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 Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ ներ 
Ռո բերտ Մա կար յա նը, Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ
խա տա կազ մի հո ղե րի օգ տա գործ ման և մե լիո րա ցիա յի վար չութ յան պետ Ար թուր Բաղ դա սար
յա նը, Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի դա սա խոս Գե ղամ Նա վո յա նը, կա թի
լա յին հա մա կար գե րի ներդր մամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ֆեր մեր ներ և  
այլ ան ձինք:

 Ներ կա յաց նե լով  ծրագ րի հիմ նա կան դրույթ նե րը՝  գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը նշել է, որ ծրագ րով ակն կալ վում են  ջրա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գոր
ծում, բեր քատ վութ յան աճ, բեր քի ո րա կի բա րե լա վում, հան րա պե տութ յան ջրա յին, է ներ գե տիկ և 
հո ղա յին ռե սուրս նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում, մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րի ընդ
լայ նում` պո տեն ցիալ ո ռո գե լի, սա կայն փաս տա ցի չմշակ վող տա րածք նե րի մշակ ման խթա նում:  
§ Նա խա տես վում է պե տա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի 
ներդր ման գոր ծըն թա ցում` նպա տա կա յին վար կե րի տո կո սադ րույ քի մաս նա կի սուբ սի դա վոր ման 
մի ջո ցով, բարձ րաց նել վար կա վոր ման մատ չե լիութ յան մա կար դա կը¦,  նշել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը նշել է նաև, որ Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հիմ
նադ րա մը  հետ ևե լու է պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քին   և գ յու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րին մա տու ցե լու է  անհ րա ժեշտ խորհր դատ վութ յուն:

Մտ քե րի փո խա նակ ման ըն թաց քում, ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա
կով,  ո րոշ վել է  հնչած   խնդիր նե րի վե րա բեր յալ 7օր յա ժամ կե տում նա խա րա րութ յուն ներ կա յաց
նել հա մա պա տաս խան ա ռա ջարկ ներ:

Քննարկվել է վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման ծրագրի նախագիծը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է ե ռօր յա պաշ տո նա կան 
այ ցով Հա յաս տան ժա մա նած Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սա կան ջի հա
դի նա խա րար Մահ մուդ Հոջ ջա թիի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը:

Եր կու երկր նե րի պաշ տոն յա նե րը կար ճատև ա ռանձ նազ րույց են ու նե ցել, ո րի ըն թաց քում 
մտքեր են փո խա նա կել երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք հար ցե րի շուրջ: Մահ
մուդ Հոջ ջա թին շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար` պատ րաս տա կա մութ
յուն հայտ նե լով զար գաց նել Հա յաս տա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի տար բեր ճյու ղե րում:

Այ նու հետև տե ղի է ու նե ցել ընդ լայն ված կազ մով հան դի պում, ո րի ըն թաց քում կող մե րը քննար
կել են հայի րա նա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման հիմ նա հար ցե րի լայն շրջա նակ, ինչ պես 
նաև նա խան շել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ ղութ յուն ներն ու հե ռան կար նե րը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի պաշ տո նա կա տար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը բարձր է գնա հա տել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում եր կու երկր նե րի միջև ձևա վոր ված 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րը` միև նույն ժա մա
նակ նշե լով, որ առ կա նե րու ժը դեռևս ամ բող ջո վին չի օգ տա գործ վում:

 § Մենք կար ևո րում ենք գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հայի րա նա կան հա րա բե րութ
յուն նե րի ակ տի վա ցու մը և պատ րաստ ենք քննար կել դրան նպաս տող ա մե նա տար բեր ա ռա ջար
կութ յուն ներ: 

Երկու նախարարությունների միջև փոխըմբռնման 
հուշագիր է ստորագրվել

Ä 2

Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հի հետ աշ խա տան քա
յին հան դիպ ման ըն թաց քում, գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը զե կու ցել է նա խա րա րութ յու նում 
ի րա կա նաց վող կա ռուց ված քա յին բա րե փո խում նե րի, ինչ
պես նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի գե րա կա խնդիր նե
րի, ի րա կա նաց վող պե տա կան ա ջակ ցութ յան նպա տա կա յին 
ծրագ րե րի մա սին:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը զե կու ցել է, որ ըն թա ցիկ տա րում 
շա րու նակ վել է հո ղօգ տա գոր ծող նե րին մատ չե լի գնե րով 
պա րար տան յու թե րի, դի զե լա յին վա ռե լի քի, սեր մա ցու նե րի, 
սուբ սի դա վոր վող վար կե րի տրա մադր ման ուղ ղութ յամբ աշ
խա տան քը, կա տար ված խնա յո ղութ յուն նե րի հաշ վին մեկ
նար կել են նաև նոր ծրագ րեր, ո րոնք ուղղ ված են ո լոր տի 
զար գաց մա նը:

 Նա խա գա հը հանձ նա րա րել է ա ռաջ մղել գյու ղատն տե
սա կան մրցու նակ ապ րանք նե րի ար տա հան ման խթան մա
նը, ներ մուծ վող հիմ նա կան գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի 
տե ղա կան ար տադ րան քով փո խա րին մա նը, գյուղ տեխ նի
կա յի պար կի ար դիա կա նաց ման և գ յու ղատն տե սա կան աշ
խա տանք նե րի մե քե նա յաց ման նպա տա կով, գյուղ տեխ նի
կա յի տրա մադր ման լի զին գի ի րա կա նաց մա նը, ինչ պես նաև 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց
մանն ու աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը 
նպա տա կաուղղ ված ծրագ րե րը:

Նա խա րա րի պաշ տո նա կա տա րին հանձ նա րար վել 
է նաև հստակ ժա մա նա կա ցույ ցով հա տուկ թի րա խա յին 
ծրագ րեր մշա կել և շա րու նա կել աշ խա տան քը ո ռոգ ման կա
թի լա յին հա մա կար գի, հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ներդր
ման նպա տա կով գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին 
մատ չե լի ռե սուրս նե րով ա պա հո վե լու, պտղա տու ին տեն սիվ 
այ գի նե րի հիմն ման խթան ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
ուղ ղութ յամբ:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հան րա պե տութ յան նա խա գա
հի հետ հան դիպ մա նը տե ղե կաց րել է Հա յաս տա նի խա ղո
ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մի կող մից 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի մա սին, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
կըն ձե ռեն խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան ո լորտ
նե րում զար գա ցում ա պա հո վել, բա րե լա վել գի նու ար տադ
րան քի ո րա կը, բարձ րաց նել հայ կա կան գի նու ճա նա չե լիութ
յու նը և խ թա նել ար տա հա նու մը:

 Նա խա րա րի պաշ տո նա կա տա րի զե կույ ցը նե րա ռել է 
նաև ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդր ման, մթեր ման 
գոր ծըն թա ցի կա նո նա կարգ ման, ան տառ պահ պա նա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև 
Ս ևա նա լճի ա վա զա նում ձկան և խեց գետ նի պա շար նե րի 
պահ պա նութ յան և  արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման ծրագ րե
րի ըն թա ցիկ ու ակն կալ վող արդ յունք նե րը, տոհ մա յին ա նաս
նա բու ծութ յան, սերմ նա բու ծութ յան և սերմ նար տադ րութ յան 
հա մա կար գի խթան մանն ուղղ ված ծրագ րե րի մշակ ման ուղ
ղութ յամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը:

Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի կող մից գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րի պաշ տո նա կա տա րին զե կուց ված հար
ցե րի վե րա բեր յալ տրվել են նաև մի շարք այլ հանձ նա րա
րա կան ներ:

* * * 
Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի գլխա վո րութ յամբ 

կա ռա վա րութ յու նում տե ղի ու նե ցած աշ խա տան քա յին 
խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են  §Ս ևան¦ ազ
գա յին պար կի բա րե փո խում նե րին վե րա բե րող հար ցեր: 

 Մաս նա վո րա պես` ներ կա յաց վել է  §Ս ևան¦ ազ գա յին 
պար կի բա րե փո խում նե րի և զար գաց ման հա յե ցա կար գի 
նա խա գի ծը: ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րի պաշ տո
նա կա տար Արծ վիկ Մի նաս յա նը նշել է, որ հա յե ցա կար գի 
նպա տա կը`  տնտե սա կան և բ նա պահ պա նա կան շա հե րի 

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ
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Քննարկվել են ժամկետանց թունաքիմիկատների                    
կառավարման հարցերը
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Ä 1

ÊàðÐð¸²ÎòàôÂÚàôÜ

Քննարկվել են գյուղմթերքի իրացման 
խնդիրներ

Երկու նախարարությունների միջև 
փոխըմբռնման 

հուշագիր է ստորագրվել

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

Կար ևոր եմ հա մա րում եր կու երկր նե րի գոր ծա րար նե րին ներ
կա յաց նել գյու ղատն տե սութ յան և  ագ րոարդ յու նա բե րա կան հա
մա լի րի այն ճյու ղե րը, ո րոնք գրա վիչ են առևտ րատն տե սա կան 
կա պե րի զար գաց ման, ներդ րում նե րի հա մար: Ա ռանձ նա կի ցան
կա նում ենք Ձեր ու շադ րութ յու նը հրա վի րել Հա յաս տա նի` Եվ րա
սիա կան տնտե սա կան միութ յան ան դամ լի նե լու հան գա ման քին, 
ո րով պայ մա նա վոր ված` ի րա նա կան կող մը հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նա Հա յաս տա նի տա րած քով ի րա նա կան գյու ղատն տե սա
կան ապ րանք նե րն ար տա հա նել դե պի ԵՏՄ շու կա¦, նշել է Իգ
նա տի Ա ռա քել յա նը:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նի խոս քով` գյու ղատն տե սութ յան բնա
գա վա ռում ներդ րում ներ կա տա րե լու և հա մա տեղ ծրագ րեր ի րա
կա նաց նե լու ռեալ հնա րա վո րութ յուն ներ կան բու սա բու ծութ յան, 
ա նաս նա բու ծութ յան, ձկնա բու ծութ յան և վե րամ շա կող արդ յու նա
բե րութ յան ո լորտ նե րում:  Նա խա րա րը հույս է հայտ նել, որ Ի րա նի 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան պատ վի րա կութ յան այ ցը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն նոր խթան կհան դի սա նա եր կու 
երկր նե րի միջև փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար, 
կնպաս տի առևտ րատն տե սա կան կա պե րի խո րաց մանն ու ամ
րապնդ մա նը: Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան գյու ղատն
տե սա կան ջի հա դի նա խա րար Մահ մուդ Հոջ ջա թին իր ե լույ թում 
հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է Ի րա նի գյու ղատն տե սութ յան ներ կա 
ի րա վի ճա կը, զար գաց ման գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րը` ընդգ ծե լով, 
որ տար բեր ո լորտ նե րում ու նեն մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ, մաս
նա վո րա պես` ա նաս նա պա հութ յան, այ գե գոր ծութ յան, ան տա
ռա բու ծութ յան և ձկ նա բու ծութ յան ո լորտ նե րում ի րենց փորձն ու 
գի տե լիք նե րը ներ կա յաց նե լու հայ գոր ծըն կեր նե րին: Պատ րաս
տա կա մութ յուն հայտ նե լով սեր տաց նե լու Հա յաս տա նի հետ հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը` Ի րա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը 
մաս նա վո րա պես նշել է. § Հա յաս տա նը կա րող է կա մուրջ դառ նալ 
ի րան ցի և ԵՏՄ ան դամ մյուս երկր նե րի գոր ծա րար նե րի միջև և  
ապ րանք նե րի ար տա հան ման, և ներ մուծ ման ա ռու մով: Անհ րա
ժեշտ է հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծել հա մա տեղ ներդ րում ներ 
ի րա կա նաց նե լու, ինչ պես նաև ի րա նա կան կի սա ֆաբ րի կատ նե
րը Հա յաս տա նում վերջ նա կան տես քի բե րե լու և  ար տա հա նե լու 
հա մար: Կար ծում եմ, սրանք այն ո լորտ ներն են, որ տեղ պետք է 
մե խա նիզմ ներ մշա կել եր կու երկր նե րի բիզ նես աշ խար հի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա ռա վել սեր տաց
նե լու և զար գաց նե լու հա մար¦:

 Հան դիպ ման արդ յունք նե րով` կող մե րը պայ մա նա վոր վա
ծութ յուն են ձեռք բե րել ստեղ ծել հա մա տեղ աշ խա տան քա յին 
խումբ, ո րը կզբաղ վի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հայի րա
նա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման հար ցե րով:

 Հան դիպ ման ա վար տին ստո րագր վել է փո խըմբռն ման հու
շա գիր`  § Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յան միջև բույ սե րի պաշտ պա նութ յան և բույ սե
րի կա րան տի նի բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին¦, 
ո րով կկար գա վոր վի բույ սե րի պաշտ պա նութ յան, բույ սե րի և 
բու սա կան ար տադ րան քին առնչ վող վնա սա կար օր գա նիզմ նե
րի վե րահսկ ման բնա գա վա ռը, երկու երկր նե րի տա րածք ներ թա
փանց ման և տա րած ման վե րահս կումն ու կան խար գե լու մը:

հա վա սա րակշռ մամբ, ներդ րում նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով, տա րած քում տնտե սա կան ակ տի
վութ յան բարձ րա ցումն է և զ բո սաշր ջութ յան զար գա ցու մը: Այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նել լճի՝ որ պես ազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին նշա
նա կութ յան քաղց րա համ ջրա վա զա նի պահ պան ման, է կո հա մա կար գի է կո լո գիա կան հա վա սա
րակշ ռութ յան վե րա կանգն ման ու բա րե լավ ման, հանգստ յան գո տու զար գաց ման և ներդ րու մա յին 
գրավ չութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա կան (հար կա յին) մի ջա վայ րի ձևա վոր ման, կա ռա վար
ման, տնտե սա կան, բնա պահ պա նա կան, քա ղա քա շի նա կան, հո ղօգ տա գործ ման խնդիր նե րի լուծ
ման և մի շարք այլ ուղ ղութ յուն նե րով: 

Քն նարկ վել են հա յե ցա կար գով ա ռա ջարկ վող բա րե փո խում նե րի, ինչ պես նաև  §Ս ևան¦ ազ
գա յին պար կի կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի և զար գաց ման հիմ նադ րույթ նե րի, 
Ս ևա նա լճի ա փա մերձ հատ վա ծի 20182030 թթ. տնտե սա կան զար գաց ման տես լա կա նի, ներդ րու
մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ շա հագր գիռ գե րա տես չութ յուն նե րի ներ կա յաց րած 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին զե կուց վել է նաև  §Ս ևան ազ գա յին պարկ¦ 
ՊՈԱԿի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ՀՀ վար չա պե տի կող մից տրված հանձ նա րա րա կան նե րի կա
տար ման ըն թաց քի մա սին:

 Հա վա նութ յան ար ժա նաց նե լով հա յե ցա կար գով ա ռա ջարկ վող լու ծում նե րը և մո տե ցում նե րը՝ 
վար չա պե տը կար ևո րել է տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի գոր ծու նեութ յան հստակ կա նոն նե րի սահ
մա նու մը և հանձ նա րա րել հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նել: 

* * *
 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Ի րա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Մահ

մուդ Հո ջջա թիի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը: 
 Վար չա պե տը կար ևո րել է Ի րա նի հետ տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գա ցու մը և 

ն շել, որ դրան կա րող է էա պես նպաս տել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա մա տեղ ներդ րու մա յին 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, ո րոնք կխթա նեն նաև առևտ րաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լա նե րի ա ճին: 
Կա րեն Կա րա պետ յանն ընդգ ծել է, որ Մեղ րիում ստեղծ վող ա զատ տնտե սա կան գո տում ի րա նա
կան կա պի տա լի ներգ րա վու մը ևս նոր թափ կհա ղոր դի երկ կողմ տնտե սա կան կա պե րի ընդ լայն
մանն ու խո րաց մա նը: Գոր ծա դի րի ղե կա վարն ընդգ ծել է, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը պատ րաստ է 
ի րան ցի գոր ծա րար նե րին ցու ցա բե րել անհ րա ժեշտ օ ժան դա կութ յուն՝ մեր երկ րում գոր ծու նեութ
յուն ծա վա լե լու նպա տա կով: Վար չա պե տը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ դա թույլ կտա ի րա նա կան 
կող մին`  բա րեն պաստ պայ ման նե րով մուտք գոր ծել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան, ինչ
պես նաև GSP+ հա մա կար գով եվ րո պա կան շու կա: 

 Մահ մուդ Հո ջա րին շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ըն դու նե լութ յան հա մար, վար չա պե տին է 
փո խան ցել Էս հաղ Ջա հան գի րիի ող ջույն ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը: Ի րա նի գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րը կար ևո րել է տնտե սա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան հե տա գա զար գա ցու մը և ն շել, որ 
բա րե կա մա կան ու մշա կու թա յին բազ մա թիվ ընդ հան րութ յուն ներ ու նե ցող եր կու երկր նե րի տնտե
սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը պետք է միմ յանց փոխլ րաց նեն՝ նոր թափ հա ղոր դե լով առևտ րաշր
ջա նա ռութ յան ա ճին: Պա րոն Հո ջա րին գո հու նա կութ յուն է հայտ նել հայ գոր ծըն կեր նե րի հետ հան
դի պում նե րի արդ յունք նե րից:

 Հան դիպ մա նը քննարկ վել են Հա յաս տա նում ար տադ րան քի ո րա կի գնա հատ ման ի րա նա կան 
գրա սեն յակ, ար տա հան ման և ներ մուծ ման ըն կե րութ յուն հիմ նե լուն, ձկնա բու ծութ յան ո լոր տում 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, ինչ պես նաև ՀՀում լո լի կի վե րամ շակ ման հա մա տեղ գոր ծա րան 
ստեղ ծե լու հնա րա վո րութ յուն նե րին վե րա բե րող հար ցեր: 

Ä 1

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Ի. Ա ռա քել յանն ըն դու
նել է ՀՀ ագ րոարդ յու նա բե րա կան հա մա կար գի աշ խա տող նե րի 
ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճյու ղա յին հան րա
պե տա կան միութ յան նա խա գահ Հաս միկ Ջ հան գիր յա նին` Ա րա
րա տի մար զի Հով տա շատ հա մայն քի ( Մեհ ման դա րի) շու կա յի 
մե ծա ծախ առևտ րով զբաղ վող վա ճա ռա կան նե րի խնդիր նե րը 
քննար կե լու նպա տա կով:

Օ րերս մա մու լում տա րած վել էր տե ղե կատ վութ յուն, ո րի հա
մա ձայն Մեհ ման դա րի շու կա յում ո րոշ գյուղմ քեր թի ի րաց ման 
հա մար խո չըն դոտ ներ են ա ռա ջա ցել, ին չը տե ղա կան ո րոշ ար
տադ րող նե րի և ներ մու ծող նե րի դժգո հութ յան պատ ճառ է հան դի
սա ցել:  Ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու և խն դի րը պար զա բա նե լու 
նպա տա կով, ՀՀ Ագ րոաշ խա տող նե րի արհ միութ յան ՃՀՄ նա խա
գահ Հաս միկ Ջ հան գիր յանը` Ար մա վի րի ԳԱՄԿի տնօ րեն Լ ևոն 
Ա լեք սան յա նի հետ այ ցե լել են Հով տա շա տի շու կա, զրու ցել ի րենց 
բեր քը վա ճա ռող գյու ղա ցի նե րի և  ո րոշ վե րա վա ճա ռող նե րի հետ: 
Հ. Ջ հան գիր յա նի խոս քով` շրջայ ցի ըն թաց քում շու կա յում գյու
ղա ցու շա հե րը ոտ նա հա րե լու, առև տուր ի րա կա նաց նե լու ըն
թաց քում մի տում նա վոր ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե լու 
և  ան հա վա սար պայ ման նե րի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ ոչ մի 
բո ղոք չի ար ձա նագր վել:  Նա հա վե լել է, որ գյու ղաց ներն ի րենց 
մտա հո գութ յունն են հայտ նել մի շարք խնդիր նե րի վե րա բեր յալ, 
այդ թվում՝ մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ պայ մա նագ
րե րի կնքման, գյու ղատն տե սա կան վար կե րի տո կո սադ րույք նե
րի, գյուղմ թեր քի ի րաց ման, խորհր դատ վութ յան և  այլ հար ցե րի 
շուրջ: Նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը տե ղե կաց րել է, որ այս 
խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յու նում մշակ վել են հա մա պա տաս խան ծրագ րեր: 

 Նա խա րա րը նաև նշել է, որ հու նի սի 10ից Կաս յան փո ղո ցին 
հա րող հրա պա րա կում նա խա տես վում է վե րա բա ցել գյու ղատն
տե սա կան տո նա վա ճա ռը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յու նում տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն` 
նվիր ված Հա յաս տա նում  ժամ կե տանց թու
նա քի մի կատ նե րի կա ռա վար ման խնդիր նե րի 
քննարկ մա նը:

 Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին` ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը, ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
նա խա րար Դա վիթ Տո նո յա նը,  ՀՀ ԳՆ սննդամ
թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ
յան պետ Իշ խան Կա րա պետ յա նը, Կա յուն օր
գա նա կան աղ տո տիչ նե րի ոչն չաց ման ծրագ րի 
հա մա կար գող Գա յա նե Ղա րա գե բեկ յա նը, այլ 
պաշ տո նա տար ան ձինք:

  Հան դիպ ման սկզբում Իշ խան Կա րա պետ
յա նը  ներ կա յաց րել է ո լոր տի ներ կա վի ճակն ու 
առ կա խնդիր նե րը: Այ նու հետև ո րոշ վել է խիստ 
վե րահս կո ղութ յուն սահ մա նել թու նա քի մի կատ

նե րի ի րաց ման կե տե րի, ինչ պես նաև  ժամ կե
տանց թու նա քի մի կատ նե րի պա հես տա վոր ման, 
պահ պան ման և  ոչն չաց ման գոր ծըն թաց նե րի  
վրա:  Բա ցի այդ, ո րոշ վել է նաև կա նո նա կար գել 
թու նա քի մի կատ նե րի ձեռք բե րու մը, վա ճառ քը և  
օգ տա հա նու մը, ինչ պես նաև ժամ կե տանց թու
նա քի մի կատ նե րի փա թե թա վոր մանն առնչ վող 
հար ցե րը: Խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րը 
պայ մա նա վոր վել են հա մա պար փակ ու սում նա
սի րել առ կա բո լոր խնդիր նե րը:

Խնդ րին օ պե րա տիվ լու ծում տա լու նպա
տա կով, ձևա վոր վել  է աշ խա տան քա յին խումբ, 
ո րը մեկ նե լու է   Ա րա րա տի տա րա ծաշր ջա նում 
տե ղա կայ ված պա հեստ նե րից մե կը` դի տար կե
լու  արդ յոք կա րո ղութ յուն նե րը բա վա րար են 
ժամ կե տանց թու նա քի մի կատ ներն այն տեղ ժա
մա նա կա վո րա պես տե ղա փո խե լու և պահ պա
նե լու հա մար:

Հայաստանում տոհմային ճտերի արտադրության կազմակերպում
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 

նա խա րա րի տե ղա կալ Ա շոտ 
Հա րութ յուն յանն ըն դու նել է 
ի րա նա կան թռչնա բու ծա կան  
§ Մորղ փար վար¦ ըն կե րութ յան 
հիմ նա դիր  տնօ րեն Հո սեյն ղո լի 
Լոթ ֆիին: Հո սեյն ղո լի Լոթ ֆին  
տե ղե կաց րել է, որ ըն կե րութ
յու նը հե տաքրքր ված է Հա յաս
տա նում ի րա կա նաց նել եր կա
րա ժամ կետ գոր ծու նեութ յուն 
տոհ մա յին ճտե րի ար տադ
րութ յան կազ մա կերպ ման ուղ
ղութ յամբ:  

§ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը 
խնդիր է դրել փո խա րի նել ներ
մու ծու մը տե ղա կան ար տադ

րան քով, ուս տի մենք ող ջու նում 
ենք Ձեր նա խա ձեռ նութ յու նը և 
հայտ նում մեր պատ րաս տա
կա մութ յու նը` հնա րա վո րինս 
ա ջակ ցել Ձեզ Հա յաս տա նում 
ար տադ րութ յան  կազ մա կերպ
ման ուղ ղութ յամբ¦, նշել է 
փոխ նա խա րա րը:

Այ նու հետև Ա շոտ Հա րութ
յուն յա նը Հո սեյն ղո լի Լոթ ֆիի 
խնդրան քով, հա մա ռոտ ներ
կա յաց րել է Հա յաս տա նում 
թռչնա բու ծութ յան ո լոր տի ներ
կա վի ճա կը, ա ռաջ նա յին հար
ցե րը, ինչ պես նաև այս ո լոր
տում գոր ծող օ րենսդ րա կան 
դաշ տը:

 Հաշ վի առ նե լով Եվ րա սիա
կան տնտե սա կան միութ յա նը 
Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ
յան հան գա ման քը` նա խա
րա րի տե ղա կա լը հնա րա վոր 
է հա մա րել նաև հե տա գա յում 
պատ րաս տի ար տադ րան քը 
ար տա հա նել դե պի ԵՏՄ շու կա: 

Միա ժա մա նակ փոխ նա
խա րարն ընդգ ծել է բարձ րո
րակ ար տադ րան քի ա պա հով
ման կար ևո րութ յու նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում 
քննարկ վել են ար տադ րութ յան 
կազ մա կերպ մանն առնչ վող մի 
շարք այլ հար ցեր ևս:      
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ԳՅՈՒՂԱՑԻՆԵՐԸ ԳՈՀ ԵՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ

ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Ռանչ պար հա մայն քում կազ
մա կերպ ված են ըն թա ցել գար նա նա ցա նի աշ խա տանք նե
րը, ո րոնք ար վել են ո րա կով և  ա վարտ վել են ժա մա նա
կին: Հա մայն քի ղե կա վար Մա նուկ Օ հան յա նի կար ծի քով, 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի հա ջող ըն թաց քը 
պայ մա նա վոր ված էր ա ջակ ցութ յան մի շարք ծրագ րե րով, 
ո րոնք ի րա կա նաց վել են ՀՀ կա ռա վա րութ յան և, մաս նա
վո րա պես, մարզ պե տա րա նի կող մից: 

Ժա մա նա կին է ստաց վել դիզ վա ռե լան յու թը, պա րար
տան յու թերն ու սերմ ա ցուն: Գ յու ղում ա վան դա բար մշա կում 
են ցո րեն, գա րի, կար տո ֆիլ, ձմե րուկ, ինչ պես նաև բան ջա րա
նո ցա յին այլ մշա կա բույ սեր` վա րունգ, լո լիկ, տաքդեղ,  սմբուկ, 
լո բի, սոխ, սխտոր և  այլն: Ա նաս նա կե րի ստաց ման նպա տա
կով ցա նում են նաև առ վույտ: Հա մայն քի ղե կա վար Մա նուկ 
Օ հան յա նի տե ղե կաց մամբ, բեր քատ վութ յան բա լոր ցու ցա
նիշ նե րով աչ քի են ընկ նում հատ կա պես աշ նա նա ցան ցո րե
նի ցան քա տա րածք նե րը: Հա մայն քի ղե կա վա րը նշեց նաև, 
որ ըն թա ցիկ տա րում, նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ 
զգա լիո րեն ա վե լա ցել են տար բեր մշա կա բույ սե րի ցան քա տա
րածք նե րը: Տա րա ծաշր ջա նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը 
նպաս տա վոր են նաև ջեր մո ցա յին տնտե սու թուն նե րի զար
գաց ման հա մար, քա նի որ ար ևա յին օ րե րի քա նա կութ յու նը 
բա վա կա նին մեծ է: Գ յու ղում ար դեն գոր ծում է ջեր մո ցա յին 
եր կու տնտե սութ յուն` 3 հա տա րած քով, ո րոնք մաս նա գի տա
ցել են բան ջա րե ղե նի ար տադ րութ յու նում: Աշ խա տանք նե րում 
ներգ րավ ված են 25 ըն տա նիք ներ: Հա մայն քի ղե կա վա րի 
կար ծի քով, միակ հիմ ախն դի րը բնա կան գա զի բա ցա կա
յութ յունն է, ին չի հետ ևան քով ձմռան ա միս նե րին ջեր մոց նե րը 
ջե ռուց վում են է լեկտ րա կան հո սան քի մի ջո ցով, այդ պատ ճա
ռով` բարձ րա նում է ար տադ րան քի ինք նար ժե քը: «Գ յու ղի գա
զի ֆի կաց ման հա մար ար վել են նա խագ ծա նա խա հաշ վա յին 
աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վել են հա մա պա տաս խան 
գե րա տես չութ յուն նե րին: Գ յու ղա պե տա րա նը պատ րաստ է 
կա տա րե լու իր ներդ րում ե րը, ա ռայժմ սպա սում ենք ծրագ րի 
ի րա կա նաց մա նը», պատ մում է Մա նուկ Օ հան յա նը: Ն րա կար
ծի քով, խնդրի կար գա վոր ման դեպ քում գյու ղում կհիմ վեն 
մրգե րի և բան ջա րե ղե նի չո րաց ման փոքր ար տադ րա մա սեր: 
Ա մե նա կար ևո րը, ըստ հա մայն քի ղե կա վա րի, կար գա վոր ված 
է ո ռոգ ման ջրի հար ցը, ին չի շնոր հիվ, ա ռանց խո չըն դոտ նե
րի, կազ մա կերպ վում է գյուղմ թերք նե րի ար տադ րութ յու նը: Այդ 
նպա տա կով գյու ղա ցի ներն ու նեն նաև հա մա պա տաս խան 
գյու ղատն տես կան տեխ նի կա: « Գա զի ֆի կաց ման խնդրի կար
գա վոր ման դեպ քում մեր գյու ղից ար տագ նա աշ խա տան քի 
չեն մեկ նի, քա նի որ մեզ մոտ առ կա են թե՛ բու սա բու ծութ յան 
և պտ ղա բու ծութ յան, և թե՛ ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման 
հա մար բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը: Բա ցի այդ, լայն հնա
րա վո րութ յուն ներ են բաց վել նաև գյուղմ թերք նե րի ար տա հան
ման հա մար: Գ յու ղատն տես կան ար տադ րութ յան զար գա ցու մը 
կնպաս տի աշ խա տա տե ղե րի ա վե լաց մա նը, ո րը շատ կար ևոր 
է սահ մա նա մերձ Ռանչ պար գյու ղի հա մար», եզ րա հան գում 

է հա մայն քի ղե կա վա րը: Յու րա քանչ յուր տա րի  Ռանչ պա րից 
ար տագ նա աշ խա տան քի է մեկ նում բնակ չութ յան 1520 %ը, 
ով քեր աշ նա նը կրկին հետ են վե րա դառ նում: Բա րե բախ տա
բար չկան գյու ղից մշտա կան բա ցա կա յող ըն տա նիք ներ: 

Օ րերս ռանչ պար ցի նե րը մեծ խան դա վա ռութ յամբ մաս
նակ ցե ցին հա մա հան րա պե տա կան շա բա թօր յա կին: Ամ բող
ջութ յամբ մաքր վել և  աղ բից ա զատ վել են թե գյու ղա միջ յան 
ճա նա պարհ ներն ու մայ թե րը, և թե մայ րու ղին: Ի դեպ, աշ
խա տանք նե րում ընդգրկ վել են նաև դպրո ցա հա սակ ե րե
խա նե րը: Հա մա ձայն նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յան` 
գյու ղի 25 հա հող տա րածք ներ կտրա մադր վեն օ տա րերկր յա 
ներդ րող նե րին` գյուղմ թերք նե րի ար տադ րութ յուն կազ մա
կեր պե լու նպա տա կով: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման դեպ քում 
կբաց վի 100150 աշ խա տա տեղ: «Գ յու ղա ցի նե րը լա վա տես 
են, հույ սով ու հա վա տով սպա սում են նոր ծրագ րե րի ի րա
կա նաց մա նը: Եվ որ ա մե նա կար ևորն է` գյու ղա ցի նե րը գոհ 
են ՀՀ կա ռա վա րութ յան բազ մա կող մա նի ա ջակ ցութ յու
նից», հա վե լում է հա մայն քի ղե կա վա րը:Ինչ վե րա բե րում է 
ա նաս նա բու ծութ յա նը, ա պա այն նույն պես զար գաց ման մի
տում ու նի. գյու ղում առ կա են շուրջ 500 գլուխ խո շոր, 110 
գլուխ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, 4200 գլուխ թռչուն, 
300 գլուխ ճա գար: 

Ի դեպ, Ռանչ պա րում բնակ վում են նաև եզ դի ներ: 
Ն րանց ազ գա յին մշա կույ թի պահ պան ման նպա տա կով գոր
ծում է եզ դի նե րի ազ գա յին երգ չա խում բը, ո րը հյու րա խա ղե
րով հան դես է գա լիս նաև ար տերկ րում: Եզ դի նե րի հիմ ա
կան զբաղ վա ծութ յունն ա նաս նա բու ծութ յան զար գա ցում է, 
իսկ վեր ջին տա րի նե րին մաս նա գի տա ցել են նաև բան ջա
րե ղե նի ար տադ րութ յան ուղ ղութ յամբ: Ու շագ րավն այն է, որ 
եզ դի նե րը գրե թե ար տագ նա աշ խա տան քի չեն մեկ նում, քա
նի որ հայ րե նի կա ռա վա րութ յան և, մաս նա վո րա պես, Ա րա
րա տի մարզ պե տա րա նի կող մից, ար վում է ա մեն ինչ` նրանց 
բա րե կե ցութ յան, սո ցիա լա կան վի ճա կի բա րե լավ ման և  ազ
գա յին ինք նութ յու նը պահ պա նե լու ուղ ղութ յամբ: 

  Նել լի Սա հակ յան
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ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 
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ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ԿԱՆ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե

ղա կալ Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը օ րերս այ ցե լել է 
Ս յու նի քի մարզ`  դի տար կե լու տե ղա ցած  ու ժեղ 
կար կու տի պատ ճա ռած վնա սի չա փե րը: Փոխ նա
խա րա րը  Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի գյու ղատն
տե սութ յան ու բնա պահ պա նութ յան վար չութ յան 
պետ Գա գիկ Խա չատր յա նի ու ղեկ ցութ յամբ ե ղել է 
Գո րիս, Տեղ, Խն ձո րեսկ, Ա րա վուս, Կոռ նի ձոր, Ներ
քին Խն ձո րեսկ, Վա ղատ նի, Ո րո տան և Նո րա վան 
հա մայնք նե րում, զրու ցել  հա մայնք նե րի ղե կա վար
նե րի, գյու ղա ցի նե րի հետ:

Ըստ նախ նա կան ու սում ա սի րութ յուն նե րի` մար
զում ա ռա վե լա պես տու ժել են խո շո րաց ված Գո րիս, 
Տեղ, Ներ քին Խն ձո րեսկ, Վե րի շեն, Վե րին Խո տա
նա, Կոռ նի ձոր, Ս վա րանց, Վա ղատ նի, Ո րո տան, 
Ա րա վուս, Նո րա վան հա մայնք նե րը` մոտ 60 տո կո
սով,  իսկ ա ռան ձին հո ղակ տոր ներ` 80100 տո կո սով։ 
«Աշ խա տան քա յին խումբն ա ռա վել ման րակր կիտ 
կներ կա յաց նի վնա սի չա փե րը, հանձ նա ժո ղո վը կամ
փո փի տվյալ ներն ու կներ կա յաց նի կա ռա վա րութ յուն։ 
Չ նա յած ո րոշ հա մայնք նե րում, օ րի նակ Կոռ նի ձոր և 
Տեղ հա մայնք նե րի  ո րոշ դաշ տե րում կարկ տա հա
րութ յան վնա սը 8090 տո կոս է կազ մում, բայց հա
րա կից տա րածք նե րում այ դու հան դերձ լավ բերք է 
սպաս վում: Հու սանք, որ բնութ յու նը նման տհաճ 
ա նակն կալ ներ էլ չի պատ ճա ռի», իր խոս քում նշել է 
փոխ նա խա րար Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը: 

 Մաս նա գետ նե րը գյու ղա ցի նե րին  խորհր դատ
վութ յուն են տրա մադ րել կարկ տա հա րութ յան վնաս
նե րի վե րա կանգն մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում եր 
ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ, իսկ  100 տո կո սով 
վնաս ված մշա կա բույ սե րը, ո րոնք հնա րա վոր չէ վե
րա կանգ նել, խոր հուրդ են տվել օգ տա գոր ծել որ պես 
կա նաչ պա րար տան յութ և  անց կաց նել հո ղի տակ։

  Փոխ նա խա րա րի հետ զրույ ցում   սյու նե ցի նե րը 
գո հու նա կութ յուն են հայտ նել  պա րար տան յու թե րի 
բաշխ ման գոր ծըն թա ցից: Գո րիս հա մայն քի բնա կիչ 
Է դիկ Բու նիաթ յա նի խոս քով` ի րենք ա ռա վել քան գոհ 
են այս տա րի ներկր ված ա զո տա կան պա րար տան յու
թից.  այն ո րա կով էր ու ժա մա նա կին հասց վեց։ « Նա
խորդ տա րի նե րի հա մե մատ այս տա րի պա րար տան
յու թե րի բաշխ ման գոր ծըն թա ցը շատ լավ էր կազ մա
կերպ ված, ըստ պա հան ջի ստա ցել ենք, բարձր ո րա
կի էին թե վրա ցա կան, և թե պարս կա կան պա րար
տան յու թե րը»,  նշել է հա մայն քի ղե կա վար Սեր յո ժա 
Հայ րա պետ յա նը։

է՝ որ պես ագ րո բիզ նե սի ո լոր տի ար դիա կան կրթա կան 
հաս տա տութ յուն՝ ոչ միայն երկ րի, այլև՝ տա րա ծաշր
ջա նի մասշ տա բով», նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը: ԱՈւԿի 
տնօ րեն Վար դան Ու ռուտ յա նը շնոր հա վո րե լով Ագ րո բիզ
նե սի ու սուց ման կենտ րո նի բա կա լավ րիա տի և մա գիստ
րա տու րա յի, ինչ պես նաև Ի ՎիԷն Գի նու ա կա դե միա յի 
շրջա նա վարտ նե րին, նշել է, որ հուզ մունքն ու հան դի սա
վո րութ յու նը մշտա պես նույնն են, սա կայն ա մեն տա րի 
եր կու ու սում ա կան կենտ րոն նե րը թարմ ա սե լիք են ու
նե նում: « Մաս նա վո րա պես, անց նող ու սում ա կան տա
րին նշա նա վոր վեց ԱՈՒԿում հա ջո ղութ յամբ ներդր ված 
Սնն դի անվ տան գութ յան հա մա կար գե րի կա ռա վա րում՝ 
կրթա կան ծրագ րով, ո րը միան գա մայն նոր խոսք է մեր 
կրթա կան հա մա կար գում: Այն կյան քի կոչ վեց մեր գոր
ծըն կեր Փենս տեյթ և Վիր ջի նիա Թեք հա մալ սա րան նե
րի հետ հա մա տեղ՝ ԱՄՆ ՄԶԳ Ին նովԵՅԹ Հա յաս տան 
ծրագ րի ֆի նան սա վոր մամբ: Մեկ այլ լա վա գույն օ րի նակ 
է Գի նու ա կա դե միա յի այ սօր վա շրջա նա վարտ կուր սի 
գրե թե բո լոր ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը գի նու հա
մաշ խար հա յին ա մե նա մեծ՝ Պ րո Վայն ցու ցա հան դե սին և  
ու սում ա ճա նա չո ղա կան այ ցը գոր ծըն կեր Գայ զեն հայ մի 
հա մալ սա րան: Սա հնա րա վոր դար ձավ Գեր մա նա կան 
ա կա դե միա կան փո խա նակ ման ծա ռա յութ յան՝ DAADի 
ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ: Ըն թաց քի մեջ է նո րա րա րա
կան այլ ծրագ րե րի ներդ րու մը. ո րոնց մա սին վստա հա
բար ա ռիթ կու նե նամ նշե լու հա ջորդ տար վա ա վար տա
կան ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ»,նշել  է ԱՈւԿի տնօ րեն 
Վար դան Ու ռուտ յա նը: ԱՈւԿում դա սա վան դում են ԱՄՆ 
և Եվ րո պա յի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րում գի տա
կան աս տի ճան ներ ստա ցած հայ և  ա մե րի կա ցի դա սա
խոս ներ:Եր ևա նի (Ի ՎիԷն) գի նու ա կա դե միան այս տա
րի տա լիս է իր երկ րորդ շրջա նա վարտ կուր սը: Նա խորդ 
տա րի ա վար տած ա ռա ջին 14 շրջա նա վարտ ներն ամ բող
ջութ յամբ ա պա հով վել են մաս նա գի տա կան աշ խա տան
քով: Միայն փոք րա թիվ շրջա նա վարտ ներ ա ռայժմ չեն 
աշ խա տում, շրջա նա վարտ նե րի գե րակշ ռող մասն աշ
խա տան քի է ան ցել՝ ու սա նո ղա կան նստա րա նից: 

Նել լի Սա հակ յան

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա
նի դահ լի ճում կա յա ցավ ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց
ման կենտ րո նի 20162017 թթ. ու սում ա կան տար վա 
բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րա յի, ինչ պես նաև 
Եր ևա նի (Ի ՎիԷն) Գի նու ա կա դե միա յի շրջա նա վարտ
նե րի ա վար տա կան ա րա րո ղութ յու նը: Մի ջո ցառ մա նը 
մաս նակ ցում են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, Գեր մա նա կան մի
ջազ գա յին  հա մա գոր ծակ ցութ յան  ըն կե րութ յան (GIZ)  
հա յաս տան յան  ծրագ րի  տնօ րեն Ան նե Կեմ պան, ԱՄՆ 
մի ջազ գա յին զար գաց ման  գոր ծա կա լութ յան  հա յաս
տան յան  ծրագ րի ներ կա յա ցու ցիչ Լայ լա Բա շա մը, 
Տե խա սի Էյ ընդ Էմ հա մալ սա րա նի պրոֆ. Ջոն Նի քըլ
սը, ՀԱԱՀ ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Ար շա լույս 
Թար վերդ յա նը:

Այս տա րի Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի 
(ԱՈՒԿ) բա կա լավ րիատն ա վար տել է  29 ու սա նող: Մինչ 
օրս ԱՈՒԿի բա կա լավ րիատն ա վար տել է 448 շրջա նա
վարտ, ո րոն ցից 53ը` Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նից: Մի ջազ գա յին կրթա կան փո խա նակ ման ծրագ րե
րի շրջա նակ նե րում կենտ րո նում ու սա նում կամ ու սում
նաար տադ րա կան պրակ տի կա են անց կաց նում նաև ու
սա նող ներ՝ այլ երկր նե րից: Ագ րո բիզ նե սի մա գիստ րո սա
կան ծրա գի րը (MAB) մինչ օրս տվել է 92 շրջա նա վարտ, 
այդ թվում 16ը՝ այս տա րի, նե րառ յալ ե րե քը՝ վրա ցի ներ: 
Մա գիստ րա տու րա յում, բա ցի ԱՈՒԿի բա կա լավ րիատն 
ա վար տած նե րից, սո վո րում են նաև ու սա նող ներ՝  ԵՊՀ
ից, ՀՊՏՀից, հա յաս տան յան այլ հա մալ սա րան նե րից և 
Բա թու մի Շո թա Ռուս թա վե լի պե տա կան հա մալ սա րա
նից:Հան դի սա վոր մի ջո ցառ ման բաց ման խոս քով հան
դես ե կավ ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ար շա լույս Թար վերդ յա նը:  
«Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նը տա րա ծաշր ջա նա
յին նշա նա կութ յան արևմտ յան տի պի կրթա կան հաս տա
տութ յուն է, ո րը ՀԱԱՀում գոր ծում է 2000 թ.ից, նախ՝ 
ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի, իսկ 2014թ.ից՝ ԱՄՆ ՄԶԳ 
ֆի նան սա վոր մամբ: ԱՈՒԿի Ագ րո բիզ նե սի մա գիստ րո
սա կան ծրա գի րը (MAB) մեկ նար կել է 2010թ.ին: Այս պի
սով, Կենտ րոնն ա ռա ջար կում է ագ րո բիզ նե սի և շու կա յա

բա նութ յան եր կաս տի ճան կրթա կան ծրա գիր: Բա կա լավ
րիատ ըն դուն վում են ՀԱԱՀի և Վ րաս տա նի գոր ծըն կեր 
բու հե րի բա կա լավ րիա տի երկ րորդ կուրսն ա վար տած ու
սա նող նե րը: Ու սու ցում անգ լե րե նով է, ու սում ա կան պլա
նը և  ա ռար կա յա կան ծրագ րե րը հիմ ված են ԱՄՆ Տե խա
սի Էյ ընդ Էմ (գյու ղատն տե սութ յան և մե քե նա շի նութ յան) 
հա մալ սա րա նի գյու ղատն տե սա կան տնտե սա գի տութ յան 
ու սում ա կան պլան նե րի և ծ րագ րե րի վրա: Ա վար տե լով 
կենտ րո նը` ու սա նող նե րը ստա նում են ՀԱԱՀ (կամ հա մա
պա տաս խան վրաս տան յան բու հի) դիպ լոմ և Տե խա սի Էյ 
ընդ Էմ հա մալ սա րա նի ա վար տա կան վկա յա կան»,  նշում 
է պրն Թար վերդ յա նը, ա պա հա վե լում, որ ԱՈւԿը բարձր 
ո րա կա վոր մամբ մաս նա գետ ներ է պատ րաս տում տնտե
սա գի տութ յան, մար քե թին գի և կա ռա վար ման ո լորտ նե
րում` անգ լե րե նի գե րա զանց ի մա ցութ յամբ և հա ղոր դակ
ցա կան ժա մա նա կա կից հմտութ յուն նե րով: ԱՈւԿի շրջա
նա վարտ նե րը մրցու նակ են ագ րո բիզ նե սի, առ հա սա րակ 
բիզ նե սի հատ վա ծում, ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն նե
րում և մի ջազ գա յին կա ռույց նե րում: «Շր ջա նա վարտ նե րի 
աշ խա տան քի տե ղա վոր ման վի ճա կագ րութ յու նը ցույց է 
տա լիս, որ ԱՈՒԿի շրջա նա վարտ ներն ա վար տե լուց հե տո 
մաս նա գի տա կան աշ խա տանք գտնե լու խնդիր, ըստ էութ
յան, չեն ու նե նում: Մի քա նի ամս վա ըն թաց քում շրջա նա
վարտ նե րի ա վե լի քան 90 %ն  անց նում է մի ջի նից կրկնա
կի բարձր վար ձատր վող մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի՝ 
թե՛ Հա յաս տա նում, և թե՛ Վ րաս տա նում», տե ղե կաց նում 
է «Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի
ջազ գա յին կենտ րոն» հիմ ադ րա մի կա րիե րա յի խորհր
դա տու և հա մա կար գող Լու սի նե Մ նա ցա կան յա նը:

«Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում Հա յաս տա նի և 
ԱՄՆի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու նի 25 տար վա 
պատ մութ յուն, այ սինքն՝ գրե թե նույն քան, որ քան գո յութ
յուն ու նի ան կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը: ԱՄՆ 
մեր գոր ծըն կեր նե րի ցու ցա բե րած հա մա կող մա նի օ ժան
դա կութ յան մեջ մշտա պես մեծ դեր է վե րա պահ վել գյու
ղատն տե սա կան կրթութ յա նը: Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
մա յուն արդ յունքն է Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նը: Իր 
գո յութ յան 17 տա րի նե րի ըն թաց քում կենտ րո նը կա յա ցել 
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Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա րոն 
Մար գար յա նը, Հա յաս տա նում ԵՄ 
պատ վի րա կութ յան ղե կա վար, դես
պան Պ յոտր Ս վի տալս կիի հրա վե րով, 
ներ կա է գտնվել Եվ րո պա յի օր վան 
նվիր ված տե ղե կատ վա կան ցու ցա
հան դե սի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: 
Ներ կա նե րին ուղղ ված ող ջույ նի իր 
խոս քում Հա յաս տա նում ԵՄ պատ
վի րա կութ յան ղե կա վար, դես պան 
Պ յոտր Ս վի տալս կին շնոր հա կա լութ
յուն է հայտ նել Եր ևա նի քա ղա քա պետ 
Տա րոն Մար գար յա նին` մայ րա քա ղա
քում Եվ րո պա յի օր վան նվիր ված մի ջո
ցա ռում ե րի պատ շաճ կազ մա կերպ
ման ու անց կաց ման հար ցում ցու ցա
բե րած ա ջակ ցութ յան հա մար:

Եր ևա նի քա ղա քա պե տը, դես պա
նի ու ղեկ ցութ յամբ, շրջել և ծա նո թա ցել 
է Հ յու սի սա յին պո ղո տա յում օր վա շրջա
նա կում բաց ված տե ղե կատ վա կան ցու
ցա հան դե սում ներ կա յաց ված ցու ցան
մուշ նե րին: Պա տաս խա նա տու նե րը նշել 
են, որ տա ղա վար նե րում ներ կա յաց ված 
են ԵՄ ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց
վող ծրագ րե րը, ո րոնք ընդգր կում են 
տար բեր ո լորտ ներ՝ այդ թվում` գյուղմ
թերք նե րի ար տադ րութ յուն, մշա կույթ, 
կրթութ յուն, տու րիզմ, շրջա կա մի ջա
վայր և  այլն: Բա ցի այդ, տե ղե կատ վա
կան ցու ցա հան դե սի մի ջո ցով այ ցե լու
նե րը հնա րա վո րութ յուն են ստա նում 
բա ցա հայ տե լու Եվ րո պան, Եվ րո պա կան 
Միութ յունն ու եվ րո պա կան մշա կույ թի 
բազ մա զա նութ յու նը: Շ նոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե լով դես պան Պ յոտր Ս վի տալս
կիին հրա վե րի հա մար` քա ղա քա պետ 
Տ. Մար գար յա նը մեկ ան գամ ևս  ընդգ
ծել է, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը 
միշտ բաց և պատ րաս տա կամ է տար
բեր ձևա չա փե րով Եվ րա միութ յան հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յա նը: 

EMPARD  ծրագ րի ՄԱԱԶԿ բա ղադ
րի չի ղե կա վար Սեր գեյ Մաթ ևոս յա նը 
նշեց, որ Եվ րո պա յի օ րը դի մա վո րում 
են` ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ գոր ծող ար
տադ րան քի ցու ցադ րութ յամբ: «Ծ րագ
րի շրջա նակ նե րում ստեղծ վել են գյու
ղատն տե սա կան 53 կոո պե րա տիվն եր: 
Ցու ցադր ման ենք բե րել վեր ջին նե րիս 
կող մից ար տադր ված բարձ րար ժեք 
պան րա տե սակ ներ, ոչ ա վան դա կան 
մշա կա բույ սեր, կա նաչ և վե րամ շակ ված 
(բո ված) հնդկա ձա վար, չրեր, բու սա կան 
թե յեր և  այլն: Պան րա տե սակ նե րը բեր
վել են հան րա պե տութ յան 6 մար զե րից, 
ո րոն ցում գոր ծում են մաս նա գի տաց
ված կոո պե րա տիվն ե րը: Կազ մա կերպ
վել է նաև « Լո ռի», « Կա պույտ պա նիր» 
(բոր բո սող), « Գաու դա» և  այլ պան րա
տե սակ նե րի համ տես», ա սում է Սեր
գեյ Մաթ ևոս յա նը: Ինչ վե րա բե րում է 
հնդկա ցո րե նի ցան քա տա րածք նե րին, 
ա պա 2016 թ.ին դրանք հա սել են 540 
հաի, իսկ ա ռա ջի կա յում կկրկնա պատկ
վեն: Սեր գեյ Մաթ ևոս յա նը հույս հայտ
նեց, որ հնդկա ցո րե նի ար տադ րութ յան 
ընդ լայն ման շնոր հիվ, Հա յաս տանն 
ա ռա ջի կա յում կդառ նա ինք նա բավ:

Հա րուստ ու բազ մա զան էր ՀՀ 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի «Բ յու րակն» 
կոո պե րա տի վի տա ղա վա րը, որ տեղ 
ներ կա յաց ված էր չրե րի հա րուստ տե
սա կա նի: Կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Ծո վիկ Օ հան յա նը նշեց, որ կու զե նար 
հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղծ վեին` օր
գա նա կան և  ա վան դա կան ե ղա նա կով 
ար տադր ված չրե րը նաև եվ րո պա
կան երկր նե րի շու կա նե րին հա սա նե լի 
դարձ նե լու հա մար: Ի դեպ, այ ցե լու նե րը 
մեծ հե տաքրք րութ յուն ցու ցա բե րե ցին 
ներ կա յաց ված ար տադ րա տե սա կա
նու նկատ մամբ, իսկ քաղցր սու ջու խը 
համ տես նե րի ըն թաց քում մեծ հա վա
նութ յան ար ժա նա ցավ: « Մեր կոո պե
րա տիվն ար դեն եր րորդ տա րին է` հա
մա գոր ծակ ցում է եվ րո պա կան EMPARD 
ծրագ րի հետ, ո րի ա ջակ ցութ յամբ ձեռք 
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ենք բե րել չրի ար տադ րութ յան նոր սար
քա վո րում եր, մաս նակ ցել ենք մի շարք 
ցու ցա հան դես նե րի, ո րոնց արդ յուն քում 
ձեռք ենք բե րել նոր շու կա ներ», պատ
մում է Ծո վիկ Օ հան յա նը:

« Լու կա շի նի գյու ղատն տե սա կան 
ա սո ցիա ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տի վը հա մա գոր ծակ ցում է Ավստ րիա յի 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան հետ և, 
OASI ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ, սկսած 
2015 թ.ից, կազ մա կեր պում է օր գա նա
կան չրե րի ար տադ րութ յուն: Կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Վարդ գես Դավթ յա նը 
տե ղե կաց րեց, որ ար տադ րում են նաև 
ոչ ա վան դա կան չրա տե սակ ներ: «Օր
գա նա կան գյու ղատն տե սութ յու նը Հա
յաս տա նում նոր ուղ ղութ յուն է: Մեր կոո
պե րա տիվն օր գա նա կան գյուղմ թերք նե
րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վում է դեռևս 
2006 թ.ից: Իսկ 2008 թ.ին այդ նպա
տա կով հիմ ե ցինք այ գի ներ, կազ մա
կեր պում էինք  նաև օր գա նա կան բան
ջա րե ղե նի ար տադ րութ յուն», պատ մում 
է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը, ա պա 
հա վե լում, որ կոո պե րա տի վը սի րով հա
մա գոր ծակ ցում է մի շարք եվ րո պա կան 
ծրագ րե րի հետ: 

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի տա րա
ծաշր ջա նում գյու ղատն տե սա կան լայն 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում «Աշ տա
րակ» ֆեր մե րա յին խում բը, ո րի հիմ ա
կան զբաղ մուն քը ոչ ա վան դա կան մշա
կա բույ սե րի ար տադ րութ յունն է: Խմ բի 
ղե կա վար Գ նել Մ խի թար յա նը նշեց, որ 
Եվ րո պա յի օր վա կա պակ ցութ յամբ ցու
ցա հան դե սին ներ կա յաց րել են սա ծիլ
ներ և սեր ման յու թի ստաց ման հա մար 
ա ճեց ված բույ սեր, ինչ պես նաև տար բեր 
բու սա տե սակ նե րի սեղրմա կալ ներ: Այ ցե
լու նե րի ու շադ րութ յունն էին գրա վում ար
տի շո կի, մրգա յին ֆի զա լի սի, ե ղես պա կի, 
ինչ պես նաև ա վան դա կան լո լի կի սա ծիլ
նե րը: « Ներ կա յաց րել ենք հիմ ա կա նում 
բան ջա րե ղեն, կա ղամ բազ գի ներ, բազ
մամ յա և բազ մա հար հա մե մուն քա յին և  
ե թե րա յու ղա տու խո տա բույ սեր: Ա ռա ջի
կա յում «Աշ տա րակ» ֆեր մե րա յին խում բը 
կվե րած վի կոո պե րա տի վի», տե ղե կաց
նում է Գ նել Մ խի թար յա նը: Ն րա կար ծի
քով` Հա յաս տա նում աս տի ճա նա բար մե
ծա նում է հե տաքրք րութ յու նը ոչ ա վան
դա կան մշա կա բույ սե րի նկատ մամբ, 
ո րոնց շատ տե սակ նե րը ար դեն շրջա
նաց վել են: Ինչ վե րա բե րում է ա ռա ջի կա 
ծրագ րե րին, ա պա ըն թա ցիկ տա րում ևս 
կ կազ մա կեր պեն սեր մար տադ րութ յուն, 
ինչպես նաև կփոր ձար կեն նոր բու սա
տե սակ ներ: 

Ար տադ րա տե սա կա նու բազ մա զա
նութ յամբ ու շագ րավ էր նաև «ORWAGO» 
ՓԲԸի տա ղա վա րը: Այս տեղ ներ կա
յաց ված էին կեն սա ծին պա րար տան
յու թեր, կեն սա հե ղուկ, կեն սա հու մուս, 
օր գա նո միկս և  այլն: Ար տադ րան քը 
սեր տի ֆի կաց ված է «Է կոգ լոբ» կազ մա
կեր պութ յան կող մից և թույ լատր ված է 

օգ տա գոր ծել օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յու նում: Ըն կե րութ յան վա ճառ
քի մե նե ջեր Մ նա ցա կան Ա վե տիս յա նը 
նշեց, որ «ORWAGO»ն միակն է, որն 
ու նի օր գա նա կան սեր տի ֆի կատ: Պա
րար տան յու թերն ի րենց մեջ պա րու նա
կում են բույ սե րին ան րա ժեշտ մակ րո և 
միկ րո է լե մենտ ներ, ո րոնք նպաս տում 
են դրանց ա ճին: Ա վե լի քան 2035 % ով 
ա վե լա նում է նաև բեր քատ վութ յու նը: 

Թա մա րա Մա ղաք յա նը ՀՀ Ա րա
գա ծոտ նի մար զի Աշ տա
րակ քա ղա քում զբաղ վում 
է մեղ վա բու ծութ յամբ, 
կազ մա կերպ վել է նաև 
ըն տա նե կան ֆեր մե րա
յին տնտե սութ յուն: Կին 
գոր ծա րա րը կար ևո րում 
է նման մի ջո ցա ռում ե
րի կազ մա կեր պու մը, ո րի 
ըն թաց քում այ ցե լու նե րը 
հնա րա վո րութ յուն են ու
նե նում ոչ միայն ծա նո
թա նալ Եվ րո պա յի ա ջակ
ցութ յամբ Հա յաս տա նում 
ար տադր վող գյուղմ
թերք նե րի տե սա կա նուն, 
այլև` համ տե սել: «Ես իմ 
գո հու նա կութ յան խոս քերն եմ ուղ ղում 
Եվ րո միութ յա նը` օր գա նա կան գյուղմ
թերք նե րի ար տադ րութ յան գոր ծում մեզ 
ա ջակ ցե լու հա մար: Իսկ այս պի սի մի ջո
ցա ռում ե րը, ան շուշտ, ու նեն դրա կան 
ազ դե ցութ յուն: Ցու ցա հան դե սը հնա րա
վո րութ յուն է ըն ձե ռում նաև ա վան դա
կան ե ղա նա կով ար տադր ված սննդամ
թեր քը տար բե րել օր գա նա կա նից, քա նի 
որ վեր ջինս ու նի հա մա պա տաս խան 
սեր տի ֆի կատ», նշում է Թա մա րա Մա
ղաք յա նը, ով ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ  
ա վան դա կան մեղ վա բու ծութ յու նից ան
ցել է օր գա նա կա նի: 

« Վայ րի բնութ յան և մ շա կու թա
յին ար ժեք նե րի պահ պան ման հիմ
նադ րա մի» ներ կա յա ցու ցիչ Թա գու հի 
Ման վել յա նը հա ճույ քով ներ կա յաց նում 
է Եվ րո միութ յան ա ջակ ցութ յամբ ի րա
կա նաց վող «Աղ քա տութ յան կրճա տու
մը Ուր ցա ձոր հա մայն քում` ինք նու րույն 
զբաղ վա ծութ յան հնա րա վո րութ յուն նե
րի ստեղ ծու մով» ծրա գի րը, ո րը սո ցիա
լա կան ձեռ նար կա տի րութ յան մի ջո ցով, 
նպաս տում է հա մայն քա յին զար գաց
մա նը: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է ՀՀ 

Ա րա րա տի մար զի Ուր ցա ձոր և Լու սա
շող հա մայնք նե րում, ո րոն ցում  հիմ վել 
են բու սա կան թե յե րի և չո րամր գե րի ար
տադ րա մա սեր: Կազ մա կեր պում են նաև 
մեղ րի ար տադ րութ յուն: Նա խա տե սել 
են զար գաց նել է կոագ րո տու րիզ մը, այդ 
նպա տա կով հիմ վել են հյու րատ ներ, 
կստեղծ վեն նաև նոր աշ խա տա տե ղեր: 

Տո նա հան դե սի մաս նա կից նե րն այ
ցե լոեցին նաև «Օքս ֆամ» մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յան տա ղա վա րը, որ
տեղ ոչ միայն հնա րա վո րութ յուն ու նե
ցան համ տե սե լու վեր ջի նիս ա ջակ ցութ

յամբ հան րա պե տութ յան մար զե րում 
կազ մա կերպ վող գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվն ե րի ար տադ րած քաղց
րա համ մրգե րը, այլև ծա նո թա ցան ի րա
կա նաց վող ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րին: 
Ներ կա յաց ված էին ոչ միայն բաց գրուն
տի պայ ման նե րում, այլև` ջեր մոց նե րում 
ար տադր ված միրգն ու բան ջա րե ղե նը: 
«Օքս ֆամ» մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յու նը, իր գոր ծու նեութ յամբ, նույն
պես նպաս տում է հա մայնք նե րում ոչ 
միայն աղ քա տութ յան նվազ մա նը, այլև` 
ար տա գաղ թի կրճատ մա նը:

Տո նա կա տա րութ յունն ու ղեկց վում 
էր բա ցօթ յա հա մեր գով, այ ցե լու նե
րին ա ռանձ նա կի աշ խու ժութ յուն էին 
պարգևում տա ղա վար նե րում կազ մա
կերպ ված վիկ տո րի նա նե րը, ո րոնց ըն
թաց քում հաղ թող նե րը պարգ ևատր վում 
էին փոք րիկ նվեր նե րով: Հարկ է նշել, 
որ այս տա րի Եվ րո պա յի օր վա տո նա
կա տա րութ յունն անց կաց վեց «Եվ րո պա
կան Միութ յու նը` Հա յաս տա նի հա մար» 
խո րագ րի  ներ քո:

Նել լի Սա հակ յան

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կառուցած ջրագիծը Փոքր Վեդիում 
ոռոգում է 30 հա մշակովի հողեր

 Վեր ջերս Ա րա րա տի մար զի Փոքր 
Վե դի ( Խոր Վի րապ) հա մայն քում Հա
յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿը հյու րըն կա լել 
էր ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) տա րա ծաշր
ջա նա յին ի րա վա խորհր դա տու Ջեյմս 
Քե լե հե րին, տա րա ծաշր ջա նա յին ֆի
նան սա կան վե րահս կիչ Ռո բերտ Ա րե
լա նո յին և տա րա ծաշր ջա նա յին պայ
մա նագ րա յին գրա սեն յա կի տնօ րեն 
Մայքլ Ռոս մա նին:

Նրանք ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան
յան առաքելության պատվիրակության
հետ այցելեցին Փոքր Վեդիում ԱՄՆ
ՄԶԳֆինանսավորմամբվերակառուց
վածխորքային հորիտարածք, որտե
ղից սկիզբ է առնում նաև ԱՄՆ ՄԶԳ
ֆինանսավորմամբ կառուցված 560 մ
երկարությամբոռոգմանջրագիծը:Նա
խագիծն իրականացվել է ԱՄՆ ՄԶԳ
ֆինանսավորմամբ Հայաստանի ՓՄՁ
ԶԱԿի և նրա գործընկեր կազմակեր
պությունների կողմից իրականացվող
«Գործընկերություն՝ հանուն գյուղա
կան համայնքների բարգավաճման»
(USAID/PRP)ծրագրիշրջանակում:

Ծրագրի ղեկավար Սյունիք
Թադևոսյանը հյուրերին տեղեկացրեց,
որ հորըև ջրագիծըոռոգմանջրովեն

ապահովում40տնայինտնտեսություն
ներին պատկանող 30 հեկտար մշա
կովի հողերը: Ծրագրի շահառուներից
ֆերմերԳառնիկՄանուկյաննէլվստա
հեցրեց, որ մինչև ջրագծի շահագոր
ծումըգյուղացիները չէինկարողանում
հողը մշակել, ուստի և հավելյալ եկա
մուտ ստանալ այդ 30 հեկտար հողե
րից:

Այնուհետև հյուրերն «Գործընկե
րություն՝ հանուն գյուղական համայնք
ների բարգավաճման» (USAID/PRP)
ծրագրի շրջանակում, այցելեցին շի
նանյութի տեսքով դրամաշնորհ ստա
ցած հայր և որդի Զոհրապ և Արմեն
Ղազարյանների ջերմոց: 270 մ2 տա
րածքովջերմոցումայցիպահինաճեց
վում էր լոլիկ: Լոլիկից հետո ծրագրի
շահառուներն աճեցնելու են վարունգ:
ԶոհրապՂազարյանիխոսքով՝ջերմոցը
թույլտվեցհավելյալեկամուտունենալ
նաևձմռանընթացքում՝շուկայումավե
լիթանկվաճառելովայնտեղաճեցված
բանջարեղենը: Արմեն Ղազարյանն էլ
նշեց,որնախատեսումենշուտովկա
ռուցելնոր՝1000մ2տարածքովջերմոց:

www.smednc.am
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ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ, ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ՄԻՆՉԵՎ ԱՐԵՎԱՅԻՆ 

ՍՆՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ  ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

Է ջի նյու թե րը`  Մանվել Կիրակոսյանի

Ð²ðò²¼ðàôÚò

Ա րա րա տի մար զի Վե դի բնա կա վայ
րի հիմ ադր ման պատ մութ յու նը գա լիս է 
դա րե րի խոր քից: Քա ղա քի հիմ ադր ման 
և մ ա ցած այլ հար ցե րի շուր ջ զրու ցե ցինք 
1999 թվա կա նից Վե դի քա ղա քի քա ղա քա
պետ Վա րու ժան Բար սեղ յա նի հետ:

Վ. Բար սեղ յա նը ծնվել է Վե դի քա
ղա քում: Մաս նա գի տութ յամբ պատ մա բան 
քա ղա քա պետն աշ խա տան քա յին գոր ծու
նեութ յու նը սկսել է Վե դու թիվ 2 միջ նա
կարգ դպրո ցից՝ պատ մութ յան ու սու ցիչ, 
հե տո` փոխտ նօ րեն, այ նու հետև Ա րա րա
տի շրջկո մում՝ հրա հան գիչ,1995թ. ընտր
վել է Վե դու ա վա նա յին խորհր դի նա խա
գա հի տե ղա կալ. 1996 թ. Վե դու քա ղա քա
պե տի տե ղա կալ: 1999թ. հուն վարնո յեմ
բեր ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տել  է 
ՀՀ Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ
յան ԴԱՀԿ մար զա յին ստո րա բա ժան ման 
պետ: 2001 թ. ա վար տել է նաև Սանկտ 
Պե տեր բուր գի ար տա քին կա պե րի հա
մալ սա րա նի Եր ևա նի մաս նաճ յու ղի  ի րա
վա գի տութ յան բա ժի նը: 19881992 թթ .
ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է ՀՀ Ա րա րա տի 
մար զի տա րած քում, ազ գա միջ յան հա
րա բե րութ յուն նե րի լար ման թու լաց ման 
ուղ ղութ յամբ կազ մա կերպ վող մի ջո ցա
ռում ե րին, երկ րա պահ կա մա վո րա կան 
ջո կա տում մաս նակ ցել է Ե րաս խա վա նում 
սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յա նը:

- Պա րոն Բար սեղ յան, ե՞րբ է հիմ-
նադր վել Վե դի բնա կա վայ րը /քա ղա քի  
պատ մութ յու նը/:

 Վե դի քա ղա քի հիմ ադր ման տա
րեթ վի մա սին ստույգ տե ղե կութ յուն ներ 
չկան: Բ նա կա վայ րի մա սին ա ռա ջին հի
շա տա կութ յուն նե րը գա լիս են դեռևս ու
րար տա կան ժա մա նակ նե րից: Շր ջա պա
տում պահ պան վել են բերդամ րոց ներ,  
կա րաս ներ , խաչ քա րե րի տես քով գե րեզ
մա նա քա րեր: Վե դի ա նունն ա ռա ջին ան
գամ հի շա տակ վում է XIIIXIV դա րե րում` 
Նո րա վան քում, Օր բել յան նե րի թո ղած 
նվի րագ րա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րում: 
Այ նու հետև Վե թի, Վա դի անվանումով  հի
շա տակ վում է մինչև  XIX դա րի սկիզ բը:  
Ըստ ռուս աշ խար հա գիր Ի. Շո պե նի` բնա
կա վայ րը 1830 թ. ու նե ցել է Վե րին Վե դի 
ան վա նու մը: Այն 19րդ դա րի կե սին զ բա
ղեց նում էր Վե դի գե տի եր կու ա փե րը, ու
ներ մեծ և հին ե կե ղե ցի, 240 տուն թա թար 
և 12 հայ բնա կիչ: 

 Մինչև 1930 թ. ե ղել է գա վա ռա կի 
կենտ րոն, իսկ 1930 թ. սեպ տեմμե րի 9ի 
վար չա կան ռե ֆոր մով ստեղծ վել է Վե դու 
շրջան, ո րից 19381947 թթ. ա ռանձ նա
նում է Ղա րա բաղ լա րի շրջա նը: Վե դին 
1958 թ. ու նե ցել է 4500 բնա կիչ: Դեռ 1962 
թ. Վե դին ու ներ ա վա նի, իսկ 1996 թ.` ար
դեն քա ղաքի կար գա վի ճակ:

- Պա րոն Բար սեղ յան, քա ղա քի 
բնակ չութ յունն այ սօր, հիմ ա կա նում ին-
չո՞վ է զբաղ վում:

 Քա ղա քի բնակ չութ յան հիմ ա կան 
մա սը զբաղ վում է գյու ղատն տե սութ յամբ, 
Վե դի հա մայն քում գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի թի վը հաս նում է 1086: Հիմ
նա կա նում զբաղ վում են խա ղո ղի /689 
միա վոր հող/, ցո րե նի, բան ջա րա բոս տա
նա յին մշա կա բույ սե րի /1103 միա վոր հող/, 
հնդա վոր և կո րի զա վոր /281 և 220 միա
վոր հող/ պտուղ նե րի ա ճեց մամբ: Հիմ ա
կան սպառ ման շու կա ներն են` տե ղի շու
կա նե րը և գ յու ղար տադ րան քի մթեր ման 
գոր ծա րան նե րը:

- Շուրջ եր կու տասն յակ տա րի ներ 
Վե դի քա ղա քի քա ղա քա պետն եք, այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ի՞նչ կար ևոր 
աշ խա տանք ներ են  կա տար վել հա մայն-
քում, ո րոնք թեթ ևաց րել են բնակ չութ-
յան հոգ սը:

Իմ ղե կա վա րած տա րի նե րին հիմ ա
նո րոգ վել է քա ղա քա յին մար զա դաշ տը, 

մար զադպ րո ցը, Վե դու Մ շա կույ թի տու նը, 
վե րա կանգն վել և ընդ լայն վել է լու սա վո
րութ յան ցան ցը, հա մայն քի շուրջ 14 փո
ղոց նե րի աս ֆալ տա պա տում է ի րա կա նաց
վել, աս ֆալ տա պատ վել են նաև 36 շեն քե
րի բա կա յին տա րածք նե րը, ի րա կա նաց վել 
են  բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի տա նիք
նե րի, մուտ քե րի և շքա մուտ քե րի վե րա
նո րոգ ման, մայ թե րի սա լի կա պատ ման 
աշ խա տանք ներ: Հա մայն քի բա նուկ հատ
ված նե րում  տե ղադր վել են նստա րան ներ, 
կան գառ ներ, աղ բա ման ներ: Ի րա կա նաց
վել են աղ բա հա նութ յան, սան մաքր ման 
աշ խա տանք ներ: Ա ջակ ցել ենք նաև Վե դու 
բժշկա կան կենտ րո նին: 

 Մոտ 1100 ե րե խա ներ, յու րա քանչ յուր 
տա րի, ստա նում են նա խադպ րո ցա կան և  
ար տադպ րո ցա կան կրթութ յուն:

Ու շադ րութ յան կենտ րո նում են ե ղել 
ա նա պա հով ըն տա նի քի նե րի խնդիր նե րը, 
ինչ պես նաև ա ջակ ցել ենք բարձ րա գույն 
ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո
վո րող ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե
խա նե րի ուս ման վար ձե րի, ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րի ան դամ ե րից բուժ ման 
կա րիք ու նե ցող նե րի ծախ սե րը:

-Բ նակ չութ յան սո ցիալ-կեն ցա ղա-
յին պայ ման նե րը  էլ ա վե լի բա րե կե ցիկ 
դարձ նե լու հա մար, ի՞նչ աշ խա տանք-
ներ են անհ րա ժեշտ ի րա կա նաց նել: 

 Կան թա ղա մա սեր, ո րոնք ու նեն 
գա զա ֆի կաց ման, աս ֆալ տա պատ ման 
խնդիր ներ: Անհ րա ժեշտ է ա ջակ ցել մաս
նա վոր հատ վա ծին` նոր աշ խա տա տե ղե րի 
բաց ման գոր ծում:

-Ինչ պի սի ՞ ա ռաջ նա յին խնդիր ներ 
կան քա ղա քում, ո րոնք հրա տապ լու-
ծում եր են պա հան ջում:   

Այ սօր կար ևո րում ենք քա ղա քի կա
նա չա պատ ման հա մար ո ռոգ ման ցան ցի 
վե րա նո րո գու մը, ո րի ուղ ղութ յամբ ար դեն 
աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վում։ ար
դիա կան է նաև քա ղա քի լու սա վո րութ յան 
հար ցը, փո ղոց նե րի աս ֆալ տա պա տու մը, 
նոր թա ղա մա սե րում` կո յու ղագ ծե րի կա
ռու ցում ու գա զա ֆի կա ցու մը: 

-Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վում բնակ-
չութ յան ա զատ ժա մա նա կը, /կրթութ-
յուն, մշա կույթ, մար զա կան կյանք/:

 Հա մայն քա պե տա րա նի կող մից, ամ
ռան ա միս նե րին կազ մա կերպ վում և  անց 
են կաց վում հա մերգ ներ: Ու նենք զբո
սայ գի, որ տեղ ի րենց ա զատ ժա մա նակն 
ե նանց կաց նում ինչ պես ե րի տա սարդ նե
րը, այն պես էլ` տա րեց նե րը:

-Ի՞նչ ծրագ րեր և հա մա գոր ծակ ցութ-
յուն ներ պետք է ի րա կա նաց նեք: 

 Նա խա տե սում ենք հա մայն քի տա
րած քում չրա նոց ներ հիմ ել, ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն ներ և ս պան դա նոց կա ռու
ցել: Ա ռա ջի կա տա րի նե րին գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար անհ
րա ժեշտ է ստեղ ծել նաև սառ նա րա նա
յին տնտե սութ յուն ներ: Նա խա տես վում է 
հա մայն քում ներդ նել ար ևա յին սնու ցում 
ստա ցող լու սա վո րութ յան ցանց: 

ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ  ԳԱՐԵՋՐԻ 
ԳՈՐԾԱՐԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԲԱՑԵԼ 

ՇՈՒՐՋ 120  ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ
« Կի լի կիա» հայ կա կան 

գա րեջ րա տե սակ նե րը, հա մա
յին և  ո րա կա կան բարձր հատ
կա նիշ նե րի շնոր հիվ ի րենց 
ու րույն տեղն են գրա վել ինչ
պես հայ կա կան, այն պես էլ`  
ար տերկ րի շու կա նե րում:   Շու
տով, հայ սպա ռո ղը հնա րա վո
րութ յուն կու նե նա գնե լու « Դի
լի ջան» ապ րան քա նի շով  գա
րեջ րի  նոր տե սակ անին: Շուրջ 
4 տա րի ա ռաջ Դի լի ջա նում 
սկսված գա րեջ րի գոր ծա րա նի 
կա ռու ցու մը ար դեն ա վարտ
ված է: Նոր ար տադ րութ յան 
սե փա կա նա տերն է «Եր ևա նի 
գա րե ջուր» ՓԲԸի խորհր դի 

նա խա գահ և հա մա սե փա կա նա տեր,  «Հ և Տ  Հա կոբ յան ներ» ՍՊԸի սե փա
կա նա տեր  Հա կոբ Հա կոբ յա նը:

Ծն վել է Եր ևան քա ղա քում: Ա վար տե լով  Եր ևա նի սննդի արդ յու նա բե
րութ յան տեխ նի կու մը՝ ստա ցել է  տեխ նիկմե խա նի կի ո րա կա վո րում: Ա պա 
ու սու մը շա րու նա կել է պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տում:  Պաշտ պա նել է գի
տա կան թեզ, ստա ցել տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու ի աս տի ճան: 
Աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը սկսել է 1974 թ.` Եր ևա նի գա րեջ րի գոր
ծա րա նում, 20002003 թթ. աշ խա տել է «Եր ևա նի գա րե ջուր» ՓԲԸի տնօ րեն, 
20032007 թթ.` գլխա վոր տնօ րեն: 2007 և 2012 թ. ընտր վել է ԱԺ Պատ գա մա
վոր: ՀՀ Նա խա գա հի կող մից ար ժա նա ցել է շնոր հա կա լագ րի: Ռու սաս տա նի 
ին ժե նե րա կան ա կա դե միա յի նա խա գա հութ յան ո րոշ մամբ, 2014 թ. ար ժա նա
ցել է փառ քի շքան շա նի: Պարգ ևատր վել է « Հա յաս տա նի արդ յու նա բե րող նե րի 
և գոր ծա րար նե րի Միութ յան» ոս կե մե դա լով:

- Պա րոն Հա կոբ յան, տա րի ներ ա ռաջ, մեր հան դիպ ման ժա մա նակ 
նշե ցիք որ մտա դիր եք Դի լի ջան քա ղա քում գա րեջ րի ար տադ րութ յուն հիմ-
նել: Ինչ պե՞ս ի րա կա նաց րե ցիք այդ գա ղա փա րը:

2000 թվա կա նից սկսած` Դի լի ջան քա ղա քում ստեղ ծել և շա րու նա կում 
եմ ստեղ ծել աշ խա տա տե ղեր`  ա նաս նա պա հութ յան և  ար տադ րա կան տար
բեր ուղ ղութ յուն նե րում: Դ րա բաղ կա ցու ցիչ մասն է նաև ներ կա յումս կա ռուց
վող գա րեջ րի գոր ծա րա նը, ո րը գրե թե պատ րաստ է և հու նի սի վեր ջին կա րող 
է ար տադ րանք տալ: Գոր ծա րա նն ամ բողջ հզո րութ յամբ աշ խա տե լու դեպ
քում, կստեղծ վեն շուրջ 120 նոր աշ խա տա տե ղեր:

-Ար տադ րութ յան հզո րութ յու նը, ինչ պի սի՞ն է լինելու, գա րեջ րի ի՞նչ տե-
սա կա նիներ կար տադր վեն:

 Գոր ծա րա նի հզո րութ յու նը կլի նի տա րե կան մոտ 10 մլն. լիտր, այ սինքն՝ 
մի ջին կար գի ար տադ րութ յուն: Նախ նա կան տե սա կա նին`  « Դի լի ջան» « Դի
լի ջան 1» և « Դի լի ջան 2» ան վա նում ե րով գա րեջ րա տե սակ նե ր կլինեն: Այ նու
հետև կա ռաջ նորդ վենք  շու կա յի պա հան ջար կով: Ինչ տես քի, հա մի գա րեջ րի 
պա հան ջարկ ե ղավ շու կա յում, այդ տե սա կա նին էլ կար տադ րենք, որ ևէ խնդիր 
չեմ տես նում: Շ շալց վե լու են 0,33 լ, 0,45 լ  ա պա կե և մեկ լիտ րա նոց պո լիէ թի
լե նա յին շշեր, ինչ պես նաև  30, 50 լիտ րա նոց տա կառ ներ՝  լցնո վի գա րեջ րի  
վա ճառ քի հա մար: Լի նե լու է  բարձ րո րակ գա րե ջուր, սա կայն տար բեր վե լու է 
Կի լի կիա գա րեջ րից, քա նի որ պատ րաստ վե լու է այլ բա ղադ րա տոմ սով:

-Որ տե ղի՞ց եք ձեռք բե րում հում քը, ա ռա ջի կա յում ի՞նչ ա նե լիք ներ կան 
այդ ուղ ղութ յամբ:

 Հում քը, ա ռայժմ բե րում ենք դրսից: Գոր ծըն կե րոջս՝ « Կի լի կիա» ՓԲԸի 
գլխա վոր տնօ րեն Ա շոտ Բաղ դա սար յա նի հետ միա սին, Գ յում րիում կա ռու ցում 
ենք ա ծի կի գոր ծա րան: Հա յաս տա նում, ներկայումս գա րե ջուր ար տադ րե լու 
հա մար ո րակ յալ գա րի չկա, որ պես զի կա րո ղա նանք ա ծիկ պատ րաս տել: 
Ա ռա ջի կա յում  պլա նա վո րել ենք գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հետ  աշ
խա տել պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով,  որ պես զի  նրանք  հա տուկ տե սակ
նե րի ո րակ յալ  գա րի ա ճեց նեն և մ թե րեն:

- Ի՞նչ  մաս նա գետ ներ են աշ խա տում գոր ծա րա նում:
Բ նա կա նա բար, գա րեջ րի գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը նախև ա ռաջ դի լի

ջան ցի նե րի հա մար է: Ընդ հա նուր առ մամբ, աշ խա տող նե րը հիմ ա կա նում 
կլի նեն Տա վու շի մար զից: Այս պա հին այն տեղ գա րեջ րի մաս նա գետ ներ չու
նենք, Եր ևա նից 56 մաս նա գետ ներ՝ 3 ամ սից մինչև  մեկ տա րի ժամ կե տով 
կգոր ծու ղենք աշ խա տե լու, մինչև տե ղի կադ րե րը կա րո ղա նան այդ մաս նա գի
տութ յու նը յու րաց նեն:

- Որ տե՞ղ պետք է սպառ վեն « Դի լի ջան» գա րեջ րա տե սակ նե րը:
 Ցան կա ցած տե ղա կան ար տադ րանք, բնա կա նա բար, ցան կա լի է, որ 

հնա րա վո րինս շատ երկր նե րում վա ճառ վի: Հան դի սա նա լով «Եր ևա նի գա րե
ջուր»  ըն կե րութ յան հա մա սե փա կա նա տեր, ինձ հա մար ցան կա լի է, որ « Դի լի
ջան» գա րե ջու րը ար տերկր ներ  մեծ քա նա կով ար տա հան վի,  որ պես զի ներ
քին շու կա յում  Կի լի կիա յի հետ լրջո րեն չմրցակ ցի:

- Ի՞նչ  հոս քագ ծեր  եք օգ տա գոր ծվում  ար տադ րութ յու նում:
 Հոս քագ ծե րը ներկր վել են ար տա սահ ման յան երկր նե րից, եփ ման ար

տադ րա մա սի նը՝ չե խա կան ար տադ րութ յան է, լցման ար տադ րա մա սի նը՝ գեր
մա նա կան: Մի մա սը նոր է, մի մասն էլ` օգ տա գործ ված, բայց փայ լուն վի ճա
կում:

Մեր զրույ ցի վեր ջում պա րոն Հա կոբ յա նը հա վաս տիաց րեց, որ « Դի լի
ջան» գա րե ջու րը ար տադր վե լու է բարձր ո րա կով, իսկ գի նը լի նե լու է մո տա
վո րա պես մեր տե ղա կան գա րեջ րե րի գնին հա մար ժեք:
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ՀՀ Լոռու մարզը հարուստ է տարբեր օգտակար հանածոներով և իր այդ նշանակությամբ, երկրորդն 
է Հայաստանի Հանրապետությունում: Մարզի տարածքում հանքարդյունահանման աշխատանքներ 
են իրականացնում շուրջ 35 կազմակերպություններ, որոնցից 4-ը կատարում են մետաղական 
հանքավայրերի շահագործում (շահագործվում են Շամլուղի պղնձի, Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային 
և Մղարթի ու Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերը):  Թեմայի առնչությամբ  
«Ագրոլրատուրի» հարցերին է պատասխանում  ՀՀ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության և 
գյուղավարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը:

-Պրն. Հա կոբ յան, հան քարդ յու-
նա հան ման  աշ խա տանք նե րի արդ յու-
նա վե տութ յան բարձ րաց ման, ինչ պես 
նաև  բնա պահ պա նա կան հա վա սա-
րակշ ռութ յու նը պահ պա նե լու նպա տա-
կով, ի՞նչ աշ խա տանք ներ են տար վել:

 Հան քա վայ րե րի շա հա գործ ման և  
օգ տա կար հա նա ծո նե րի վե րամ շակ ման 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
նպա տա կով, կազ մա կեր պութ յուն նե րին 
տրվել է մաս նա գի տա կան և խորհր
դատ վա կան ա ջակ ցութ յուն: Ու սում ա
սիր վել և հա մա պա տաս խան ա ռա ջար
կութ յուն ներ են ար վել ըն դեր քօգ տա
գործ ման և բ նա պահ պա նութ յան ո լորտ
նե րին առնչ վող ի րա վա կան ակ տե րի մի 
շարք նա խագ ծե րի վե րա բեր յալ: Մար զի 
հան քարդ յու նա բե րա կան կենտ րոն նե
րում (Ա լա վեր դի, Թե ղուտ, Ար մա նիս, 
Ախ թա լա) պար բե րա բար անց են կաց
վում լեռ նաարդ յու նա բե րա կան գոր
ծու նեութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
ռիս կե րի գնա հատ ման և դ րանց մեղ
մաց մանն ուղղ ված հան դի պումքննար
կում եր, ո րոնց մաս նակ ցում են թի
րա խա յին հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ, 
ակ տիվ քա ղա քա ցի ներ, ՀԿնե րի, ԶԼՄ
նե րի, պե տա կան կա ռույց նե րի, ին պես 
նաև հիմ արկձեռ նա կութ յուն նե րի և  այլ 
շա հա ռու կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
Մար զի ըն դեր քի օգ տա գործ ման և  օ րի
նա կա նութ յան վե րա բեր յալ պա հանջ վող 
ձևա չա փով, հա մա պա տաս խան գե րա
տես չութ յուն նե րին պար բե րա բար ներ
կա յաց վել են տե ղե կանք ներ: 

 Վեր ջին 4 տա րի նե րին, ՀՀ պե տա
կան բյու ջեի կող մից, բնա պահ պա նա
կան և  ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման նպա տա կով ՀՀ Լո ռու 
մար զի վնա սա կար ազ դե ցութ յան են
թարկ վող հա մայնք նե րին տրա մադր ված 
գու մար նե րը կազ մել են` 2013 թ.ին` 275 
164.8, 2014  թ.ին` 223 998.4, 2015 թ.ին` 
148 755.1, 2016 թ.ին` 52 506.4 դրամ: 
Իսկ 2017 թ.ին, այդ նպա տա կով նա խա
տես ված է 111 667.2 դրամ: ՀՀ բնա պահ
պա նութ յան նա խա րա րութ յանն ա ռա
ջար կութ յուն է ներ կա յաց վել, որ պես զի 
Լո ռու մար զից ևս մի քա նի հա մայնք ներ 
ընդգրկ վեն վնա սա կար ազ դե ցութ յան 
են թարկ վող հա մայնք նե րի ցան կում: 
Կար ծում եմ, ակն կալ վող բնա պահ պա
նա կան նպա տա կա յին գու մար ներն էա
պես կնպաս տեն ազ գաբ նակ չութ յան 
ա ռող ջութ յան և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պան ման բա րե լավ մա նը: 

-Բ նա պահ պա նա կան խնդիր նե րի 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում էա-
կան դե րա կա տա րութ յուն ու նի նաև 
վտան գա վոր թա փոն նե րի հե ռա ցու մը, 

ջրի նմուշ նե րում, ի րա կա նաց րել է ծանր 
մե տաղ նե րի կոն ցենտ րա ցիա նե րի վե
րա բեր յալ հե տա զո տում, ո րի արդ յունք
նե րի ներ կա յաց մա նը մաս նակ ցել են ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան, տա րած քա յին կա
ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, հան քարդ յու
նա բե րա կան ըն կե րութ յուն նե րի, մի ջազ
գա յին դո նոր և զար գաց ման կազ մա
կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
դպրոց նե րի և ման կա պար տեզ նե րի 
տնօ րեն ներ, և  այլն: Հե տա զո տութ յուն
նե րի արդ յունք ներն ու ղարկ վել են շա
հագր գիռ հա մայնք նե րին և հանձ նա
րար վել, որ պես զի ման րա մասն ու սում
նա սիր վեն և  ա ռա ջի կա յում պե տա կան, 
հա մայն քա յին կամ այլ ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րով ի րա կա նաց վեն թի րա խա
յին ման կա պար տեզ նե րի և դպ րոց նե րի 
բա կե րի աս ֆալ տա պատ ման կամ բե տո
նա պատ ման աշ խա տանք ներ, որ պես զի 
հնա րա վո րինս նվա զեց վի և չե զո քաց վի 
ծանր մե տաղ նե րի վնա սա կար  ազ դե
ցութ յու նը:

-Պրն. Հա կոբ յան, բնա պահ պա-
նութ յան ո լոր տին առնչ վող ի՞նչ սե-
մի նար ներ, գի տա ժո ղով եր և կոն-
ֆե րանս ներ են կազ մա կերպ վել մար-
զում: Ո րո՞նք են դրան ցից ա ռա վել 
կար ևոր նե րը:

 Հա սա րա կա կան լսում եր են կա
յա ցել « Վա նա ձորԱ լա վեր դի Բագ րա
տա շեն մաք սա յին կետ»ի ավ տո մայ րու
ղու վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի 
վե րա բեր յալ: Իսկ շրջա կա մի ջա վայ
րի վրա և սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յան 
նախ նա կան գնա հատ ման վե րա բեր յալ 
կա յա ցել է հան րա յին քննար կում` « Կով
կաս յան է լեկտ րա հա ղորդ ման ցանց» 
ծրագ րի շուրջ: Կար ևոր նե րից էին նաև 
« Դե պի Մա րա քեշ՝ Հա յաս տա նը Կ լի մա յի 
փո փո խութ յան կոն վեն ցիա յի Կող մե րի 
22րդ նս տաշր ջա նի նա խա շե մին» կոն
ֆե րան սը, «Ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա
զեց ման նե րա ռա կան (ԱՌՆՆ) ծրագ րի» 
վե րա բեր յալ սե մի նա րը: Կար ևոր էր նաև 
« Հո ղե րի և  ան տառ նե րի կա յուն կա ռա
վար ման ներդ րու մը Հ յու սիսար ևել յան 
Հա յաս տա նի չոր լեռ նա յին լանդ շաֆտ
նե րում» ծրագ րի մեկ նար կա յին աշ խա
տա ժո ղով հան դի պումքննար կու մը` 
Լո ռու մարզ պե տա րա նի նիս տե րի դահ
լի ճում, ինչ պես նաև  խորհր դատ վա
կան խորհր դի նիս տի գու մա րու մը: Քն
նար կում է կա յա ցել նաև ան տա ռա յին 
օ րենսգր քի մեջ փո փո խութ յուն ներ կա
տա րե լու վե րա բեր յալ: Կա յա ցել է նաև 
Լո ռու մարզ պե տա րա նում հան դի պում
քննար կում` Ա լա վեր դու պղնձա ձու լա
կան գոր ծա րա նի ար տա նե տում ե րի 
վե րա բեր յալ: Ի րա կա նաց վել է «Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան տե ղա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշա կում` 
Վա նա ձոր քա ղա քի հա մար» ծրա գի րը: 
Մաս նակ ցել ենք նաև Վա նա ձում սա
նէ պիդ կա յա նի նոր մար զա յին լա բո րա
տո րիա յի կա ռուց ման նախ նա կան գնա
հատ ման հայ տի վե րա բեր յալ շրջա կա 
մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յան հան րա
յին, «Կ լի մա յի փո փո խութ յան հար մար
վո ղա կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
պլա նի» մշա կում ծրագ րի կլոր սե ղան
քննար մա նը: Հան դի պումքննար կում 
է կա յա ցել նաև Վա նա ձո րի քի միա կան 

գոր ծա րա նի թա փո նա կու տա կի չի պա
րու նա կութ յանն ու պահ պա նութ յանն 
առնչ վող թե մա յով:

 Մար զի բնա պահ պա նա կան կար
ևոր խնդիր նե րի քննար կում երն ու 
հա սա րա կա կան լսում ե րը հիմ ա կա
նում անց են կաց վել մարզ պե տա րա նի 
նիս տե րի դահ լի ճում և մար զում գոր ծող 
բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վա կան 
ե րեք Օր հուս կենտ րոն նե րում ( Վա նա
ձոր, Ա լա վեր դի, Ս տե փա նա վան): Հա
սա րա կա կան լսում ե րին մաս նակ ցում 
են ինչ պես հա մա պա տաս խան գե րա
տես չութ յուն նե րի և կազ մա կեր պութ յուն
նե րի փոր ձա գետ ներ, այն պես էլ` շա
հագր գիռ ՏԻՄե րի, բնա պահ պա նա կան 
ՀԿնե րի, ԶԼՄնե րի և հա սա րա կութ յան 
ակ տիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

-Պրն Հա կոբ յան, բնա պահ պա նա-
կան կար ևոր խնդիր նե րից ա ռաջ նա-
հերթն  ան տառ նե րի վե րա կանգ նում 
ու պահ պա նում է, ո րը հա ջո ղութ յամբ 
կա րող են ի րա կա նաց նել միայն ար-
հես տա վարժ մաս նա գետ նե րը: Ի՞նչ 
աշ խա տանք ներ են տար վում մար զում` 
լա վա գույն մաս նա գետ նե րի պատ-
րաստ ման ուղ ղութ յամբ: 

 Լա վա գույն և ժա մա նա կա կից պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա
գետ նե րի պատ րաստ ման ուղ ղութ յամբ 
ՀՀ Լո ռու մար զում զգա լի աշ խա տանք
ներ է տա նում ՀԱԱՀի Վա նա ձո րի մաս
նաճ յու ղը:  Մաս նաճ յու ղում գոր ծող «Ան
տա ռա յին տնտե սութ յուն և բ նա կա վայ
րե րի կա նա չա պա տում» մաս նա գի տութ
յամբ մինչ օրս ե ղել է 73 շրջա նա վարտ, 
այժմ հե ռա կա ու սուց մամբ  սո վո րում են  
71 ու սա նող ներ: Ու շագ րավն այն է, որ 
ԱՏ  5րդ կուր սի  ու սա նող ներ Գա րիկ 
Սա հակ յա նը և Ար թուր Քա լաշ յա նը աշ
խա տում են ՀՀ « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի` 
հա մա պա տաս խա նա բար` Գու գար քի և  
Ս տե փա նա վա նի  մաս նաճ յու ղե րում:   
Ն շենք նաև, որ ո րոշ շրջա նա վարտ ներ  
նույն պես աշ խա տում են մաս նա գի
տութ յամբ` Ջի լի զա յի, Լալ վա րի և Դ սե ղի 
ան տառտն տե սութ յուն նե րում: Այլ կերպ 
ա սած` մաս նաճ յու ղի շրջա նա վարտ
ներն աշ խա տան քով ա պա հով վա ծութ
յան խնդիր չու նեն, քա նի որ մաս նա գի
տութ յու նը պա հան ջարկ է վա յե լում, իսկ 
շրջա նա վարտ ներն աչ քի են ընկ նում գի
տե լիք նե րի բարձր մա կար դա կով: 

Բ նա պահ պա նա կան կա յուն վի
ճա կի, հա վա սա րակշ ռութ յան պահ պա
նում ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից է, ո րի 
կար գա վոր ման նպա տա կով ար վում է 
հնա րա վո րը` թե՛ տե ղա կան ինք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի և ՀԿնե րի, և 
թե՛ մի ջազ գա յին դո նոր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի կող մից: Բ նա պահ պա նա կան 
անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը մո լո րա
կի խնդիրն է, ո րի ի րա գործ ման գոր ծըն
թա ցում իր ա ռանձ նա հա տուկ դե րա կա
տա րութ յունն ու նի երկ րի յու րա քանչ յուր 
բնա կա վայր: Այդ յու րա հա տուկ ա ռա
քե լութ յան մեջ իր մասն ու բա ժինն ու նի 
նաև ՀՀ Լո ռու մար զը` իր հա րուստ բու
սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հով: Մո
լո րա կը մեր կա նաչ բնա կա վայրն է, ո րը 
պահ պա նութ յան և պաշտ պա նութ յան 
կա րիք ու նի: Եվ դրա նում մեր մաս նա բա
ժինն  ու նենք յու րա քանչ յուրս` յու րո վի:

Հար ցազ րույ ցը` Նել լի Սա հակյա նի

ինչ պես նաև աղ բա հա նութ յան կա նո-
նա վոր կազ մա կեր պու մը: Ի՞նչ աշ խա-
տանք ներ են տար վում մար զում այս 
ուղ ղութ յամբ:

Ըն թաց քի մեջ է հայ– գեր մա նա կան 
ֆի նան սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նակ նե րում, « Կոշտ կեն ցա ղա յին  
աղ բի հա մա կող մա նի կա ռա վար ման 
հա յե ցա կարգ (ք. Վա նա ձոր)» ծրա գի րը: 
Այն են թադ րում է ՀՀ Լո ռու մար զում կա
ռու ցել եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա
մա պա տաս խան աղ բա վայ րեր, ո րոնք 
կսպա սար կեն մարզն ամ բող ջութ յամբ: 

Նոր աղ բա վայ րե րի շա հա գործ մա
նը զու գըն թաց, կլուծ վի նաև հա մայնք
նե րում տա րե րայ նո րեն ա ռա ջա ցած 
ա պօ րի նի աղ բա վայ րե րի լիկ վի դաց ման 
հար ցը: Մարզ պե տա րա նի կող մից տար
վող հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի շնոր
հիվ, մար զի  գյու ղա կան 5 հա մայնք ներ 
ևս ձեռք են բե րել աղ բարկղ ներ և սկ սել 
են կա տա րել կա նո նա կարգ ված աղ բա
հա նութ յան աշ խա տանք ներ: Ինչ վե
րա բե րում է ՀՀ Լո ռու մար զում վտան
գա վոր թա փոն նե րի առ կա յութ յա նը, 
ա պա դրանք հիմ ա կա նում հան դես են 
գա լիս ժամ կե տանց դե ղո րայ քի տես
քով: Բժշ կա կան թա փոն նե րի վնա սա
զեր ծու մը ոչ միայն ա ռող ջա պա հա կան, 
այլ նաև կարևոր բնա պահ պա նա կան 
հիմ ախնդ րի լու ծում է: Մարզ պե տա
րա նի ա ջակ ցութ յամբ վտան գա վոր թա
փոն նե րի վնա սա զերծ մամբ զբաղ վող 
մաս նա գի տաց ված ըն կե րութ յուն նե րը 
պայ մա նագ րեր են կնքել մար զի բուժ
հիմ արկ նե րի հետ, և  ըստ հա մա տեղ 
մշակ ված ժա մա նա կա ցույ ցի` ի րա կա
նաց նում են ժամ կե տանց դե ղո րայ քի 
և բուժ պա րա գա նե րի տե ղա փո խում և 
վն ա սա զեր ծում: Ա լա վեր դու քա ղա քա
պե տա րա նի պատ վե րով ի րա կա նաց
վել են մկնդե ղի թա փո նա կու տա կի չի 
ռիս կե րի մեղ մանն ուղղ ված և  այն հե
տա գա յում անվ տանգ վի ճա կի բե րե լու 
մի ջո ցա ռում ե րի նա խագ ծանա խա
հաշ վա յին աշ խա տանք ներ: Հարկ է 
նշել, որ մկնդե ղի գե րեզ մա նո ցի բնա
պահ պա նա կան հիմ ախնդ րի լուծ ման 
նպա տա կով առ կա նա խագ ծի հի ման 
վրա կկազմ վի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա
գիր, ո րը կնե րա կա յաց վի հա մա պա
տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րին և 
մի ջազ գա յին դո նոր կազ մա կեր պութ
յուն նե րին: 

Հիմք ըն դու նե լով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հի 1997 
թվա կա նի մա յի սի 6ի N ՆՀ728 հրա
մա նագ րի 1.37 կե տը` բնութ յան և շր ջա
կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան ու ըն
դեր քօգ տա գործ ման բնա գա վառ նե րում,  
հա մա ձայն տրված հար ցա շա րե րի, 2016 
թ. ըն թաց քում ՀՀ Լո ռու մար զի 14 հա
մայնք նե րում ի րա կա նաց վել է վար չա
կան հսկո ղութ յուն և  արդ յունք նե րը ներ
կա յաց վել են տա րած քա յին կա ռա վար
ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յա նը: 

Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա մալ
սա րա նի Պա տաս խա նա տու հան քարդ
յու նա բե րութ յան կենտ րո նը « Հան քարդ
յու նա բե րա կան շրջա կա մի ջա վայ րի ան
կախ մշտա դի տար կում» ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, մար զի Ա լա վեր դի, Ախ թա լա 
և Ս տե փա նա վան (Ար մա նիս) հա մայնք
նե րի մի շարք ման կա պար տեզ նե րի և 
դպ րոց նե րի բա կե րում, հո ղի և խ մե լու 
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 Նախ րի վե րար տադ րութ յու նը` 
տար վա ըն թաց քում կեն դա նի նե
րի գլխա քա նա կի պահ պա նու մը կամ  
ա վե լա ցում է` ա ռա վել մթե րա տու 
կեն դա նի նե րի  բազ մաց ման մի ջո ցով: 
Նախ րի վե րար տադ րութ յու նը լի նում է 
հա սա րակ /պարզ/ և  ընդ լայն ված:

 Հա սա րակ վե րար տադ րութ յան 
դեպ քում կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը 
նախ րում, տնտե սութ յու նում չի ա վե լա
նում, այ սինքն` տար վա սկզբին և վեր
ջին մում է նույ նը: Ընդ լայն ված վե
րար տադ րութ յան դեպ քում կեն դա նի
նե րի գլխա քա նա կը տար վա ըն թաց քում 
ա վե լա նում է, ա վե լի շատ կեն դա նի ներ 
են  մուտք գոր ծում նա խիր, քան` դուրս 
գա լիս: Այդ ա վե լա ցու մը կա րող է լի նել 
տար բեր չա փե րի մինչև 510 տո կոս և  
ա վե լի:

 Նախ րի բնականոն վե րար տադ
րութ յունն ա պա հո վե լու  և  ո րա կը բա
րե լավ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ա մեն 
տա րի նախ րից հա նել  /խո տա նել/ ցածր  
մթե րա տու, ծեր, ան բու ժե լի հի վանդ 
կամ այլ ա րատ ներ ու նե ցող կո վե րին և 
դ րանք փո խա րի նել բարձր մթե րա տու, 
ա ռողջ և  ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րով: 
Սո վո րա բար, ապ րան քա յին նա խիր նե
րում, ա մեն տա րի խո տա նում են կո վե
րի գլխա քա նա կի 1520 տո կո սը, իսկ 
տոհ մա յին նա խիր նե րում` 2025 տո կո
սը: Խո տան ված կո վե րին փո խա րի նե լու 
հա մար տնտե սութ յու նում ստաց ված էգ 
մատ ղա շի 7580 տո կո սը պետք է ա ճեց
նել, թող նել նա խի րը հա մալ րե լու հա
մար: Օ րի նակ` ե թե ֆեր մերն ու նի 10 կով,  
տար վա ըն թաց քում նրան ցից ստաց վում 
է 8 հորթ /4 ա րու, 4 էգ/, ա պա ծնված 
4 էգ  հոր թից 3ը /75 տո կոս/, պետք է 
ա ճեց նի նա խի րը հա մալ րե լու հա մար: 
 Նախ րի նոր մալ վե րար տադ րութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ  են 
ա նաս նա բու ծա կան, ա նաս նա բու ժա
կան և կազ մա կերպ չա կան մի շարք մի
ջո ցա ռում եր:  Նախ պետք է վե րաց նել 
կամ խիստ կրճա տել կո վե րի ստեր ջութ
յու նը, ո րը մի շարք ֆեր մեր նե րի նա խիր
նե րում կազ մում է մինչև 2025 տո կոս 
և  ա վե լի: Ս տերջ են հա մար վում այն 
կո վե րը, ո րոնք տվյալ տար վա ըն թաց
քում չեն ծնել: Տար վա սկզբին ե ղած  յու
րա քանչ յուր 100 կո վե րի հաշ վով պետք 
է ստա նալ 95100 հորթ: Այ նու հետև 
անհ րա ժեշտ է ծնված  մատ ղա շը պա հել 
ան կո րուստ: Հայտ նի է, որ ֆեր մե րա յին 
շատ  տնտե սութ յու նում ծնված հոր թե րի  
մի զգա լի մա սը /2530 տո կոս/  ա ռա ջին 
իսկ տա րում սատ կում կամ են թարկ վում  
են հար կա դիր մոր թի: Մատ ղա շի ել քե րի 
կրճա տու մը մեծ ռե զերվ է նախ րի  նոր
մալ վե րար տադ րութ յունն ա պա հո վե լու, 
տնտե սութ յու նում կա թի և տա վա րի մսի 
ար տադ րութ յունն ա վե լաց նե լու գոր ծում: 
Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նաև նախ
րի նո րոգ ման հա մար ա ճեց վող էգ մատ
ղա շի ժա մա նա կին զու գա վո րու մը  կամ 
սերմ ա վո րու մը:  Ֆեր մե րա յին մի շարք 
տնտե սութ յուն նե րում էգ մատ ղա շը զու
գա վո րում են  ուշ հա սա կում` մոտ եր կու 
տա րե կա նում և  ա վե լի ուշ: Այդ պատ ճա
ռով կյան քի ըն թաց քում կո վե րից ստաց
վում է քիչ հորթ և  քիչ կաթ, արդ յու նքում 
ա վե լա նում են նաև  մատ ղա շի ա ճեց ման 
վրա կա տար վող  կե րի և  այլ ծախ սե րը: 

 Կով կաս յան գորշ ցե ղի նո րոգ ման 
էգ մատ ղա շը պետք է զու գա վո րել 1718, 
իսկ սևաբ ղետ ցե ղի նը` 1617 ամ սակա
նում: Այս տեղ կար ևոր է ոչ այն քան 
մատ ղա շի  տա րի քը, որքանկեն դա նի 
զանգ վա ծի  զու գա վոր ման ժա մա նա կը: 
Էգ  մատ ղաշն ա ռա ջին զու գա վոր ման 
ժա մա նակ  պետք է ու նե նա տվյալ ցե ղի 
չա փա նիշ նե րով նա խա տես ված լիա տա
րիք կո վե րի  կեն դա նի զանգ ված առն
վազն 75 տո կո սը. կով կաս յան գորշ ցե
ղի հա մար այն 718 ամ սա կա նում կազ
մում է 360370 կգ, իսկ սևաբ ղետ ցե ղի 
հա մար, 1617 ամ սա կա նում` 380400 

կգ: Կար ևոր է նաև կո վե րի օգ տա գործ
ման տևո ղութ յան եր կա րա ցու մը:

 Մեր ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց 
են տվել, որ կով կաս յան գորշ ցե ղի կո
վե րի օգ տա գործ ման տևո ղութ յու նը, 
տոհ մա յին նա խիր նե րում կազ մում է 4,2 
լակ տա ցիա, ո րը շատ կարճ է: Ցան կա լի 
է, որ կո վե րը տնտե սութ յու նում օգ տա
գործ վեն 56 տա րի, այ սինքն` մինչև 89 
տա րե կա նը: Սա ևս կն պաս տի կա թի և 
հոր թե րի քա նա կի ա վե լաց մա նը` մեկ կո
վի կյան քի ըն թաց քում: Սա կայն  ցածր 
մթե րա տու կո վե րին, ո րոնք ու նեն տվյալ 
նախ րի մի ջի նից ցածր մթե րատ վութ
յուն, պետք է ժա մա նա կին խո տա նել` 
ան կախ տա րի քից: Կո վե րի հիմ ա կան 
խո տա նու մը կա տա րում են ա ռա ջին  
լակ տա ցիան ա վար տե լուց հե տո, երբ 
պարզ է լի նում տվյալ կո վի մթե րատ
վութ յան մա կար դա կը: Այն հա մար վում է 
սե լեկ ցիա յի արդ յու նա վետ մե թոդ նե րից 
մե կը: Նախ րի օպ տի մալ կա ռուց ված քը  
նույն պես կար ևոր է վերջինիս վե րար
տադ րութ յան գոր ծում: Նախ րի կա ռուց
ված քը տար բեր սե ռա հա սա կա յին խմբի 
կեն դա նի նե րի տո կո սա յին հա րա բե րութ
յունն է նախ րում: Այն տար բեր է լի նում` 
կախ ված տե ղան քի բնակ լի մա յա կան  
պայ ման նե րից` տա վա րա բու ծութ յան 
ուղ ղութ յու նից /կաթ նա տու, կաթ նամ սա

տու, մսա տու/ և  այլ պայ ման նե րից: Մեր 
հան րա պե տութ յան  նա խա լեռ նա յին  և 
լեռ նա յին գո տի նե րում, բնա կան ա րոտ
նե րի օգ տա գործ մամբ, ցան կա լի է բու
ծել կով կաս յան գորշ ցե ղի և մ յուս գորշ 
ցե ղե րի  /ավստ րիա կան, շվեյ ցա րա կան, 
գեր մա նական սե լեկ ցիա յի շվից  ցե ղե րի 
տա վա րը/, ո րոնք ու նեն կաթ նամ սա տու 
ուղ ղութ յուն, իսկ ցած րա դիր գո տու պայ
ման նե րում /Ա րա րատ յան հար թա վայր և  
քա ղա քա մերձ տնտե սութ յուն նե րում/ կո
վե րի շուրջ տար յա մսու րա յին պահ ված քի 
պայ ման նե րում` կաթ նա տու ուղ ղութ յան 
ցե ղե րը  /սևաբ ղետ, հոլշ տին և  այլն/: Կո
վե րի տե սա կա րար կշի ռը կաթ նամ սա
տու ուղ ղութ յան  նա խիր նե րում`    նա
խա լեռ նա յին և լեռ նա յին գո տի նե րում, 
ցան կա լի  է լի նի 4045 տո կոս, իսկ կաթ
նա տու տի պի նա խիր նե րում`/ցած րա դիր 
գո տի /4550 տո կոս և  ա վե լի: 

Կո վե րի տե սա կա րար կշի ռը նա
խիր նե րում 4045 տո կոս լի նե լու դեպ
քում, մսա տու մատ ղա շը կա րե լի է ա ճեց
նել տվյալ տնտե սութ յու նում և մ սի տալ 
մինչև 15 ամ սա կա նը:  Կո վե րի տե սա
կա րար կշի ռը նա խիր նե րում 45 տո կո
սից բարձր լի նե լու դեպ քում /ցած րա դիր 
գո տի/ մսա տու մատ ղա շը վաղ տա րի
քում /մինչև 6 ամ սա կա նը/ պետք է հան
վի տնտե սութ յու նից և տրվի մաս նա գի
տաց ված ձեռ նար կութ յուն նե րին հե տա
գա լիա ճեց ման և բտ ման հա մար: Ն կա
տենք, որ կո վե րի տե սա կա րար կշի ռը 
նախ րում ա վե լա նա լով` ա վե լա նում  է  
կա թի ար տադ րութ յու նը և  նվա զում 
մսի ար տադ րութ յու նը, քա նի որ  մսա
տու մատ ղա շը տնտե սութ յու նից պետք է 
հան վի ա վե լի վաղ հա սա կում:

Խա չա տուր Սի մոն յան
Գ յու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր,

Ար մեն Սի մոն յան
Գ յու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
Գինեգործության ավանդույթների վերածնունդը 

նույնպես նորարարություն է
Ա սում են նո րը լավ մո ռաց ված 

հինն է,  և  այդ ի մաս տով  գի նե գոր-
ծութ յան ո լոր տում հա րուստ ա վան-
դույթ ներ ու նե ցող Հա յաս տա նի 
հա մար դրանց վե րած նուն դը   նո-
րա րա րութ յուն է: Ա ռա վել ևս, որ 
այդ գոր ծով  կին է զբաղ վում:  Գի-
նե գոր ծութ յու նը Հա յաս տա նում  
ա վան դա բար հա մար վել է բա ցա-
ռա պես տղա մարդ կանց ո լորտ, 
սա կայն Golden Grape ArmAs գինու 
և կոնյակի գործարանի  տնօ րեն 
Վիկ տո րիա Աս լան յա նը  կոտ րում 
է այդ կարծ րա տի պը՝ իր գոր ծու-
նեութ յամբ և ճա նաչ վա ծութ յամբ 
ա պա ցու ցե լով, որ գի նին, բիզ նեսն  ու 
մի ջազ գա յին շու կան ոչ թե կին կամ 
տղա մարդ է հար գում ու ճա նա չում, այլ 
գոր ծին նվիր ված ան հա տի, ո րը գնում 
է իր ե րա զան քի հետ ևից ու ի րա կա-
նութ յուն դարձ նում այն:

– Տի կին Աս լան յան, ին չո՞ւ 
եք  հենց  գի նե գոր ծութ յան ո լորտն 
ընտ րել:

– Հայրս ա ռա ջինն էր, որ 2007 թվա
կա նին ԱՄՆից վե րա դար ձավ Հա
յաս տան  և ներդ րու մա յին մեծ ծրա գիր 
սկսեց: Երբ 2008ին մենք ե կանք ու տե
սանք, թե նա ինչ հրաշք է կա րո ղա ցել 
ստեղ ծել Ա րա գա ծոտ նի մար զում 180 
հեկ տար ա մա յի, քարք արոտ տա րած
քի վրա, ո րը զուրկ էր որ ևէ են թա կա
ռուց ված քից՝ ո ռոգ ման ջրից, է լեկտ
րա կա նութ յու նից,  ճա նա պարհ նե րից 
և  այլն,  մենք ևս  ո գեշնչ վե ցինք ու ո րո
շե ցինք վե րա դառ նալ Հա յաս տան, լի
նել նրա կող քին ու ի րա կա նաց նել այդ 
պրոեկ տը: Ար դեն 2009ին ինքս տե
ղա փոխ վե ցի Հա յաս տան, ան մի ջա պես 
ան ցա գոր ծի, 2010ին սկսե ցինք կա ռու
ցել գոր ծա րա նը… Ու շագ րավ է, որ հենց 
նույն ժա մա նա կաշր ջա նում՝ 2007ին, 
Հա յաս տա նում, Ա րե նի քա րան ձա վում 
հայտ նա բեր վեց աշ խար հի ա մե նա հին 
գոր ծա րա նը,   որն ու նի 6100 տար վա 
պատ մութ յուն և մենք վստահ էինք, որ 
այդ տե ղե կատ վութ յու նը պետք է ճիշտ 
օգ տա գոր ծել, քան զի պատ մութ յու նը, 
որ մենք ու նենք, ոչ միայն բիբ լիա կան 
լե գենդն է Նո յան տա պա նի մա սին, այլ 
ու նենք ա պա ցույց ներ, որ ա ռա ջին գի
նե գործ ներն ենք, ա ռա ջին այ գե գործ
նե րը,  ար տա կարգ ո րակ ենք ա պա
հո վել, նույ նը կա րող ենք ա նել այ սօր 
ու դեռ ա վե լին:  «ԱրմԱ սը» վե րած նում 
է հայ կա կան գի նե գոր ծութ յան բա րի 
ա վան դույթ նե րը՝ ստեղ ծե լով նրբա համ 
գի նի ներ, ո րոնք մա տու ցում է աշ խար
հին նաև մեր հա րուստ պատ մութ յան 
է ջե րը բա ցա հայ տե լով: Այն,  որ Հա յաս
տա նը հա մար վում է պատ մա կան գի
նու եր կիր, աշ խար հում քչե րը գի տեն, և 
մեր պա տաս խա նատ վութ յունն այն բա
ցա հայ տել աշ խար հին, ինչն իր հեր թին 
մեծ ազ դե ցութ յուն կու նե նա  Հա յաս
տա նի ողջ տնտե սութ յան վրա:

–Ինչ պե՞ս Ձեզ ընդունեց այս ո լոր-
տը՝ հաշ վի առնելով ոչ միայն այն, 
որ  կարճ ժա մա նա կում կա րո ղա ցաք 
նո րա րար գա ղա փար նե րով փո փո-
խութ յուն ներ բե րել գի նու շու կա յում, 
այլև եր կար տա րի ներ դրսում եք 
ապ րել:

 Կա րող եմ ա սել, որ իմ մուտ քը որ ևէ 
բա ցա սա կան ար ձա գանք նե րով կամ 
եր ևույթ նե րով չի ու ղեկց վել: Ես չեմ աշ
խա տել, որ ո լորտն ինձ ըն դու նի, այլ 
աշ խա տել  և  աշ խա տում եմ, որ պես զի 
հայ կա կան գի նի նե րը մի ջազ գա յին շու
կա յում ըն դուն վեն: Մեր նպա տակն է, 
որ պես զի «Ար Մա սը» ճա նաչ վի տար
բեր մարդ կանց կող մից որ պես հայ կա
կան ո րակ յալ գի նի` որ պես ա ռաջ նորդ
նե րից մե կը: Իսկ դրա հա մար շատ 
բան է ար վում. մենք այն քան տար բեր 
մի ջո ցա ռում ե րի ենք մաս նակ ցում աշ

խար հի տար բեր երկր նե րում, ինձ հրա
վի րում են, որ պես զի ես պատ մեմ այս 
ա մե նի մա սին, ես ինքս եմ մեկ նում 
ու շատ ծրագ րեր ենք իս կա պես ի րա
կա նաց նում: Կա րե լի է ա սել, որ  մեծ 
ներդ րում ենք կա տա րում այս գոր ծի 
մեջ: Հա յաս տա նում էլ գի նե գոր ծութ
յան ո լոր տի շատ ար տադ րող նե րի հետ 
մտե րիմ ենք, հա մա գոր ծակ ցում ենք ու 
թեև ա մենքս մեր տեղն ու դե րը ու նենք 
շու կա յում՝ գնա յին ու հա մա յին ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րից ել նե լով, բայց 
ուղ ղա կի անհ րա ժեշ տութ յուն է, որ մենք 
լավ հա մա գոր ծակ ցենք ու ճա նաչ վենք 
որ պես գի նե գործ եր կիր: Մեր բո լո րիս 
մրցա կից նե րը դրսում են, և  այդ պատ
ճա ռով էլ, երբ ար տերկ րում մաս նակ
ցում ենք տար բեր ցու ցա հան դես նե րի, 
մենք մաս նակ ցում ենք, որ պես եր կիր 
և շատ հազ վա դեպ որ պես ան հատ ներ:

– Հա յաս տա նում որ քա նո՞վ է կնոջ 
համար դժվար ստեղ ծել իր գոր-
ծն ու կա յա նալ այս տեղ: 

Ի րա կա նում ամ բողջ աշ խար հը կա
րե լի է այդ պի սին հա մա րել, բայց դա 
էլ ըն կալ ման և տե սանկ յու նի խնդիր է: 
Ինձ շատ հա ճախ են այդ հար ցը տա
լիս, և հիմ ա կա նում ես նույն պա տաս
խանն եմ տա լիս՝ կարևորը նախ ևա
ռաջ այն է, թե ինչ պի սի  ղե կա վար ես,  
ինչ ար տադ րանք ես դու ա պա հո վում: 
Օ րի նակ, ե թե ար տադ րում ես այն պի սի 
ապ րանք, որն ար տա հան վում է, ա պա 
խա նու թում այն գնո րդը չգի տի, թե ով է 
ար տադ րել. ո րակն է խո սում դրա փո
խա րեն, որն էլ տղա մար դու կամ կնոջ 
շնորհք չէ, այլ աշ խա տան քի կազ մա
կերպ ման և  այլ նի շնորհք է: Ես եր բեք 
չեմ վերց րել ինձ վրա լա վը կամ չեմ հրա
ժար վել վա տից, քան զի մենք թիմ ենք և  
աշ խա տում ենք հա նուն մի նպա տա կի՝ 
ո րակ յալ ար տադ րանք, ո րը ճա նա չե լի 
կդարձ նի մեր հայ րե նի քը, մեր պատ
մութ յունն ու ա վան դույթ նե րը: Իսկ գի
նե գոր ծութ յու նը մեր երկ րում իս կա պես 
ու նի մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ, քա նի 
որ Հա յաս տանն իր աշ խար հագ րա կան 
դիր քով, ար ևա յին օ րե րի քա նա կով, 
ցուրտ ձմեռ նե րով ու տաք ա մառ նե րով, 
հո ղի շեր տե րի բազ մա զա նութ յամբ ու 
դրան ցում առ կա հա րուստ հան քան յու
թե րով շատ նպաս տա վոր պայ ման ներ 
ու նի խա ղո ղա գոր ծութ յան ու գի նե գոր
ծութ յան  զարգացման հա մար:

-Ի՞նչ ծրագ րեր ու նի Վիկ տո րիա 
Աս լան յանն ա ռա ջի կա յում, ի՞նչ նո-
րութ յուն ներ կա րե լի է ակն կա լել:

Օ րի նակ` շու տով մեր գոր ծու նեութ
յան մա սին գրե լու են Los Angeles Times
ում, ո րը 2,53 մլն տ պա քա նակ ու նի և  
էլ ա վե լի մեծ լսա րան: Այս տա րի ա ռա
ջին ան գամ գի նի ներ ար տա հա նե լու 
ենք Մեծ Բ րի տա նիա, նա խորդ տար վա 
ըն թաց քում Ճա պո նիա ենք ու ղար կել, 
բա ցի այդ, մեր գի նի ներն ար դեն ար
տա հան վում են եվ րո պա կան մի շարք 
երկր ներ, ԱՄՆ և Կա նա դա: Ծ րագ րերն 
իս կա պես շատ են, ցան կութ յունն էլ 
ա վե լի մեծ` այդ ա մե նը կյան քի կո չե լու, 
այն պես որ սպա սեք նո րութ յուն նե րի:

Լ. Խո ջո յան
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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 52 48 34  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:

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ

Տավուշի մարզի
 Բերդ համայնքն 

ունեցավ նոր կոմբայն
Տա վու շի մար զի Բերդ հա մայնքն ա դեն նոր կոմ բայն 

ու նի: « Նի վա է ֆեկտ» մակ նի շի հա ցա հա տի կա հա վաք 
կոմ բայ նը ձեռք է բեր վել Բերդ հա մայն քի, « Հայ օգ նութ
յան ֆոն դի» (ՀՕՖ) և Հա յաս տա նի ՓՄՁ Զար գաց ման ազ
գա յին կենտ րո նի (ՓՄՁ ԶԱԿ) հա մա տեղ ջան քե րով՝ ԱՄՆ 
ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ  ՓՄՁ ԶԱԿի և ն րա գոր ծըն կեր
նե րի կող մից ի րա կա նաց վող « Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» (USAID/PRP) 
ծրագ րի շրջա նա կում: 

 Հա մայն քը կոմ բայ նի ձեռք բեր ման հա մար ներդ րել է 11.5 
մլն դ րամ, Հայ օգ նութ յան ֆոն դը՝ 7 մլն դ րամ, Հա յաս տա նի 

ՓՄՁ ԶԱԿը՝  9մլն. դրամ: « Կոմ բայ նը կնպաս տի հա մայն քի 
և շր ջա նի հո ղա գոր ծութ յան զար գաց մա նը՝ բարձ րաց նե լով 
բեր քա հա վա քի արդ յու նա վե տութ յու նը և  արդ յու նա վետ կազ
մա կեր պու մը, որն էլ իր հեր թին կնպաս տի մշակ վող հո ղա
տա րածք նե րի ընդ լայն մա նը», նշեց Բերդ հա մայն քի ղե կա
վար Հա րութ յուն Մա նու չար յա նը: Բերդ հա մայն քում հա ցա
հա տի կի մշակ մամբ  զբաղ վում է մոտ 200 տնտե սութ յուն: 

 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի տե ղա կան տնտե սա կան զար
գաց ման ծրագ րե րի բաժ նի ղե կա վար Ար տակ Դա դո յա նը 
տե ղե կաց րեց, որ կոմ բայ նի ձեռք բեր ման գա ղա փարն ա ռա
ջար կել են ֆեր մեր նե րը՝ հիմ վե լով Տա վու շի մար զում անց
կաց ված տնտե սա կան վեր լու ծութ յուն նե րի վրա: 

Աշ խար հում կան նվիր յալ ներ, ով քեր պատ
րաստ են ի րենց երկ րա յին ա ռա քի նութ յու նը կա
տա րել մինչև վեր ջին կեն դա նի բջի ջը, մար ման 
ան վե րա դարձ շուն չը... Գ րե լով այս տո ղե րը` կար
ծես ապ րում եմ մի զար մա նա լի ափ սո սանք ե ղե
լութ յան մա սին, թե պետ ինձ պա րու րում է նաև  
սփո փան քի, ոգ ևո րութ յան զգա ցու մը դե պի կյան
քը: 2017 թ. հու նի սի 5ին կլրա նար գյու ղատն տե
սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, գրող, բա նաս
տեղ ծու հի, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Մե դո րա Խա
չատր յա նի ծննդյան  80ամ յա կը և սույն ամս վա 
14ին նրա`  մահ վան եր րորդ տա րե լի ցը:

 Բազ մա բե ղուն էր Մ. Խա չատր յա նի գոր ծու
նեութ յու նը: Գի տա կան շուրջ 60 աշ խա տանք, 5 
գյուտ, ԽՍՀՄ ԺՏՆՑ մրցա նա կա կիր, բազ մա թիվ 
հրա պա րա կա խո սա կան հոդ ված նե րի, գրքե րի 
հե ղի նակ:

Մե դո րա Խա չատր յա նը ՀՀ գյու ղատն տե
սա կան ա կա դե միա յի թե զե րի պաշտ պա նութ յան 
խորհր դի ան դամ էր, ՀՀ  գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յանն ա ռըն թեր ա նաս նա բու ծութ
յան գի տա կան զար գաց ման գի տա մե թո դա կան 
խորհր դի քար տու ղար:  Նա ա մեն կերպ ա ջակ
ցում էր ճյու ղի վե րել քին, նպաս տում գի տա կան 
կադ րե րի պատ րաստ ման ա ռա ջըն թա ցին: Ն րա 
ա նու նը գրվել է Մոսկ վա յի Տի միր յազ ևի ան վան 
գյու ղատն տե սա կան ա կա դե միա յի տա վա րա բու
ծութ յան ամ բիո նում ստեղծ ված կար միր գրքում` 
ի թիվս ա նաս նա բու ծա կան գի տութ յան ա ռա ջա
տար այլ գիտ նա կան նե րի:

 Հայ կա կան ա նաս նա բու ծութ յան և  ա նաս նա
բու ժութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու
տի տա վա րի բուծ ման և գե նե տի կա յի բաժ նում 
նա եր կար տա րի ներ աշ խա տեց որ պես ա վագ, 
ա պա ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող` ՀՀ գի տութ
յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
Գ յու ղատն տե սա կան ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս 
Վա ղի նակ Ոս կան յա նի ղե կա վա րութ յամբ: 1968 
թ.ից Մ. Խա չատր յա նի գի տա կան գոր ծու նեութ
յունն ուղղ վում է տա վա րի էթ նի կա կան ցե ղի`  
կով կաս յան գոր շի ին տե րե րա յին հատ կա նիշ նե
րի բա ցա հայտ ման խնդրին:

Գ րե թե քա ռորդ դար նա ի րա կա նաց րեց մե
ծա ծա վալ խո րազ նին գի տա կան հե տա զո տութ

յուն ներ: Հա մա լիր հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման 
վրա Մ. Խա չատր յա նը հան րա պե տութ յու նում 
ա ռա ջինն է տվել տա վա րի կով կաս յան գորշ ցե
ղի մաշ կա ծած կույ թի ման րա կա ռուց ված քա յին 
հա մա պա տաս խան ֆի զի կա մե խա նի կա կան, 
ապ րան քա տեխ նո լո գիա կան հատ կան շա կան 
բնու թագ րու մը`  իբրև  ար տադ րա կան հում քի և  
ըստ կի րա ռութ յան նպա տա կի`կա տա րել  հստակ 
դա սա կար գում: Բազ մա կող մա նի և ծա վա լուն գի
տա հե տա զո տա կան նյու թե րը` Մ. Խա չատր յանն 
ամ փո փեց դոկ տո րա կան թե զում, որն ի դեպ նվի
րեց Ս պի տա կի 1988ի երկ րա շար ժի զո հե րի հի
շա տա կին: Իր հու շե րում Մե դո րա Խա չատր յա նը 
դոկ տո րա կան թե զի վե րա բեր յալ բե րել է մի զար
մա նահ րաշ դրվագ. «Ա ռա ջին կուր սում ու սա նե լու 
տա րի նե րին ա ռա ջին ան գամ մեկ նե ցի Սուրբ Էջ
միա ծին և  այ ցե լե ցի վեր ջի նիս կից գան ձա րան
թան գա րա նը: Ու շադ րութ յունս սևեռ վեց մի հրա
շա գործ` բաց կա նա չա գույն կեր պաս յա ոս կե կար, 
գե ղան կար նախ շե րով ա սեղ նա գործ սփռոցվա
րա գույ րի վրա, ո րը մի հա յու հու 1520 տա րի նե րի 
աշ խա տան քի արդ յունք էր: Տա րի ներ անց, երբ 
ան ցա գյու ղատն տե սա կան կեն սա բա նութ յան 
գի տա հե տա զո տա կան ու սում ա սի րութ յուն նե րի 
գոր ծու նեութ յան ո լոր տը, կան խա կա լո րեն ընտ
րե ցի հյուս ված քա բա նութ յու նը, և  ա մեն ան գամ, 
երբ գույնզ գույն կտրուկ ներ էի պատ րաս տում, 
ո րը մե թո դա պես չա փա զանց նուրբ և  աշ խա տա
տար է, և դ րանք առ նում  ման րա դի տա կան տե
սա դաշ տի տակ, հիա նում էի այն տեղ գծագր ված 
բա զում օր գա նա կան բջիջ նե րի և հ յուս վածք նե
րի գույ նե րով, ո րոնք բազ մե րանգ էին, ճիշտ այն 
գույ նե րը` բաց վար դա գույն, երկ նա գույն... Որ պի
սի՜ նմա նութ յուն Էջ միած նի թան գա րա նա յին կեր
պա սի գույ նե րին, նախ շե րին...»:

Ա հա վա սիկ` այս գու նա յին երբ նապ նա կը 
դար ձավ նրա ողջ կյան քի ա ռա ջըն թա ցը, սի րո 
մե ղե դին, մարդ կա յին բա րո յագե ղա գի տա կան, 
բա րութ յան և  ար դա րամ տութ յան ար գա սի քը, 
նրա հա վեր ժութ յան տեն չը առ Աստ ված...

Եվ ինչ պես հա ճա խա կի նա սի րում էր կրկնել`  
«Իմ նա խա սի րութ յու նը կյա՛նքն  է...»:

Նանա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

«ԻՄ ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՅԱՆՔՆ Է…»
Մեռնեի`  գարնան հողի մեջ տարփող
Ու   շշնջայի   հեքիաթը  կյանքի
Եվ   ավետաբեր   գարնան   բուրմունքով
Ես հող դառնայի,  բայց ոչ թե մեռած,
Այլ`  փթթող գարնան  բուրմունքով արբած...
Այդպես կարոտով ու կյանքով գերված`
                            նորից  ապրեի...

Մեդորա Խաչատրյան
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ՄԵՐ ՄՈԼՈՐԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ԲՈՒՅՍԵՐԸ
Ա մե նա գե ղե ցիկ և  ա մե նազզ վե լի, փխրուն ու զար մա նա լի տես քով էակ նե րը մեր 

հար ևան ներն են: Հենց մեր ոտ քե րի տակ կամ աշ խար հի ծայ րը, նրանք վա րում են 
ի րենց հե տաքր քիր և հա նե լու կա յին կյան քը: Ն րանք կեն դա նի են, սա կայն  զար մա
նա լիո րեն տար բեր վում են կեն դա նա կան աշ խար հից:

Վելվիտչիա (Welwitschia):  Աճում է հա րա վա յին Աֆ րի կա յում, Նա մի բիա ա նա
պա տում: Տերև նե րը այս բույ սի  ո լոր ված են ի րենք ի րենց  շուր ջը: Քա նի որ Նա մի
բիա յում գրե թե եր բեք անձրև չի գա լիս, բույսն օգ տա գոր ծում է իր տերև նե րը՝  մա
ռա խու ղից կլա նում է խո նա վութ յուն, ա պա կա թիլ առ կա թիլ փո խան ցում  իր ար
մատ նե րին:

 Յու ղա ծա ղիկ:  Ժո ղովր դի կար ծի քով, այս բույսն  ու նի խիստ բնա վո րութ յուն, 
այս տե ղից էլ բխում է  ա նու նը: Այս ծա ղի կը  ա մե նա բարձրն է Եվ րո պա յում, ա ճում է 
ծո վի մա կար դա կից 4300 մետր բարձ րութ յան վրա:

Ա մե նա հին  ծա ռե րից է  Գինկ գոն, ա ճում է չի նա կան Zhejiang նա հան գում: Ճա
պո նիա յում, Գինկ գո կոչ վում է «Ար ծա թե ծի րան»:

Ա մե նա մեծ Կակ տու սը աշ խար հում` SAGUARO, ա ճում է Մեք սի կա յում և Ա րի զո

նա յում: Այն հեշ տութ յամբ է բարձ րա նում 15 մետր և կշ ռում է 610 տոն նա: Կակ տու սի 
ծա ղի կը այն քան մեծ է, որ փոքր թռչուն նե րը  այն դարձ նում են  ի րենց բույն:

Ալպ յան ձյու նա ծա ղիկ (Edelweiss)  ա մե նա ռո ման տիկ բույ սը: Ի րա կա նում խոս քը 
գնում է ոչ թե մեկ ծաղ կի մա սին, այլ մանր ծա ղիկ նե րի խմբի:Ս րանք  ցրտա դի մաց
կուն են և կա րող են ա ճել ոչ միայն ժայ ռե րի վրա, այլ նաև հար թա վայ րե րում:

Ա մե նա մեծ գի շա տիչ  բույ սը: Գոր տե րը, թռչուն նե րը, նույ նիսկ առ նետ նե րը կա
րող են հայտն վել այս բույ սի ծու ղա կում: Այն ա ճում է Ա սիա յի ար ևա դար ձա յի նան
տառ նե րում, Ին դո նե զիա յում:

Ա մե նավ տան գա վոր այ րող բույ սը՝ Նոր Զե լան դա կան  ե ղինջն է: Այն կա րող էս
պա նել  շուն,  նույ նիսկ ձի՝ նե րար կե լով  մաշ կի տակ  թու նա վոր խառ նուրդ: Տերև
նե րի  վրա  գտնվող բա րակ այ րող մա զիկ նե րը պա րու նա կում են մրջնաթ թու և  այլ 
թու նա վոր նյու թեր:

Օր խի դեա: Այս բույ սի ըն տա նիքն  ա մե նա մեծն է աշ խար հում: Այն ու նի ա վե
լի քան 25.000 տե սակ , ո րոնց մեծ մասն ա ճում է ծա ռե րի վրա:  


