թա-

ն� մ է ն� յն նշան նե րով �  ըն թաց քի ձևե րով, գե-
րիշ խ� մ են հա զի, շճա թա րա խա յին քթա յին ար-
տա հոս քի նշան նե րը, իսկ քրո նիկ պաս տե րե լո զը 
կա րող է հան գեց նել ընդ հա ն� ր հյ� ծ մա նը, մաս-
տի տի և, ն� յ նիսկ կրծի նեկ րո զի ա ռա ջաց մա նը:

 Խո զե րի մոտ պաս տե րել յո զը հիմն  ա կա-
ն� մ բար դաց ն� մ է կարմ րախ տի, սալ մո նել յո զի, 
դա սա կան �  աֆ րիկ յան ժան տախտ նե րի ըն թաց-
քը` դրսևոր վե լով, որ պես երկ րոր դա յին ին ֆեկ-
ցիա: Պաս տե րել յո զով հա ճախ հի վան դա ն� մ են 
կա թից կտրված �  բտման խմբի խոճ կոր նե րը: 

Գեր ս� ր ըն թաց քի դեպ ք� մ նկատ վ� մ է տենդ 
(42 0C), ա խոր ժա կի բա ցա կա յ� թ յ� ն, ընկճ վա-
ծ� թ յ� ն, խոճ կոր նե րը սատ կ� մ են 1–2 օ րե րի ըն-
թաց ք� մ: Ս� ր ըն թաց քի դեպ ք� մ զար գա ն� մ է 
ֆիբ րի նո զա յին թո քա բորբ և պլև րիտ՝ նկատ վ� մ 
է հազ, հևոց, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի �  
մարմն  ի տար բեր հատ ված նե ր� մ մաշ կի կապ-
տ� թ յ� ն, շնչա ռ� թ յ�  նը հեշ տաց նե լ�  հա մար 
խոճ կոր նե րը ըն դ�  ն� մ են նստած շան դիրք, ան-
կ�  մը նկատ վ� մ է 3 – 8 օ րե րի ըն թաց ք� մ: 

Թռ չ� ն նե րի մոտ պաս տե րել յո զի դեպ ք� մ 
հի վան դա նա լ�  և մա հա ց� թ յան գոր ծոն նե րը կա-
րող են հաս նել 60-90%-ի: Գե րիշ խ� մ է հի վան-

դ� թ յան ս� ր ըն թաց քը, ո րի ժա մա նակ մարմն  ի 
ջեր մաս տի ճա նը հաս ն� մ է 43-43.5 0C, թռչ�  նը 
ընկճ ված է, փե տ� ր նե րը` խառն ված, ա խոր ժա-
կը բա ցա կա յ� մ է, նկատ վ� մ է ծա րավ, կա տարն 
�  գին դը կապ տ� մ են, քթանց քե րից հո ս� մ է 
փրփրա խա ռը հե ղ� կ, կղկղան քը հե ղ� կ է` ար-
յան հետ քե րով: Խ րո նիկ ըն թաց քին բնո րոշ են 
գին դի այ տ� ց վա ծ� թ յ�  նը, ընդ հա ն� ր հյ� ծ վա-
ծ� թ յ�  նը, հո դա բոր բե րի �  սա կա վար յ�  ն� թ յան 
զար գա ց�  մը: 

 ԱՄՓՈՓՎԵՑԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
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Պաստերելյոզը՝ գյ! ղատնտեսական կենդանիների և թռչ! նների  վարակիչ 
հիվանդ! թյ! ն է, որը ս! ր ընթացքի դեպք! մ արտահայտվ! մ է արյան 
վարակի (սեպտիցեմի այի), իսկ ենթաս! ր !  քրոնիկ ընթացքների դեպք! մ՝ 
թոքաբորբի նշաններով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան պա րե նա յին անվ տան-
գ� թ յան ա պա հով ման հա յե ցա կար գի և դ րա դր� յթ նե րից 
բխող մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի կա տար ման ծրագ րի շրջա նակ նե ր� մ, 
«Ա նաս նա բ�  ժա սա նի տա րիա յի  և բ�  սա սա նի տա րիա յի ծա ռա-
յ� թ յ� ն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց կա տար վել են գյ� -
ղատն տե սա կան մշա կա բ� յ սե րի բ�  սա սա նի տա րա կան մո նի-
թո րին գի աշ խա տանք ներ, ի րա կա նաց վել՝ բ� յ սե րի պաշտ պա-
ն� թ յան մի  ջո ցա ռ� մն  եր: Մա տ� ց վել են նաև բ�  սա սա նի տա-
րիա յի բնա գա վա ռ� մ մե  թո դա բա նա կան և վե րա պատ րաստ-
ման ծա ռա յ� թ յ� ն ներ:

«Ա նա սան բու ժա սա նի տա-
րիա յի և բ�  սա սա նի տա րիա յի 
ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի մա տ�  ց� մ» 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե ր� մ, հան-
րա պե տ� թ յան գյ�  ղատն տե սա-
կան նշա նա կ� թ յան հո ղա տես-
քե ր� մ,  մար զա յին ագ րո նոմն  ե րի 
կող մի ց, ի րա կա նաց վել է բ�  սա-
սա նի տա րա կան մո նի թո րինգ՝ 
136000 հեկ տար տա րա ծ� թ յան 
վրա, ո րից մկնան ման կրծող ներ՝ 
61130 հա, պտղա տ�  ծա ռե րի հի-
վան դ� թ յ� ն ներ և վն  ա սա տ�  ներ՝ 
24616 հա, խա ղո ղի հի վան դ� թ-
յ� ն ներ և վն  ա սա տ�  ներ` 5930 
հա, բան ջար բոս տա նա յին մշա-
կա բ� յ սեր  820 հա,  հա ցա հա տի կա յին մշա կա բ� յ սեր` 4600 հա, 
մո րեխ նե րով բնա կեց վա ծ� թ յ� ն՝ 37030 հա, օկ նո գի նա  վն ա-
սա տ�  ի մո նի թո րինգ` 1475 հա, մկնան ման կրծող նե րի պայ քա րի 
արդ յ�  նա վե տ� թ յան ո րո շ� մ՝ 399 հա:

«Ա նաս նա բ�  ժա սա նի տա րիա յի  և բ�  սա սա նի տա րիա յի ծա-
ռա յ� թ յ� ն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Ար մե ն Ա վագ յա նի 
տե ղե կաց մամբ, կազ մա կեր պ� թ յան կող մի ց,  ՀՀ են ներկր վել 
500 հատ լո լի կի ա կա նող ցե ցի, 125 հատ կար տո ֆի լի ցե ցի, 100 
հատ խնձո րե ն�  պտղա կե րի և 100 հատ խա ղո ղի ող կ� յ զա կե րի  
ֆե րո մո նա յին թա կարդ ներ, ո րոնք բաշխ վել են հան րա պե տ� թ-
յան 252 հա մայնք նե րին: Ն պա տա կը` վն ա սա տ�  նե րի դեմ քի մի ա-
կան պայ քա րի ճիշտ ժա մա նա կի ո րո շ� մն  է:

«Ն շենք նաև, որ  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան տա րած-
ք� մ, բ� յ սե րի պաշտ պա ն� թ յան մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ծրագ րի ի րա-
կա նաց ման շրջա նակ նե ր� մ,  գյ�  ղատն տե սա կան  հո ղա տես քե-
ր� մ, 34362,5 հա տա րա ծ� թ յան վրա կա տար վել են  մկնան ման 
կրծող նե րի դեմ պայ քա րի աշ խա տանք ներ, և ՀՀ մար զե րին տրա-
մադր վել է 2749 կգ բ� յ սե րի պաշտ պա ն� թ յան « Ռո դի ֆա կ� մ Ս» 
մի  ջոց, ո րից՝ Ա րա գա ծոտն՝  481 կգ, Ա րա րատ՝  58 կգ, Ար մա վիր՝ 
192 կգ, Գե ղար ք�  նիք՝  111 կգ, Լո ռի՝  457 կգ, Կո տայք՝  485 կգ, 
Շի րակ՝  227 կգ, Ս յ�  նիք՝  334 կգ, Վա յոց ձոր՝  38 կգ, Տա վ� շ՝  
366 կգ»,- ա ս� մ է ՊՈԱԿ-ի տնօ րե նը:

Բա ցի այդ,  Ա րա գա ծոտ նի մար զի 5, Ա րա րա տի մար զի 3 և 
Կո տայ քի մար զի 8 հա մայնք նե րին, 1160 հա-ի հա մար, հատ կաց-
վել է 232 կգ բ� յ սե րի պաշտ պա ն� թ յան Կ ռալ մի  ջոց՝ օկ նո գի նա 
վն ա սա տ�  ի դեմ պայ քա րի  մի  ջո ցա ռ� մն  եր ի րա կա նաց նե լ�  
նպա տա կով:

« Բ�  սա սա նի տա րիա յի բնա գա վա ռ� մ, խորհր դատ վա կան և 
վե րա պատ րաստ ման ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ի րա կա նաց ման շրջա-
նա կ� մ, գար նա նը կազ մա կեր պ� թ յան մար զա յին  մաս նաճ յ�  ղե-
րի` թվով 24 ագ րո նոմն  եր ստա ցել են  մե  թո դա բա նա կան ց�  ց� մ-
ներ և ծա նո թա ցել բ� յ սե րի պաշտ պա ն� թ յան նոր մի  ջոց նե րի չա-
փա բա ժին նե րին և դ րանց օգ տա գործ ման ե ղա նակ նե րին»,- նշ� մ 
է «Ա նաս նա բ�  ժա սա նի տա րիա յի  և բ�  սա սա նի տա րիա յի ծա ռա-
յ� թ յ� ն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Ար մե ն Ա վագ յա նը:

 «Գ յ�  ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տ� մ» ծրագ-
րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, ՀՀ գյ�  ղատն տե ս� թ յան նա խա-
րա ր� թ յան կող մի ց ձեռք են բեր վել հետև յալ պատ վաս տան յ�  թե-
րը. հա կա դա բա ղա յին` 1200000 դո զա, հա կա սի բի րախ տա յին՝ 
1285600  դո զա, խշխշան պա լար հի վան դ� թ յան նկատ մամբ` 
1328000  դո զա, պաս տե րել յոզ հի վան դ� թ յան նկատ մամբ` 
74000 դո զա, ոչ խար նե րի բրադ զոտ հի վան դ� թ յան նկատ մամբ` 
13500 դո զա, խո զե րի դա սա կան ժան տախտ հի վան դ� թ յան 
նկատ մամբ` 623200 դո զա, թռչ� ն նե րի կեղծ ժան տախտ հի վան-
դ� թ յան նկատ մամբ` 2155000  դո զա, ախ տո րո շիչ տ�  բեր կ�  լին` 
16200 դո զա, մե  ղ�  նե րի վար րոա տոզ հի վան դ� թ յան նկատ մամբ 
բ� ժ կան խար գե լիչ դե ղա մի  ջոց` 235220 դո զա:

  «Գ յ�  ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տ� մ» ծրագ-
րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, ՊՈԱԿ-ի և հա մայնք նե ր� մ 
ա նաս նա բ� յժ-մաս նա գետ նե րի մի ջև, կնքվել են ծա ռա յ� թ յ� ն նե-
րի մա տ� ց ման 600  պայ մա նագ րեր: « Հա մայն քա յին ա նաս նա-
բ� յժ-մաս նա գետ նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վել են խո շոր եղ ջե րա-
վոր կեն դա նիր նե րի բրյ�  ցել յոզ, տ�  բեր կ� լ յոզ, սի բի րախտ, դա-
բաղ, խշխշան պա լար հի վան դ� թ յ� ն նե րի նկատ մամբ՝ 2902637 
ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա յին մի  ջո ցա ռ� մն  եր, մանր եղ ջե-
րա վոր կեն դա նի նե րի բր�  ցել յոզ, դա բաղ հի վան դ� թ յ� ն նե րի 
նկատ մամբ՝ 731926,  խո զե րի կլա սիկ ժան տախ տի դեմ՝ 103524, 
ձիե րի սի բի րախտ հի վան դ� թ յան նկատ մամբ՝ 11295, թռչ� ն նե րի 
կեղծ ժան տախ տի դեմ՝ 1039997 ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա-
յին մի  ջո ցա ռ� մն  եր», - տե ղե կաց ն� մ է ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Ար մե ն 
Ա վագ յա նը:
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Ճա գար նե րի մոտ պաս տե րել յո զի ս� ր ձևը նկատ վ� մ է նախ կի ն� մ ա պա-
հով տնտե ս� թ յ� ն նե ր� մ և բ ն�  թագր վ� մ է հևո ցով ըն դա մե  նը 1-2 օր: Քրո նիկ ձևը 
նկատ վ� մ է մշտա պես ա նա պա հով տնտե ս� թ յ� ն նե ր� մ և բ ն�  թագր վ� մ է եր կա-
րատև ար յ�  նաք թա հո ս� թ յ�  նով �  քթա յին ար տա հոս քով:

Ախ տա բա նա –  ա նա տո մի ա կան փո փո խ� թ յ� ն նե րը  կախ ված են հի վան դ� թ-
յան ըն թաց քից �  ձևից և հիմն  ա կա ն� մ բն�  թագր վ� մ են ար յան վա րա կին բնո րոշ 
պատ կե րով՝ ավ շա յին հան գ� յց նե րը մե  ծա ցած են, կտրված ք� մ հյ�  թա լի, ար յ� -

նա զե ղ� մն  ե րով: Թո քե-
րը կարմ րած են, առ կա 
են կարծ րա ցած¸ մ� գ 
կար մի ր օ ջախ ներ, ա ղի-
նե րի լոր ձա թա ղան թը 
կարմ րած   է �  ծածկ ված 
բազ մա թիվ կե տա վոր 
�  բծա վոր ար յ�  նա զե-
ղ� մն  ե րով: Կո կոր դի և 
մի ջծ նո տա յին հատ ված-
նե ր� մ են թա մաշ կա յին 
բջջանքն �  մկան ներն 
այ տ� ց ված են �  ներծծ-

ված ար յ�  նա յին հե ղ�  կով:
Պաս տե րել յոզ զի վերջ նա կան ախ տո րո շ�  մն  անց կաց ն� մ են ա նաս նա բ�  ժա-

կան լա բո րա տո րիա յ� մ, որ տեղ հասց ն� մ են հի վանդ կեն դա նի նե րի ար յան, քթա-
յին ար տա հոս քի նմ� շ նե րը, իսկ ան կած կեն դա նի նե րից ներ քին օր գան նե րը կամ 
խո ղո վա կաձև ոս կո րը: Հի վան դ� թ յ�  նը հա մար վ� մ է ախ տո րոշ ված, ե թե ման րէա-
բա նա կան ե ղա նա կով ա ռանձ նաց ն� մ են սպի տակ մկնե րի կամ ա ղավն  ի նե րի հա-
մար պաս տե րել նե րի ախ տա ծին տա րա տե սակ ներ:

 Պաս տե րել յո զի կան խար գել ման նպա տա կով, տնտե ս� թ յ� ն ներ մ� ծ ված 
կեն դա նի նե րին անհ րա ժեշտ է մի նչև 30 օր պա հել ա ռանձ նաց ված և մի այն հետո 
հի վան դ� թ յան նշան նե րի բա ցա կա յ� թ յան դեպ ք� մ, խառ նել  ընդ հա ն� ր գլխա-
քա նա կի հետ: Անհ րա ժեշտ է բա րե լա վել կեն դա նի նե րի կե րա կ� մն  �  խնամ քը, 
կան խել սթրե սա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ց� թ յ�  նը: Պար բե րա բար անց կաց ն� մ են 
ա նաս նա շեն քե րի �  թռչնա նոց նե րի ախ տա հա ն� թ յ� ն, մի  ջա տա զեր ծ� մ և կր ծող-
նե րի ոչն չա ց� մ: Նախ կի ն� մ ա նա պա հով տնտե ս� թ յ� ն նե ր� մ կեն դա նի նե րին �  
թռչ� ն նե րին պատ վաս տ� մ են: Պաս տե րել յո զի բռնկման դեպ ք� մ տնտե ս� թ յ� ն-
նե ր� մ անց կաց ն� մ են սահ մա նա փա կ� մն  եր ար գե լե լով կեն դա նի նե րի  �  կեն դա-
նա կան ծագ ման մթեր քի, հ� մ քի, ինչ պես նաև կե րե րի ար տա հա ն�  մը տնտե ս� թ-
յ�  նից, կամ ա նա պա հով վայ րից: Կ լի նի կա պես հի վանդ �  ջեր մող կեն դա նի նե րին 
մե  կ�  սաց ն� մ և բ�  ժ� մ են` կի րա ռե լով հա կա պաս տե րել յո զա յին շի ճ� կ, ստրեպ-
տո մի  ցի նի �  տետ րա ցիկ լի նի խմբին պատ կա նող հա կա բիո տիկ ներ կամ ս� լ ֆա-
նի լա մի դ ներ: Կ լի նի կա պես ա ռողջ կեն դա նի նե րին պատ վաս տ� մ են հա կա պաս-
տե րել յո զա յին պրե ցի պի տաց ված կամ է մ� լ գաց ված վակ ցի նա նե րով: Թռ չ� ն նե րի 
պաս տե րել յո զի բռնկման դեպ ք� մ, կլի նի կա պես հի վանդ թռչ� ն նե րին ա նար յ� ն 
ե ղա նա կով ոչն չաց ն� մ են և դիակ նե րը այ ր� մ: Ն� յն տնտե ս� թ յան պայ մա նա կան 
ա ռողջ թռչ� ն նե րին նե րար կ� մ են հա կա բիո տիկ ներ և, 2 շա բաթ անց պատ վաս-
տ� մ: Թռչ նա նո ցը ախ տա հա ն� մ են, ձվատ վ� թ յան շրջա նը վեր ջա նա լ� ց հե տո 
ա նա պա հով թռչնա նո ցի բո լոր թռչ� ն նե րին են թար կ� մ են սպան դի, մի  սն օգ տա-
գոր ծ� մ ջեր մա յին մշա կ�  մի ց հե տո:

   Ար թ� ր Մկրտչ յան
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բ�  ժա կան գի տ� թ յ� ն նե րի թեկ նա ծ� 

6

§ Î³ Ý³ã ³ ñ³ Ñ»ï¦ ÐÎ-Ý Ñ³Û ï³-
ñ³ ñ»É ¿ §¶ Ûáõ Õ³ Ï³Ý Î³ Ý³Ýó ÊÙ μ»-
ñÇ ïÝï» ë³ Ï³Ý Ñ½á ñ³ óáõÙ` Ï³ ñá-
ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ÙÇ çá óáí¦ 
Íñ³· ñÇ Ù»Ï Ý³ñ ÏÇ Ù³ ëÇÝ: 

Ì ñ³· ñÇ Õ» Ï³ í³ñ Üáõ Ý» ê³ ñáõ-
Ë³Ý Û³ ÝÁ ¢ Í ñ³· ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áÕ 
¼³ μ»É Ð³Û ñáõ ÝÇÝ ³Û ó» É» óÇÝ Íñ³· ñáõÙ 
ÁÝ¹·ñÏ í³Í ÐÐ 15 Ñ³ Ù³ÛÝù Ý»ñ ¢ Ñ³Ý-
¹Ç å» óÇÝ Ï³ Ý³Ýó ËÙμ» ñÇ, ÇÝã å»ë 
Ý³¢ ï» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý 
Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ ¢ 
Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ å» ï» ñÇ Ñ»ï: Ð³Ý ¹Ç åáõÙ-
Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ï³ Ý³Ýó ËÙμ» ñÇÝ 
Ù³Ý ñ³ Ù³ë Ýá ñ»Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó í»ó Íñ³·-
ñÇ Ýå³ ï³ ÏÁ, Íñ³· ñ³ ÛÇÝ 3 ï³ ñÇ-
Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í» ÉÇù 
ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý»ñÝ áõ ¹³-
ëÁÝ Ã³ó Ý» ñÁ ¢  ³ÛÉ Ñ³ñ ó»ñ: Î³ Ý³Ýó 
ËÙμ» ñÇ ³Ý ¹³Ù Ý»ñÁ Ù»Í Ñ» ï³ùñù-
ñáõÃ ÛáõÝ ¢ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ ÙáõÃ ÛáõÝ 
¿ÇÝ óáõ ó³ μ» ñáõÙ ³Ï ïÇ íá ñ»Ý Ñ³ Ù³-
·áñ Í³Ï ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ: 

î» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý 
Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÁ ¢ 
Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ å» ï» ñÁ ÝáõÛÝ å»ë áÕ çáõ Ý»-
óÇÝ Íñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ·³ Õ³-
÷³ ñÁ ¢ ó³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ Ñ³Ûï Ý» óÇÝ  ÑÝ³-
ñ³ íá ñáõÃ Û³Ý ¹»å ùáõÙ ³ ç³Ï ó» Éáõ: 

à ñáß Ñ³ Ù³Ûù Ý» ñáõÙ Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ Ý»ñ 
ï» ÕÇ áõ Ý» ó³Ý Ý³¢ ³ÛÉ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ï» Õ³ Ï³Ý 
Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ñ»ï. ùÝ Ý³ñÏ í»-
óÇÝ ÑÝ³ ñ³ íáñ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý 

Ñ³ñ ó» ñ: 
Ì ñ³· ñáõÙ ÁÝÏ·ñÏ í³Í »Ý ÐÐ î³-

íáõ ßÇ Ù³ñ ½Ç ´»ñ¹, Ê³ß Ã³ é³Ï, Ê³-
ã³ñ Ó³Ý, ²ñ ×Çë, Èá éáõ Ù³ñ ½Ç ø³ ñÇÝç, 
ì³ Ûáó Óá ñÇ Ù³ñ½Ç ² ñ» ÝÇ ¢ ² Õ³í-
Ý³ Óáñ, ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ù³ñ ½Ç ² ñ³ ÛÇ, 
ê Ûáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ ½Ç ² ßá ï³ í³Ý, ÞÇ ñ³-
ÏÇ Ù³ñ ½Ç ´ Ûáõ ñ³ÏÝ, Îá ï³Û ùÇ Ù³ñ ½Ç 
Üáñ ºñ½Ý Ï³, ² ñ³ ñ³ ïÇ Ù³ñ ½Ç àõñ-
ó³ Óáñ ¢ Üáñ Ê³ñ μ»ñ¹, ¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ-
ùÇ Ù³ñ ½Ç Î³ñ ×³Õμ Ûáõñ, ¢ ²ñ Ù³ íÇ ñÇ 
Ù³ñ ½Ç Èáõ Ï³ ßÇÝ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÁ:

§¶ Ûáõ Õ³ Ï³Ý Î³ Ý³Ýó ÊÙ μ»-
ñÇ ïÝï» ë³ Ï³Ý Ñ½á ñ³ óáõÙ` Ï³ ñá-
ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ÙÇ çá óáí¦ 
Íñ³ ·ÇñÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ ¿ § Î³ Ý³ã 
³ ñ³ Ñ»ï¦ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý ÐÎ-Ç ÏáÕ ÙÇó, Íñ³ ·Ç ñÁ  
ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ íáõÙ ¿ Ø²Î-Ç §Î³ Ý³Ýó 
Ñ³ñ ó» ñáí ½μ³Õ íáÕ ·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ ¶»Ý-
¹» ñ³ ÛÇÝ Ñ³ í³ ë³ ñáõÃ Û³Ý ÑÇÙ Ý³¹ ñ³-
ÙÇ¦ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ:

§ Î³ Ý³ã ³ ñ³ Ñ»ï¦ ÐÎ

 ä³ëï»ñ»ÉÛá½Ç ³Ëï³μ³Ý³ - ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý  
  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ä²êîºðºÈÚà¼

ԿԱՆԱՉ ՏՆՏԵՍ8 ԹՅ8 Ն…  
ՀԱՅԱՑՔ ԵՎՐՈՊԱՅԻՑ

ÆÝã å»ë ³ å³ Ñá í»É Ñ³Ý ñáõÃ Û³Ý §Ï³ Ý³ã¦ 
ïñ³Ýë ýáñ Ù³ óÇ³Ý: ÊÝ ¹Ç ñÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ ¿ ëá óÇá-
Éá·, Êáñ í³ ÃÇ³ ÛÇ ø³ Õ³ ù³ Ï³Ý ¿ Ïá Éá ·Ç³ Ï³Ý ÇÝë-
ïÇ ïáõ ïÇ (IPE) ·áñ Í³ ¹Çñ ïÝû ñ»Ý ì»¹ ñ³Ý Êáñ í³-
ïÁ:

§²ß Ë³ñ ÑáõÙ ëÏëíáõÙ ¿ §Ï³ Ý³ã¦ ïñ³Ýë ýáñ-
Ù³ óÇ³ ÛÇ ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÁ: ²ÛÝ å»ïù ¿ ³½ ¹Ç Ù»ñ Ï»Ý-
ë³ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý μá Éáñ á Éáñï Ý» ñÇ íñ³, ¢  ³Ûë 
ïñ³Ýë ýáñ Ù³ óÇ³ ÛÇ Ù»ç ·ÉË³ íáñ ¹» ñÁ Ï³ ï³ ñáõÙ 
»Ý Ù³ñ ¹ÇÏ: Ø»Ýù å»ïù ¿ ¹Ç ï³ñ Ï»Ýù μÝ³ å³Ñ-
å³ ÝáõÃ Û³Ý, ëá óÇ³ É³ Ï³Ý ³ñ ¹³ ñáõÃ Û³Ý, Ñ³ í³-
ë³ ñáõÃ Û³Ý ¢ ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ:  ä»ïù ¿ 
Ñ³ë Ï³ Ý³Ýù, áñ ³ÛÝ Ù³ñ ¹ÇÏ, á ñáÝù Ý»ñ· ñ³í í³Í 
»Ý §Ï³ Ý³ã¦ ïñ³Ýë ýáñ Ù³ óÇ³ ÛÇ ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÇ Ù»ç, 
å»ïù ¿ í» ñ³· Ý³ Ñ³ ï»Ý Ç ñ»Ýó ³ñ Å»ù Ý» ñÁ¦, - Ï³ñ-
ÍáõÙ ¿ ì»¹ ñ³Ý Êáñ í³ ïÁ: § Î³Ý Ù³ñ ¹ÇÏ, á ñáÝù 
Ï³ñ ÍáõÙ »Ý, áñ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ §Ï³ Ý³ã¦ ïñ³Ýë ýáñ-
Ù³ óÇ³ ÛÇ ·³ Õ³ ÷³ ñÁ ÙïóÝ»É Ï³ åÇ ï³ ÉÇë ï³ Ï³Ý 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç Ù»ç, μ³Ûó ÇÙ Ï³ñ ÍÇ ùáíª ÑÝ³ ñ³ íáñ ã¿: 
Î³ åÇ ï³ ÉÇ½ ÙÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³Ý ë³Ñ Ù³Ý ³ ×Ç, ¢ ¹³ »Ý-
Ã³¹ ñáõÙ ¿ μÝ³ Ï³Ý å³ ß³ñ Ý» ñÇ ß³ Ñ³ ·áñ ÍáõÙ: ²Û¹ 
ÇëÏ å³ï ×³ éáí, Ï³ åÇ ï³ ÉÇë ï³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á 
ãÇ Ï³ ñáÕ ³ å³ Ñá í»É §Ï³ Ý³ã¦ ïñ³Ýë ýáñ Ù³ óÇ³¦, 
- ³ ë»É ¿  ì. Êáñ í³ ïÁ:

¶É Ë³ íáñ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ³ÛÝ ¿, áñ ÏÉÇ Ù³ ÛÇ 

í³ï Ã³ ñ³ó Ù³Ý å³ï ×³ éáí ³ é³ çÇÝ Ñ»ñ ÃÇÝ ï³-
é³ åáõÙ »Ý ³ Ý³ å³ Ñáí Ù³ñ ¹ÇÏ: § Ø»Ýù ·áñÍ áõ Ý»Ýù 
å³ï Ù³ Ï³Ý ³ Ý³ñ ¹³ ñáõÃ Û³Ý Ñ»ï, »ñμ ³ í» ÉÇ ùÇã 
½³ñ ·³ ó³Í »ñÏñ Ý» ñÁ, á ñáÝù ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ã»Ý 
áõ Ý» ó»É Ï³ Û³ Ý³ Éáõ, ³Û ëûñ ¢ë ½ñÏ í³Í »Ý ³Û¹ ÑÝ³-
ñ³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÇó, á ñáí Ñ»ï¢ ½³ñ ·³ ó³Í »ñÏñ Ý»ñÝ 
³ ëáõÙ »Ýª Ï³Ý· ³ é»ù, ¹áõù ã»ù Ï³ ñáÕ ·Ý³É ½³ñ-
·³ó Ù³Ý ×³ Ý³ å³ñ Ñáí, á ñáí Ñ»ï¢ ¹³ Ï³ ñáÕ ¿ μ»-
ñ»É ÏÉÇ Ù³ Û³ Ï³Ý ³ Õ»ï Ý» ñÇ¦:

²Ý· ÉÇ³ ÛÇ ¢ à õ»É ëÇ §Î³ Ý³ã Ý» ñÇ Ïáõ ë³Ï óáõÃ Û³Ý¦ 
ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áÕ, ¿ Ïá Éá ·Ç³ Ï³Ý ù³ Õ³ ù³-
Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ ·ñù» ñÇ Ñ» ÕÇ Ý³Ï ¸» ñ»ù à õáÉ ÉÁ 

¾ Ïá Èáõ ñÇ Ñ»ï ½ñáõÛ óáõÙ Ýß»É ¿, áñ ºØ-Çó Ø»Í 
´ ñÇ ï³ ÝÇ³ ÛÇ »É ùÁ μ³ ó³ ë³ μ³ñ Ï³½ ¹Ç »ñÏ ñÇ 
¿ Ïá Éá ·Ç³ Ï³Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý íñ³. §ÊÝ-
¹Ç ñÁ Ýñ³ ÝáõÙ ¿, áñ Ø»Í ´ ñÇ ï³ ÝÇ³Ý, Ý³Ë-
ù³Ý ºØ-ÇÝ ³Ý ¹³ Ù³Ï ó» ÉÁ, Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ¿ñ 
ºí ñá å³ ÛÇ ³ Ù» Ý³³Õ ïáï í³Í å» ïáõÃ Ûáõ ÝÁ, 
ÇëÏ ºØ-Çó ¹áõñë ·³ Éáõó Ñ» ïá »ñ ÏÇ ñÁ ãÇ áõ-
Ý» Ý³ μ³ í³ ñ³ñ ë» ÷³ Ï³Ý Ï³ Ýá Ý³ Ï³ñ ·»ñ ¢ 
Ù» Ë³ ÝÇ½Ù Ý»ñ §Ï³ Ý³ã¦ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ ½³ñ-
·³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ:  ²Û ëÇÝùÝ, ³ÛÝ Ï³ Ýá Ý³ Ï³ñ-
·» ñÁ, á ñáÝù Ï³ å³ Ñá í»ÇÝ μÝáõÃ Û³Ý ¢  ¿ Ïá Ñ³-
Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ å³Ñ å³ Ýáõ ÙÁ: Ð»ï ¢³ μ³ñ, Ù»½ 
Ùáï ³Õ ïáï í³ ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ Ï³ í» É³ Ý³, ¢ Ù»Ýù 
ã»Ýù áõ Ý» Ý³ ÙÇ çáó Ý»ñ Ç ñ³ íÇ ×³ ÏÁ Ï³ñ ·³ íá-
ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ¦:

 §§ Î³ Ý³ã ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ¦ Ýß³ Ý³-
ÏáõÙ ¿ Ï³ Ûáõ ÝáõÃ ÛáõÝ, ëá óÇ³ É³ Ï³Ý Ñ³ í³ ë³-
ñáõÃ ÛáõÝ: Ø»Ýù å»ïù ¿ ÁÝï ñ»Ýù ×Çßï ù³-

Õ³ ù³ Ï³Ý ·áñ ÍÇã Ý» ñÇ, á ñáÝó Ñ³ Ù³ñ ¿ Ïá Éá ·Ç³Ý 
ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý Ù³ë ¿: à ñá ßáõÙ Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý» ÉÇë, 
å»ïù ¿ Ñ³ß íÇ ³éÝ í»Ý ßñç³ Ï³ ÙÇ ç³ í³Û ñÇ ¢ Ù³ñ¹-
Ï³Ýó ß³ Ñ» ñÁ, å»ïù ¿ Ñ³ß íÇ ³éÝ íÇ ëá óÇ³ É³ Ï³Ý 
·áñ Íá ÝÁ, å»ïù ¿ Ùß³ Ï»Ýù Ñëï³Ï é³½ Ù³ í³ ñáõÃ-
ÛáõÝ, Ù»Ýù ãáõ Ý»Ýù Å³ Ù³ Ý³Ï »ñ Ï³ñ Ùï³ Í» Éáõ ¢ ï»-
ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ»ï ¢Çó ÁÝÏ Ý» Éáõ, á ñáí Ñ»ï¢ ·Éá μ³É 
ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ Ç ñ»Ýó »ñ Ï³ñ ëå³ ë»É ã»Ý ï³,  ¹³Ý ¹³-
Õ»É ãÇ Ï³ ñ» ÉÇ¦, - íëï³Ñ ¿ ¸» ñ»ù à õáÉ ÉÁ: 

www.ecolur.org
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 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց ն� մ ենք, որ Գ յ�  ղատն տե սա կան հան րա-

գի տա րան ձեռք բե րե լ�  հա մար 
կա րող եք զան գա հա րել 

011 52 48 34  հե ռա խո սա հա-
մա րով: 

Հան րա գի տա րան ներն առ կա 
են նաև Գ յ�  ղատն տե ս� թ յան 
ա ջակ ց� թ յան մար զա յին կենտ-
րոն նե ր� մ, ինչ պես նաև՝ «Նո-
յան Տա պան» և «Բ�  կի նիստ» 
գրատ նե ր� մ:

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºðÐ²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

F ԼՏՐԱՄԱՆF ՇԱԿԱԳF ՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ.
 ինչ� ՞ են վտանգավոր և ինչպե՞ս պաշտպանվել

Ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայ թ�  մը փոքր չա փա-
բա ժին նե րով օգ տա կար է մար-
դ�  օր գա նիզ մի  հա մար, սա կայն 
դրա չա րա շա հ�  մը կա րող է մի  
շարք խնդիր ներ ա ռա ջաց նել։ 

Ուլտ րա մա ն�  շա կա գ� յն ճա-
ռա գայթ նե րի շնոր հիվ մար դ�  
մաշ կի տակ D վի տա մի ն է սին-
թեզ վ� մ, որն անհ րա ժեշտ է օր-
գա նիզ մի  լիար ժեք ա ճի և զար-
գաց ման հա մար։ Ց� րտ երկր նե-
ր� մ, որ տեղ ար ևոտ օ րեր գրե թե 
չեն լի ն� մ, մարդ կանց մոտ D վի տա մի  նի պա կա սի պատ ճա ռով, 
կա րող են մի  շարք խնդիր ներ ա ռա ջա նալ: Այդ պի սի երկր նե րի 
բնա կիչ նե րի հա մար ար ևայ ր� ք ըն դ�  նե լը կամ, ն� յ նիսկ, մի  քա նի 
րո պե սոլ յա րի� մ անց կաց նե լը ն� յնիսկ օգ տա կար է։ Սա կայն Հա-
յաս տա նը այդ պի սի երկր նե րի թվին չի պատ կա ն� մ. այս տեղ � լտ-
րա մա ն�  շա կա գ� յն ճա ռա գայթ նե րը ն� յ նիսկ ձմռան ա մի ս նե րին 
բա վա կա նա չափ � ժ �  նեն, իսկ ամ ռա նը՝ ա ռա վե լա պես, այդ իսկ 
պատ ճա ռով, D վի տա մի  նի պա կաս գրեթե չկա։ Ուս տի մե ր երկ ր� մ 
ար ևայ ր�  քը և մա նա վանդ՝ սոլ յա րին, ըն դա մե  նը լրա ց�  ցիչ ճա ռա-
գայթ ներ են ա պա հո վ� մ, ո րոնց պատ ճա ռով մար դ�  մոտ կա րող 
են մի  շարք խնդիր ներ ի հայտ գալ։

Ամ ռա նը, ար ևայ ր� ք ըն դ�  նե լով կամ � ղ ղա կի ար ևի �  ղիղ ճա-
ռա գայթ նե րի տակ եր կար ժա մա նակ անց կաց նե լով, կա րե լի է լ� րջ 
վն աս հասց նել ա ռող ջ� թ յա նը: Ա ռա ջին հեր թին, ամ ռա նը � լտ-
րա մա ն�  շա կա գ� յն ճա ռա գայթ նե րի տակ գտնվե լիս հնա րա վոր է 
ջեր մա յին հար ված ստա նալ, ին չը մե ծ սթրես է օր գա նիզ մի  հա մար։ 
Ուլտ րա մա ն�  շա կա գ� յն ճա ռա գայթ նե րը կա րող են նաև աչ քե րի 
վրա բա ցա սա կան ազ դե ց� թ յ� ն �  նե նալ: Այս տեղ �  ժեղ ար ևայ ր� -
քից ա ռա ջա ցած այր վածք ներն ա մե  նա մե ծ խնդի րը չեն. � լտ րա մա-
ն�  շա կա գ� յն ճա ռա գայթ նե րի չա րա շա հ�  մը կա րող է նաև մաշ կի 
քաղց կե ղի՝ մե  լա նո մա յի ա ռա ջաց ման պատ ճառ դառ նալ։ Հենց այդ 
պատ ճա ռով է, որ տաք երկր նե ր� մ խոր հ� րդ է տրվ� մ զգ� յշ լի նել 
� լտ րա մա ն�  շա կա գ� յն ճա ռա գայթ նե րի հետ և, ա ռանց լ� րջ անհ-
րա ժեշ տ� թ յան, սոլ յա րիի օգ ն� թ յա նը չդի մե լ։

• Օր վա ա մե  նա շոգ ժա մե  րին՝ 12։00-18։00-ի սահ ման նե ր� մ, 
ցան կա լի է խ�  սա փել ար ևի �  ղիղ ճա ռա գայթ նե րից և ստ վե ր� մ 
գտնվել: Իսկ տնից դ� րս գա լիս ցան կա լի է ար ևա յին ակ նոց ներ 
կրել և չ մո ռա նալ գլխար կի մա սին։

• Մեծ քա նա կ� թ յամբ մա ք� ր ջ� ր խմե լ։ Ա ռողջ մար դիկ ամ-
ռան ա մի ս նե րին օ րա կան պետք է առն վազն 1.5 լիտր ջ� ր խմե ն:
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1 1/2 19.05.2016

§ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 
í»ñ³½ÇÝáõÙ ¢ Ùñ·³ÛÇÝ 
ÏáñÇ½Ý»ñÇó ³ñï³¹ñíáÕ 
μáõë³Ï³Ý ÛáõÕ»ñÇ ¢  
»Ã»ñ³ÛáõÕ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ 
¢ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ 
³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ
 ù. ºñ¢³Ý

§üÇ¹áñ³¦ 
êäÀ

12
ØÇñ· ¢ 
μ³Ýç³-
ñ»Õ»Ý

2 2/2 20.05.2016
§âñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ½áñ³óáõÙ¦

ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ 
Ù³ñ½, 
ù. ²ñÙ³íÇñ

§¶³ñÇÏ 
Ð³ÏáμÛ³Ý¦ 
²/Ò

12
ØÇñ· ¢ 
μ³Ýç³-
ñ»Õ»Ý

3 4/2 22.05.2016
§ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³-
½ÇÝáõÙ ¢ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ ¶»Õ³ñ-
ùáõÝÇùÇ Ù³ñ½, 
ù. ì³ñ¹»ÝÇë

§È¢áÝ 
Ê³ã³ïñÛ³Ý 
¶Ý»ÉÇ¦ ²/Ò

12 Î³Ã

4 7/2 24.05.2016

§ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³-
½ÇÝáõÙ ¢ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 
³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½, 
ù. ì³Ý³Óáñ

§¸Ç»ï¦ êäÀ 12 Î³Ã

5 8/2 24.05.2016

§²ñï³¹ñ³Ï³Ý 
Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
μ³ñ»É³íáõÙ, Ù»ÕñÇ Ýáñ 
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ  
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¢ 
³ñï³Ñ³ÝáõÙ¦

ÐÐ Îáï³ÛùÇ 
Ù³ñ½, 
ù. ºÕí³ñ¹

§´Ûáõñ»Õ 
Ý»Ïï³ñ¦ êäÀ

12 Ù»Õñ

6 9/2 25.05.2016
§²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
í»ñ³½ÇÝáõÙ, Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ 
²ñ³·³ÍáïÝÇ 
Ù³ñ½, 
ù. ²å³ñ³Ý

§²ñ³·³Í 
²Éå¦ êäÀ

12
Î³Ã

7 10/2 25.05.2016

§²ñï³¹ñ³Ï³Ý 
Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ùá¹»éÝÇ½³óáõÙ, 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý 
Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ  ¢  
³ñï³Ñ³ÝáõÙ¦

ÐÐ Îáï³ÛùÇ 
Ù³ñ½, 
ù.²μáíÛ³Ý

§ììì  ¶ðàôä¦  
êäÀ

12
ØÇñ· ¢ 
μ³Ýç³-
ñ»Õ»Ý

8 11/2 25.05.2016

§²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáíª 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, 
·ÛáõÕÑáõÙùÇ ¢ ßñç³Ý³éáõ 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñáõÙ¦

ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ 
Ù³ñ½, ²íß³ñ 
Ñ³Ù³ÛÝù

§²íß³ñ 
äñá¹¦ êäÀ

24
ØÇñ· ¢ 
μ³Ýç³-
ñ»Õ»Ý

9 12/2 25.05.2016 §´³ñ¢ Ð³ÝÇ¦ ÐÐ ù. ºñ¢³Ý
§´³ñ¢ Ð³ÝÇ¦ 
êäÀ

15 Ù»Õñ

10 14/2 25.05.2016

§ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ ¢ 
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ 
³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ êÛáõÝÇùÇ 
Ù³ñ½, 
àñáï³Ý 
Ñ³Ù³ÛÝù

§êÇë-²Éå¦ 
êäÀ

12 Î³Ã

11 15/2 25.05.2016
§Ð½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³-
½ÇÝáõÙ ¢  Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
μÇ½Ý»ëÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ¦

ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ 
Ù³ñ½, ²½³ï³Ý 
Ñ³Ù³ÛÝù

§Æ·ÇÃ¦ êäÀ 12 Î³Ã

12 16/2 25.05.2016
§æ»Ù»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¢ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 
³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ 
²ñ³·³ÍáïÝÇ 
Ù³ñ½, ²ÕÓù 
Ñ³Ù³ÛÝù

§êÇë 
Ý³ïáõñ³É¦ 
êäÀ

12
ØÇñ· ¢ 
μ³Ýç³-
ñ»Õ»Ý

13 17/2 25.05.2016

§ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 
Ùá¹»éÝÇ½³óáõÙ, ëÝÝ¹Ç 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý μ³ñ»É³-
íáõÙ ¢ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ ù. ºñ¢³Ý
§²í»ÉÇ³ó¦ 
êäÀ

12
ØÇñ· ¢ 
μ³Ýç³-
ñ»Õ»Ý

14 18/2 25.04.2016

§âñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³-
½ÇÝáõÙ ¢ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
³ñï³Ñ³ÝáõÙ¦

ÐÐ î³íáõßÇ 
Ù³ñ½, 
´³·ñ³ï³ß»Ý 
Ñ³Ù³ÛÝù

§²ñÃáõñ 
´³μ³-
ç³ÝÛ³Ý¦ ²/Ò

12
ØÇñ· ¢ 
μ³Ýç³-
ñ»Õ»Ý

15 20/2 25.04.2016

§Üáñ ³ñï³¹ñ³Ù³ëÇ í»ñ³-
½ÇÝáõÙ ¢ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 
³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ 
Ù³ñ½, ù. 
¾çÙÇ³ÍÇÝ

§¾çÙÇ³ÍÇÝ 
Ï³Ã¦ êäÀ

12 Î³Ã

16 21/2 25.04.2016

§Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
³ñï³¹ñ³ï»ë³Ï³Ýáõ 
Ñ³Ù³ÉñáõÙ, ëÝÝ¹Ç 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  μ³ñ»É³íáõÙ¦

ÐÐ Îáï³ÛùÇ 
Ù³ñ½, ²ñ½ÝÇ 
Ñ³Ù³ÛÝù

§²ñ½Ýáõ 
ïáÑÙ³ÛÇÝ 
ÂîÊ¦ ´´À

12 Î³Ã


