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Հանքում մինչև 

հունիս ամիս 

աշխատել են ավելի 

քան 1400 

աշխատակից, որից 

միջինը 38%-ը՝ 

հարակից 

համայնքներից. 

Ջերմուկ, Կեչուտ, 

Գնդեվազ, Գորայք, 

Սարավան:  

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐ�Մ 

Ամ�լսարի ընթացիկ 

իրավիճակը

Տ�րիզմի զարգաց-

ման ծրագրի 

մանրամասներ

Լիդիան Արմենիա

Ընկեր�թյան 

ներդր�մները 

Ջերմ�կ և Կեչ�տ 

համայնքներ�մ 

1

2-3

4

Լիդիան ինթերնեյշնլը ներդրումային շուկային տեղեկացրել է 

Ամուլսարի ծրագրի շուրջ ընթացիկ իրավիճակի մասին 

Ամ�լսարի ոսկ� հանքավայրը շահա-

գործող «Լիդիան Արմենիա» ընկեր�-

թյ�նը հաղորդագր�թյ�ն է տարածել, 

որ�մ, մասնավորապես, ասված է. Ամ�լ-

սարի ոսկ� հանքի ծրագրի տարածք�մ 

ճանապարհների անօրինական փակ�մը 

դեռևս շար�նակվ�մ է՝ ազդելով շինա-

րար�թյան վրա։ Ընկեր�թյ�նը հայտա-

րարել է նաև, որ իր գլխավոր վարկա-

տ�ները համաձայնել են երկարաձգել 

վարկերի սկզբնական մարման ժամկետը 

մինչև 2018թ. օգոստոսի 15-ը՝ մինչև Ամ�լ-

սարի ծրագրի շինարար�թյան և գոր-

ծարկման ավարտի համար ֆինանսա-

վորման գործիքների համապարփակ 

վերանայման գործընթացի ավարտը։ 

Տեղեկատվ�թյ�ն շինարար�թյան 

մասին 

Ճանապարհների ապօրինի շրջափակման 

հետևանքով հ�նիսի վերջից Լիդիանն � 

իր կապալառ�ները զրկված են Ամ�լսա-

րի տեղամաս մ�տք գործել� հնարավո-

ր�թյ�նից։ Շրջափակ�մը դադարեցնել� 

մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 

�ղերձն �ղղված ց�ցարարներին՝ ան-

արդյ�նք է եղել։ Լիդիանն � այլ շահագըր-

գիռ կողմերը շար�նակ�մ են դիմել տե-

ղական և պետական մարմիններին անօ-

րինական գործող�թյ�նները դադարեց-

նել� պահանջով, ինչը թ�յլ կտա Ընկեր�-

թյանը վերսկսել շինարար�թյ�նը։ Մինչ 

այժմ պետական մարմինները որևէ կերպ 

չեն արձագանքել այդ դիմ�մներին։ Հ�լիս 

ամսին Լիդիանը կառավար�թյանը տեղե-

կացրել է, որ շինարարական գործող�-

թյ�նների դադարեցման պայմաններ�մ ի 

վիճակի չի լինել� իրականացնել ընթա-

ցիկ ծախսերը։ Կառավար�թյան անգոր-

ծ�թյանն ի պատասխան, Լիդիան ըն-

կեր�թյան աշխատակազմի մոտ 30%-ին՝ 

100 աշխատակիցների, ծան�ցել է աշխա-

տանքային պայմանագրերի դադարեցման 

մասին։ 

Աշխատակիցների փ�լային կրճատ�մ-

ները կշար�նակվեն մինչև խնդրի վերջ-

նական լ�ծ�մը։ Շինարար�թյան մեջ 

ներգրավված բոլոր կապալառ� ընկե-

ր�թյ�նները գտնվ�մ են պարապ�րդի 

մեջ, ինչն իր հերթին բացասական հետե-

վանքներ է բեր�մ կապալառ�ների ևս 

1000 աշխատակիցների համար։

Ընկեր�թյ�նը ներկայ�մս բանակց�մ է 

կապալառ�ների հետ՝ ծախսերի նվա-

զեցման, և շրջափակման դադարեցման 

դեպք�մ, շինարարական գործող�թյ�ն-

ների անհապաղ վերսկսման շ�րջ։ 

Ընկեր�թյան հաղորդագր�թյ�նը մեջ-

բեր�մ է Լիդիանի նախագահ և գլխավոր 

գործադիր տնօրեն Ժոաո Կարելոյին, – 

"Լիդիանը շար�նակ�մ է առաջնորդվել 

պատասխանատ� հանքարդյ�նաբեր�-

թյան և թափանցիկ�թյան սկզբ�նքնե-

րով։ Ցավալի է, որ ներկայիս անօրինա-

կան�թյան հետևանքով տ�ժ�մ են շըր-

ջակա համայնքները և ավելի քան 1300 

աշխատողներ � կապալառ�ներ։ 

Ընկեր�թյ�նը և բոլոր շահագրգիռ կող-

մերը շար�նակ�մ են կառավար�թյ�-

նից ակնկալել խնդրի շ�տափ�յթ � հա-

մարժեք լ�ծ�մ։ Այս զարգաց�մների բա-

ցասական ազդեց�թյ�նը կր�մ են Ծրա-

գրի տարբեր շահագրգիռ կողմերը, ինչի 

պատճառով �շաց�մներով պայմանա-

վորված ֆինանսական բեռը թեթևաց-

նել� նպատակով ձեռնարկվ�մ են մի 

շարք միջոցառ�մներ։

Մենք հ�յս �նենք, որ հնարավոր է գտնել 

հարցի արագ լ�ծ�մ։ 
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Ազգագրական բաղադրիչները 

հյ�րանոցը դարձրել են գեղեցկա-

գ�յն վայրերից մեկը. գորգագոր-

ծ�թյան դաս և շրջայց Մետաքսի 

ճանապարհ բ�տիկ հյ�րանոց�մ: 

«Լիդիան Արմենիա» ընկեր�թյ�նն իր 

սոցիալական ծրագրերի շրջանակներ�մ 

աջակց�մ է Գնդեվազ համայքին զար-

գացնել� զբոսաշրջ�թյան և հյ�րըն-

կալ�թյան հմտ�թյ�ններ՝ «Գրին Թրավել» 

ՍՊԸ-ի հետ համագործակց�թյամբ: 

Ծրագիրը սովորեցն�մ է մի շարք գնդե-

վազցիների հյ�րատնային բիզնեսի կառա-

վարման հմտ�թյ�ններ, ծանոթացն�մ 

գործող հաջողված հյ�րատների փորձին, 

ինչպես նաև օգն�մ կապեր հաստատել 

նրանց հետ՝ հնարավոր�թյ�ն ստեղծել� 

նոր, համատեղ զբոսաշրջային պրոդ�կտ 

առաջարկների: 

Ծրագիրն աշխատ�մ է նոր՝ ակտիվ տ�-

րիզմի պրոդ�կտ ձևավորել� շ�րջ: Այս 

բաղադրիչի նպատակը նոր � հետաքրքիր 

քայլարշավային տ�րեր կազմել� և աշ-

խատեցնել� հմտ�թյ�նն է, ինչը ավելի հե-

տաքրքիր կդարձնի Գնդեվազը որպես քայ-

լարշավային տ�րիզմի վայր: 

Գնդեվազ համայնքի մասնակիցները ցան-

կան�մ են գովազդել այս նոր տիպի առա-

ջարկը՝ զբոսաշրջիկների հոսք դեպի հա-

մայնք բերել� նպատակով: Այս առ�մով, 

ծրագիրը նրանց ծանոթացն�մ է օնլայն և 

օֆլայն գովազդների միտ�մներին և իրենց 

հյ�րատներն � տ�րերը օնլայն հարթակ-

ներ�մ գրավիչ ձևով ներկայացնել� հըմ-

տ�թյ�նների: 

Գրին Թրավելը օգն�մ է ծրագրի մասնա-

կիցներին կապ հաստատել երևանյան զբո-

սաշրջային ընկեր�թյ�նների և հյ�րա-

նոցների հետ՝ զբոսաշրջիկների հոսք բերե-

լ� դեպի Գնդեվազ: 

Տ�րիզմի զարգացման այս նախաձեռն�-

թյ�նը Գնդեվազ�մ մեկնարկել է մայիս 

ամսին. մինչ օրս գնդեվազցիները մասնակ-

ցել են մի շարք դասընթացների. գյ�ղա-

կան տ�րիստական պրոդ�կտներ և հյ�-

րատների մարքետինգ և վաճառք: Մաս-

նակցել են նաև մի շարք անհատական խոր-

հրդատ�թյ�նների և երկ� ճանաչողական 

այցերի: 

Ճանաչողական այց Հալիձորի հյ�րանոց 

Այսպիսի ճանաչողական այցերի և 

�ս�ցման հիմնական նշանակ�-

թյ�նը նրան�մ է, որ այն հնարավո-

ր�թյ�ն է տալիս ց�ցադրել, թե ինչ-

պես է զբոսաշրջային տ�րիզմը նը-

պաստ�մ տնտեսական գործ�նե-

�թյանը գյ�ղական վայրեր�մ: 

Առաջին ճանաչողական այցը ներա-

ռ�մ էր Սյ�նիքի Հալիձոր և Տաթև 

գյ�ղերի մի քանի հյ�րատ�ն և հյ�-

րանոց, որոնք իրենց գործ�նե�-

թյ�նը սկսել են չ�նենալով այս բնա-

գավառ�մ ոչ մի փորձ կամ գիտելիք, 

բայց այժմ հաջող գործ�նե�թյ�ն են 

իրականացն�մ: Նրանցից ոմանք 

սկսել են որպես նախաճաշ կամ ճաշ 

մատ�ցող վայր, այն�հետև ընդ-

լայնվել  դառնալով հյ�րատ�ն կամ ՝
հյ�րանոց: 

Նրանք հյ�րընկալեցին Գնդեվազի 

խմբին և ներկայացրեցին իրենց փոր-

ձը հյ�րընկալ�թյան բիզնեսի կա-

ռավարման ոլորտ�մ: 

Մասնակիցների համար հատկա-

պես �ս�ցողական էր ծանոթանալ, 

թե ինչպես են այս հաջող բիզնեսները 

կարողացել հետաքրքրական ձևով 

օգտագործել իրենց ձեռքի տակ եղած 

մշակ�թային և պատմական գ�յքն 

� օբյեկտները՝ իրենց հյ�րատ�նը 

տ�րիզմի տեսանկյ�նից գրավիչ 

դարձնել� համար: 
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Վիլլա Դելենդա. հին կահ�յքը և 

կերամիկական իրերը՝ որպես զբո-

սաշրջային գրավչ�թյ�ն 
Ց�ցանակը ներկայացն�մ է Տաթևի վանքի 

շրջակա գյ�ղերի հյ�րատները՝ կոնտակտա-

յին տվյալներով 



«Մետաքսի ճանապարհ»-ի տնօրեն 

Տաթև Մ�րադյանը, որը մասնա-

գիտ�թյամբ ազգագրագետ է, ման-

րամասն բացատրեց, թե ինչպես 

կարելի է փոխկապակցել հյ�րա-

նոցի կառավար�մն � ազգագրա-

կան բաղադրիչները: Մասնակից-

ները ծանոթացան նաև հ�շանվեր-

ների արտադր�թյան և գորգա-

գործ�թյան հետ, որն իրականաց-

վ�մ է հենց հյ�րանոց�մ: 

Երրորդ հանդիպ�մը Ներգնա տ�ր 

օպերատորների մի�թյան գործա-

դիր տնօրեն Լիաննա Մինասյանի 

հետ էր: Քննարկվեց երևանյան տ�ր 

օպերատորների համար Գնդեվազ 

այց կազմակերպել� մասին, որը որ 

մարքետինգի հրաշալի հնարավո-

ր�թյ�ն է Գնդեվազի համար: 

Երևանյան տ�ր օպերատորների 

այցը նախատեսված է իրակա-

նացնել օգոստոսի վերջին կամ 

սեպտեմբերի սկզբին: Այցի համար 

հարկավոր է նախապատրաստել 

նոր տ�ր փաթեթներ և գովազդել 

դրանք օնլայն հարթակներ�մ: 

Տ�րիզմի զարգացմանն �ղղված 

այս Ծրագիրը մեկնարկեց նաև 

Սարավան�մ: 

Ներգնա տ�ր օպերատորների մի�թյ�-

ն�մ ձեռք են բերվ�մ կարևոր պայմանա-

վորված�թյ�ններ Երևանի տ�ր օպերա-

տորների այցի վերաբերյալ 

ճանաչողական այցով գյ�ղ գնացին 

Ծրագրի էքսպերտները՝ գյ�ղի տ�-

րիզմի հնարավոր�թյ�նները գնա-

հատել� նպատակով: Ինչպես և ծա-

նոթանալ� համայնքին, տեղադիր-

քին, հանդիպել� համայնքի բնա-

կիչներին, այցելել� տներ՝ որպես 

պոտենցիալ հյ�րատներ: 

Նշենք նաև, որ Ծրագրի առաջին դա-

սընթացները իրականացվեն են Ջեր-

մ�կ�մ՝ տեղի մի խ�մբ գիդ- �ղեկ-

ցողների հետ, նրանց ներ�ժի զար-

գացման և տ�րիստական փաթեթ-

ների նոր պրոդ�կտներ ներկայաց-

ման նպատակով: Դասընթացի մաս-

նակիցները, Ջերմ�կի տ�րիզմի 

ակտիվ ջատագով Նարեկ Միրզոյա-

նը անկեղծորեն նշեցին, որ նման 

ծրագիր Ջերմ�կ�մ մինչ այժմ չի 

իրականացվել: 

Ցավոք, ճանապարհների անօրինա-

կան փակման պատճառով, Ծրագրի 

գործող�թյ�ններն առայժմ Ջերմ�-

կ�մ դադարեցվել են՝ մինչև իրավի-

ճակի հանգ�ցալ�ծ�մ: Փոխարենը 

ծրագիրը շար�նակվ�մ է հարակից 

համայնքներ�մ, որտեղ ն�յնպես 

կա բավականին հետաքրքր�թյ�ն 

տ�րիզմի զարգացման առ�մով: 

Ընկեր�թյան աջակց�թյամբ Ջեր-

մ�կ�մ դեռ անցած տարի Հյ�րըն-

կալ�թյան դասընթաց անցկացվեն 

մոտ 10-12 մարդկանց համար, որոնք 

ներկայացն�մ էին հյ�րանոցներ և 

ռեստորաններ: 
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Տաթև գյ�ղ. ինչպես գյ�ղական կենցաղի իրերը 

դարձնել զբոսաշրջային գրավչ�թյան էլեմենտ 

Հաջորդ ճանաչողական այցը Երևան էր. 

այն ներառ�մ էր այցել�թյ�ն «Վիլլա 

Դելենդա» «Մետաքսի ճա-հյ�րատ�ն, 

նապարհ» բ�տիկ հյ�րանոց, և հան-

դիպ�մ Ներգնա տ�ր օպերատորների 

մի�թյան գործադիր տնօրենի հետ: 

Երեք հանդիպ�մներն էլ �նեին մի շատ 

կարևոր նպատակ՝ կապ հաստատել 

Երևանի զբոսաշրջ�թյան բնագավառի 

ներկայաց�ցիչների հետ և սկիզբ դնել 

հնարավոր համագործակց�թյան, երբ 

զբոսաշրջիկները հետաքրքրված կլի-

նեն գյ�ղական տ�րիզմով: 

Հանդիպ�մներից մեկի ժամանակ Գըն-

դեվազի մասնակիցների և հյ�րանոցի 

միջև համաձայն�թյ�ն ձեռք բերվեց 

գյ�ղմթերքներ մատակարարել� վե-

րաբերյալ: 

Հատկապես հետաքրքրական էր հյ�-

րատան և հյ�րանոցի ներքին հարդար-

ման կոնցեպտը, որն ամբողջ�թյամբ 

հիմնված էր հին, գյ�ղական կենցաղին 

իրերի և մշակ�թային օբյեկտների վրա: 

Սովորաբար սա հատկապես �ս�ցո-

ղական է լին�մ նոր հյ�րատնային բիզ-

նես սկսող անձանց համար, ովքեր հնա-

րավոր�թյ�ն են ստան�մ համեմատել 

ներքին հարդարանքի իրերը իրենց 

�նեցած իրերի հետ: Հաճախ այդպիսի 

իրերը մարդիկ պահ�մ են խորդանոց-

ներ�մ, որոնք ժամանակի ընթացք�մ 

գ�նաթափվ�մ են � դառն�մ անպի-

տան. մինչդեռ դրանք կարելի է հաջո-

ղ�թյամբ կիրառել հյ�րատնային բիզ-

նես�մ: 

Գորգագործ�թյ�ն՝ Մետաքսի ճանապարհ 

հյ�րանոց�մ 



Կրթական ծրագրեր՝ 65 մլն ՀՀ դրամ 

Ÿ Վիկի-մեդիա ամառային և Արմաթ ին-
ժեներական լաբորատորիաներ, ճամ-
բարներ 2016- 17թթ. 

Ÿ Մանկական երգչախ�մբ 2014-18թթ. 
Ÿ Հմտ�թյ�նների �ս�ց�մ, Ջերմ�կ, Կե-

չ�տ, 2015-17 թթ. 
Ÿ Աջակց�թյ�ն Ջերմ�կի սպորտդպրոցին, 

2017թ. 
Ÿ Զարգացման հիմնադրամ, 2013-14թթ. 

Այլ ծրագրեր  առողջապահ�թյ�ն, բիզնեսի ՝
խթան�մ՝ 35   մլն ՀՀ դրամ

Շտապ օգն�թյան մեքենա Ջերմ�կի հի-
Ÿ

վանդանոցին, բժշկի վերապատրաստ�մ, 
2011, 2013թթ. 

Հանրային առողջ�թյան իրազեկ�մ և 
Ÿ

կրթ�թյ�ն, 2017թ. 

Ճանապարհային անվտան�թյան իրա-
Ÿ

զեկ�մ և դպրոցական պարագաներ, 
Ջերմ�կ, Կեչ�տ, 2016-17թթ. 

Ÿ
Աջակց�թյ�ն փոքր բիզնեսի ծրագրերին - 
8 նոր բիզնես 

Ÿ
Ջերմ�կի մի շարք բնակիչների տրամա-
դրվել է ֆինանսական աջակց�թյ�ն՝ 
երեխաների և մեծերի բժշկական ծառա-

Այս ծրագրերն իրականացվեն են 
Ջերմ�կ և Կեչ�տ համայնքների 
բնակիչների՝ համայնքապետա-
րանների, հասարակական կազմա-
կերպ�թյ�նների, �ս�մնական և 
բ�ժհաստատ�թյ�նների, հյ�րա-
նոցների � առողջարանների և 
անհատների հայտերի հիման վրա, 
նրանց հետ համատեղ քննար- 
կ�մների, բազմաթիվ հանդիպ�մ-
ների արդյ�նք�մ: Տարիների ըն-
թացք�մ նման լայնավածավալ 
ծրագրերի իրականացման ժամա-
նակ Ընկեր�թյ�նը սերտորեն աշ-
խատել և ապահովել է համայնքի 
լայն ներգրավված�թյան: 

Ի լր�մ ն
2008-2017թթ. Ջերմ�կ/Գնդեվազ 
համայնքներին հողի վարձակա-
լ�թյան համար Լիդիանը փոխանել 
է $852,828 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 
դրամ, որից 319,000 ԱՄՆ դոլարը՝ 
միայն 2017թ. Ջերմ�կին: 

Աշխատատեղեր -ս.թ. հ�նվարից 
մինչև մայիս, ավելի քան 250 ջեր-
մ�կցի է աշխատել Ամ�լսարի Ծը-
րագր�մ` Լիդիան�մ և կապալա-
ռ�ների մոտ: 

2016-2018թթ միայն աշխատավար-
ձի տեսքով Լիդիանը Ջերմ�կի 
բնակիչներին փոխանցել է 155 մի-
լիոն դրամ: Սա չի ներառ�մ կապա-
լառ� կազմակերպ�թյ�նների 
կողմից վճարված աշխատավար-
ձերի գ�մարը: 

Գն�մներ տեղից 

Միայն Լիդիանի կապալառ�ների 
կողմից 2017թ. մարտ - մայիս ավելի 
քան $2.5 միլիոն դոլարին համարժեք 
գն�մ է կատարվել, մասնավորա-
պես՝ վառելիք, սն�նդ, կացարան/ 
հյ�րանոց, վարձով տներ, օֆիսներ, և 
տրանսպորտ. Սրանց 80%-ը Ջերմ�-
կից, այս�հետև Գնդեվազից: 
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Ընկեր�թյ�նը վերջին մի քանի տար�մ Ջերմ�կ /Կեչ�տ համայնքներ�մ միայն 

սոցիալական ծրագրեր�մ ներդրել է ավելի քան ՀՀ 376 միլիոն դրամ, այդ թվ�մ. 

Ենթակառ�յցներ - 214 մլն ՀՀ դրամ 

Ÿ Մանկապարտեզների, դպրոցների հիմնանորոգ�մ և բարեկարգ�մ Ջերմ�կ�մ 2012-

2015թթ. 
Ÿ Երաժշտական և արվեստի դպրոցների ասֆալտապատ�մ, Ջերմ�կ, Կեչ�տ, 2013 և 

2016թթ. 
Ÿ Սպորտային և մանկական խաղահրապարակներ Ջերմ�կ�մ և Կեչ�տ�մ 2014թ. 
Ÿ Ջերմ�կի հրշեջ կայանի վերանորոգ�մ, 2015թ. 
Ÿ Ճանապարհային երթևեկ�թյան նշաններ և լ�յսեր Ջերմ�կ�մ, 2017թ. 
Ÿ Ձյան մաքրման երկ� սարքավոր�մ Ջերմ�կի քաղաքապետարանին, 2014թ. 
Ÿ Կեչ�տի խմել� ջրի ցանցի վերանորոգ�մ, 2017թ. 

Տ�րիզմի աջակց�թյան ծրագրեր՝ 62 մլն ՀՀ դրամ 

Ջերմ�կի շախմատային մրցաշարերի հովանավոր�թյ�ն 2011-18թթ. 
Ջերմ�կի դահ�կային ենթակառ�յցի և զարգացման �ս�մնասիր�թյ�ն, 2013թ.
Հյ�րընկալ�թյան և տ�րիզմին �ղղված դասընթացներ 2017-18թթ. 
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