
 
Ներկայացնում ենք Լիդիանի ղեկավար թիմի պատասխան-
ներն վերջերս առավել հաճախ հնչող հարցերին:

 Արմեն Ստեփանյան, «Լիդիան Արմենիայի» Կայուն 
զարգացման գծով տնօրեն

 1. Հնարավո՞ր է արդյոք իրականացնել հանքարդյունա-
բերություն և միաժամանակ բացառել ազդեցություննե-
րը շրջակա միջավայրի վրա։

 - Մարդ� ցանկացած գործ�նե�թյ�ն �նի ազդեց�-

թյ�ն շրջակա միջավայրի վրա՝ քաղաքաշին�թյ�նից 

մինչև տ�րիզմ: Շատերը կզարմանան, բայց կենսաբազ-

մազան�թյան, հողի և ջրի վրա առավել մեծ ազդեց�-

թյան գործող ոլորտը ոչ թե հանքարդյ�նաբեր�թյ�նն է, 

այլ՝ գյ�ղատնտես�թյ�նը: Այս նպատակներով աշ-

խարհ�մ տարեկան ոչնչացվ�մ է 7 միլիոն հեկտար 

անտառ: Գյ�ղատնտես�թյանը բաժին է ընկն�մ 

աշխարհի քաղցրահամ ջրի պաշարների սպառման 

70%-ը, որի զգալի մասը անարդյ�նավետ վատն�մ է: 

Ամեն ոլորտ �նի ազդեց�թյ�ն: Ամեն ինչ կախված է այն 

բանից, թե ինչ միջոցառ�մներ են իրականացվ�մ այդ 

ազդեց�թյ�ները կանխել� կամ մեղմել� համար: 

Նախկին�մ հանքարդյ�նաբեր�թյ�նը վատ կառա-

վարվող ոլորտներից էր ողջ աշխարհ�մ և շատ է քննա-

դատվել շրջակա միջավայրի վրա �նեցած ազդեց�թյան 

համար: Հենց այդ պատճառով վերջին 15-20 տարիներին 

ոլորտը ֆինանսավորող բանկերն � հաստատ�թյ�ն-

ները մշակեցին մի շարք չափանիշներ, որոնց համապա-

տասխանող հանքեր�մ բոլոր հնարավոր ազդեց�թյ�ն-

ները արդյ�նավետ կառավարվ�մ են: 

2. Ի՞նչ ազդեցությունների մասին է խոսքը: Կլինի՞ արդյոք 
ազդեցություն ջրի որակի, շրջակա համայնքների բերքի 
կամ մարդկանց առողջության վրա:

 - Ո՛չ, հանքի համապատասխան կառավարման դեպ-

ք�մ շրջակա ջրային ռես�րսների, հողի, օդի կամ այլ 

ընկալիչների որակի փոփոխ�թյ�ն չի լինի: Եվ, իհարկե, 

ավելորդ է խոսել մարդկանց առողջ�թյան վրա 

ազդեց�թյան մասին: Ժամանակակից հանքերի ազդե-

ց�թյ�նը այդ առ�մով պետք է զրո լինի: Այլապես 

հանքեր չէին շահագործվի Նորվեգիայ�մ, Կանադայ�մ 

կամ այլ զարգացած երկրներ�մ: Երբ մենք խոս�մ ենք 

թ�յլատրելի ազդեց�թյ�նների կամ ռիսկերի նվազեց-

ման մասին, խոսքը մարդկանց վրա ազդեց�թյան մասին 

չէ, քանի որ այստեղ «թ�յատրելի» սահման չկա: Խոսքն, 

օրինակ, կենսաբազմազան�թյան վրա ազդեց�թյան 

մասին է: Օրինակ՝ բացահանքի տարածք�մ աճ�մ էր 

կարմիր գրքի բ�սատեսակ, և բացահանքը բացելիս, 

մենք այդ բ�յսը կվնասեինք: Հետևաբար, այդ տարածքից 

 
մատն�նի ծիրանավոր բ�սատեսակի 

մոտ 20%-ը տեղափոխել ենք Սևանի 

բ�սաբանական այգի, իսկ մնացած մոտ 

80%-ի աճելավայրերը դարձրել ենք 

անձեռնմխելի տարածք: Կամ, այլ օրի-

նակ, այդ տարածքից 2-3 արջ է օգտը-

վ�մ: Քանի որ հանքի տարածքը զբա-

ղեցնել� է այս և այլ կենդանական և 

բ�սական տեսակների կենսամիջա-

վայրի մի մասը, հենց այսպիսի ազդե-

ց�թյ�նը մեղմել� կամ փոխհատ�ցե-

լ� նպատակով, մենք ներդն�մ ենք մոտ 

6 միլիոն դոլար՝ Ջերմ�կի ազգային 

պարկ ստեղծել� և այդ տարածք�մ 

ն�յն տեսակների պաշտպան�թյ�նը 

ապահովել� համար: Նման ազդեց�-

թյ�նների մեղմացման մասին է խոսքը: 

3. Կարծիքներ են հնչում, որ ձնհալը և 
անձրևաջրերը կխառնվեն բացված 
ա պ ա ր ն ե ր ի  հ ե տ  և  կ ա ռ ա ջ ա ց ն ե ն 
թթվային ջրեր, որոնք կաղտոտեն տա-
րածաշրջանի ջրերը, ընդհուպ մինչև 
Սևան:
 
- Տեղ�մներից առաջացած հոսքերը 

հնարավոր է կառավարել, այնպես որ 

չաղտոտեն ն�յնիսկ Ամ�լսարի շրջա-

կա ջրային հոսքերը, առավել ևս որ 

չհասնեն 40 կմ հեռավոր�թյան վրա 

գտնվող Սևան, կամ ն�յնիսկ շրջակա 

ջրային ավազաններ, օրինակ, Կեչ�տ: 

Թերահավատ�թյ�նը հասկանալի է, 

քանի որ Հայաստան�մ նախկին�մ 

նման միջոցառ�մներ չեն իրականաց-

վել: Բայց հանքարդյ�նաբեր�թյ�նը 

այսօր ժամանակակից, տեխնոլոգիա-

պես հագեցած արդյ�նաբեր�թյ�ն է: 

Իրական�մ Ամ�լսար�մ մենք որևէ 

նոր բան չենք հորինել�, այլ կիրառել� 

ենք այն համակարգերը, որոնք կիրառ-

վ�մ են ԱՄՆ-ից մինչև Ավստրալիա: 

Այսպես՝ հանքի այն հատվածներ�մ, 

որտեղ կա թթվայն�թյան առաջացման 

խնդիր, օրինակ դատարկ ապարների 

լցակ�յտի տակ հենց հիմա արդեն շի-

նարար�թյան փ�լ�մ ներդրվ�մ են 

խողովակային համակարգեր, պաշտ-

պանիչ շերտեր, կառ�ցվ�մ են ավա-

զաններ, որպեսզի ջ�րը, որը շփվ�մ է 

դատարկ ապարների հետ, չհոսի ար-

տաքին միջավայր, այլ հավաքվի և օգ-

տագործվի արդյ�նահանման գործըն-
թացում:

 

14 հարց ու պատասխան Ամուլսարի
 վերաբերյալ 

 
Ապրիլ 2018, էջ 1 

Հարց ու պատասխան      1-4
Ամուլսարի 
վերաբերյալ 



Լիդիանի ղեկավար թիմի պատասխանները վերջերս առավել հաճախ հնչող հարցերին 

Ապրիլ 2018, էջ 2
 

Սրանով մենք լ�ծ�մ ենք թե՛ տնտեսա-

կան խնդիր՝ նվազեցնելով ջրառը, թե՛ 

բնապահպանական խնդիր: Բացի այդ, 

դատարկ ապարների թթվագոյացման 

պոտենցիալ �նեցող մասը կապս�լա-

վորվել� է ոչ թթվագոյացնող ապարնե-

րով՝ տեղ�մների ներթափանց�մը մեղ-

մել� նպատակով: Հանքի շահագործման 

ընթացք�մ ջ�րը հիմնական�մ օգտա-

գործվել� է փակ, շրջանառ� համակար-

գ�մ, իսկ հանքի փակ�մից հետո կիրառ-

վել� է պասիվ մաքրման համակագ, որը 

նաև հանքի փակ�մից հետո կկանխի 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեց�թյ�նը: 

Այս փորձված մեթոդները թ�յլ են տալիս 

անվտանգ հանքեր շահագործել Շվեդիա-

յից մինչև Արգենտինա և մենք հպարտ ենք, 

որ այս փորձը Հայաստան ենք բեր�մ: 

4.Արդյոք նախկինում խոսե՞լ եք այդ խնդրի 
մասին: 

- Կարող եմ վստահաբար պնդել, որ այս 

մասին խոսել ենք նախ մենք, հետո քննա-

դատները: Հայաստան�մ հանքարդյ�-

նաբեր�թյան հետ կապված որևէ քննա-

դատ�թյան մեջ նախկին�մ հազիվ թե 

հանդիպած լինեք «թթվային ապարների 

դրենաժ» արտահայտ�թյ�նը: 2015-ին 

հրապարակված Ամ�լսարի Բնապահ-

պանական և սոցիալական ազդեց�թյան 

գնահատական�մ մանրամասն նկարա-

գրել ենք դրա լ�ծման մեթոդները: Միայն 

դրանից հետո լսվեցին մտահոգ�թյ�ն-

ներ, ընդ որ�մ, տպավոր�թյ�ն ստեղծ-

վեց, որ սա միայն Ամ�լսարին հատ�կ 

խնդիր է: Մինչդեռ թթվային ապարների 

դրենաժը բնական ֆենոմեն է, և հատ�կ է 

գրեթե բոլոր հանքերին՝ աշխարհ�մ և 

Հայաստան�մ: Մեզ �րախացն�մ է, որ 

Ամ�լսարի Բնապահպանական և սո-

ցիալական ազդեց�թյան գնահատակա-

նին ծանոթանալով, շատերը տեղեկացան 

հանքարդյ�նաբեր�թյան ոլորտի այս 

կարևոր խնդրի մասին: Վստահաբար 

կարող ենք պնդել, որ Ամ�լսար�մ այն 

չափավոր � ավելի մեղմ է, քան շատ այլ

հանքեր�մ, նաև այն պատճառով, որ հան-

քաքարը օքսիդացված է: Եվ ամենակա- 

րևորը. Հայաստան�մ առաջին անգամ շինա-

րար�թյան սկզբից Ամ�լսար�մ ներդրվ�մ են 

ինժեներական լավագ�յն լ�ծ�մները, որոնք 

կարող են լավ օրինակ դառնալ այլ ծրագրերի 

համար: 

5. Մտահոգություններից մյուսը՝ Ջերմուկի 
հանքային ջրերն են։

- Նախ, հարկ է նշել, որ Ամ�լսարի հանքավայ-

րը իրենից ներկայացն�մ է առանձին երկրա-

բանական բլոկային կառ�յց, որն �նի Ջերմ�-

կից անկախ ջրային համակարգ: 2013 թ. լայնա-

ծավալ իզոտոպային հետազոտ�թյ�ն է իրա-

կանացվել, որը ց�յց է տալիս, որ Ջերմ�կի աղ-

բյ�րները տարբեր են Ամ�լսարին առնչվող 

աղբյ�րներից: Բայց այս ամենը կողմնակի նշա-

նակ�թյ�ն �նի: Հանքից ոչ մի աղտոտված ջ�ր 

բաց չի թողնվել� և ոչ միայն Ջերմ�կի, այլև 

Ամ�լսարի ջրային համակարգը ազդեց�թյ�ն 

չի կրի: 

Ջոն Ֆուրի, Գլխավոր մետալուրգ 

6. Ցիանիդը մտահոգություններից ևս մեկն է: 
Որքանո՞վ է հնարավոր այն անվտանգ կիրառել:
 - Նախ, մի քանի փաստ ցիանիդի մասին: Աշ-

խարհ�մ արտադրվող արդյ�նաբերական 

ցիանիդի միայն 6%-ն է կիրառվ�մ հանքար-

դյ�նաբեր�թյան մեջ: Մնացածը կիրառվ�մ է 

ամենատարբեր ոլորտներ�մ՝ կոսմետիկայի 

արտադր�թյ�նից մինչև դեղագործ�թյ�ն, 

պարարտանյ�թեր և այլն: Ցիանիդը առկա է 

բն�թյան մեջ, բազմաթիվ բ�յսեր�մ, օրինակ՝ 

ծիրանի կորիզ�մ: Այն չի կ�տակվ�մ օրգա-

նիզմի մեջ և քիչ քանակով օգտագործման դեպ-

ք�մ, օրինակ ն�շ �տելիս, բնական ճանա-

պարհով դ�րս է գալիս օրգանիզմից: Ինչ 

վերաբերվ�մ է կ�յտային տարրալվացման 

մեթոդին, ապա Ժամանակակից կ�յտային 

տարրալվացման մեթոդը ներդրվել է 1960-

ականներին ԱՄՆ-�մ: Կ�յտային տարրալը-

վաց�մը փակ շրջանառ� համակարգ է: 

Հարթակը պաշտպանված է կավաշերտով և 

գեոմեմբրանով արտահոսքը կանխել� նպա-

տակով, և մոնիթորինգային հորատանցքերով՝ 

ջրի որակը մշտապես վերահսկել� և բացասա-

կան ազդեց�թյ�նները կանխարգել� համար: 

Ցիանիդը արտադր�թյան ողջ ընթացք�մ փակ 

ցիկլի մեջ պտտվ�մ է՝ դ�րս չգալով տարածքից:



7. Տարրալվացման հարթակը որքա՞ն հեռու 
պետք է լինի համայնքից։ Որքանո՞վ է այն ան-
վտանգ: Ի՞նչ պահանջներ կան հեռավորության 
առումով: 

- Կարևոր եմ համար�մ նշել, որ Լիդիանը՝ 

առաջինը լինելով հայաստանյան հանքար-

դյ�նաբերական ընկեր�թյ�նների մեջ, կա-

մավոր անդամակցել է Ցիանիդի միջազգային 

կառավարման օրենսգրքին: Օրենսգիրքը մի-

ջազգային նախաձեռն�թյ�ն է, որը սահմա-

ն�մ է իր անդամ կազմակերպ�թյ�նների 

համար ցիանիդի տեղափոխման և օգտագործ-

ման խիստ կանոններ և չափանիշեր հատկա-

պես հանքարդյ�նաբեր�թյան ոլորտ�մ: 

Կազմակերպ�թյ�նն անկախ ա�դիտ է պա-

հանջ�մ իր անդամ կազմակերպ�թյ�ննե-

րից, որպեսզի հաստատի, որ հանքարդյ�նա-

բերողը հետև�մ է իր սահմանած պահանջ-

ներին: Լիդիանը վերջերս հաջող�թյամբ ան-

ցավ նախաարտադրական ա�դիտը: Կ�յտա-

յին տարրալվացման հարթակի հեռավոր�-

թյան սահմանափակ�մ Ցիանիդի կառավար-

ման միջազգային օրենսգիրքը չ�նի: Այն պարզ 

պատճառով, որ ճիշտ նախագծման դեպք�մ 

հարթակը կարող է տեղադրվել ցանկացած 

հեռավոր�թյան վրա, եթե այն կառ�ցված և 

կառավարվ�մ է Օրենսգրքի պահանջներին 

համապատասխան: Ավստրալիայ�մ և ԱՄՆ-

�մ կա մի քանի հանքավայր, որոնց կ�յտային 

տարրալվացման հարթակները մեկ կմ և 

ն�յնիսկ պակաս հեռավոր�թյ�ն վրա են 

համայնքից: Ես ինքս տասը տար�ց ավելի այս 

ոլորտ�մ եմ, աշխատել եմ անմիջապես 

հարթակի տարածք�մ և վստահաբար պնդ�մ 

եմ, որ ճիշտ կառավարման դեպք�մ ցիանիդը 

ն�յնքան անվտանգ կարող է լինել, որքան 

ցանկացած այլ քիմիական նյ�թ, որ կիրառվ�մ 

է այլ արդյ�նաբերական գործընթացներ�մ:

 Դեյվիդ Թայլեր, Հանքի տեխնիկական գծով 
մենեջեր

 8. Հաճախ կարելի է լսել, որ Ամուլսարում 
հանքաքարը ցածր ոսկու պարունակություն 
ունի և նման ցածր պարունակության համար
չարժե հանք շահագործել:  

– Ամ�լսար�մ ոսկ� միջին պար�-

նակ�թյ�նը մեկ տոննա հանքաքա-

ր�մ 0.78 գրամ է: Զարգացած երկըր-

ներ�մ, այդ թվ�մ Միացյալ Նահագ-

ներ�մ, կան հանքեր, որոնք ոսկ� ա-

վելի ցածր պար�նակ�թյ�ն �նեն, և 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

շնորհիվ այդ հանքերը արդյ�նավետ 

շահագործվ�մ են: Այսօր աշխարհ�մ 

գոյ�թյ�ն �նեցող հանքավայրերի 

ոսկ� միջին պար�նակ�թյ�նը տոն-

նայ�մ մոտ 1 գրամ է: Հանքի արդյ�-

նավետ�թյ�նը չափվ�մ է ոսկ� ար-

դյ�նահանման ծավալով: Ամ�լսա-

ր�մ տարեկան միջին արտադրողա-

կան�թյ�նը նախատես�մ է 10 մլն 

տոննա հանքաքար: Համադրելի չա-

փանիշներով հանքավայրերից կարե-

լի է նշել մի քանիսը: Օրինակ` Քրիփլ 

Քրիք և Վիկտոր հանքավայրը ԱՄՆ 

Կոլորադո նահանգ�մ �նի 0.55 գրամ 

տոննայ�մ ոսկ� պարնակ�թյ�ն: 

Նևադա նահանգ�մ Կորտես հանքա-

վայրի միջին պար�նակ�թյ�նը 1 տ. 

0.58 գրամ է, արտադրողական�թյ�-

նը` 23.1 միլիոն տոննա: Իգլ Գոլդ նա-

խագիծը Կանադայ�մ արտադրել� է 

տարեկան 10 մլն տոննա հանքաքար` 

միջինը 0.82 գրամ պար�նակ�թյամբ:

 9. Արդյո՞ք հաշվի են առնվել սեյսմիկ 
առանձնահատկությունները:
- Սեյսմիկ հաշվարկները ներառված են 

հանքավայրի նախագծի մեջ: Նման 

տեխնոլոգիաներ են կիրառվ�մ Չիլի-

յ�մ և Պեր�յ�մ, որտեղ երկրաշար-

ժեր հաճախ են լին�մ: Հանքավայրի 

ենթակառ�ցվածքները` ներառյալ 

դատարկ ապարների լցակ�յտը, կ�յ-

տային տարրալվացման հարթակը, 

կ�տակման ավազանները և վերա-

շակման ֆաբրիկան, կառ�ցվել են 

սեյսմակայ�ն�թյան բոլոր չափանիշ-

ներով: Ամ�լսարի մոտակա խզված-

քը Փամբակ-Սևան-Սյ�նիք խզվածքն 

է, որն Ամ�լսարի հանքավայրից 10

կմ դեպի հյ�սիս է:  

Այն չի հար�ցել մեծ երկրաշարժ 

վերջին մոտ 10.000 տարիներին: 

Այդ�հանդերձ, բոլոր շին�-

թյ�նների կայ�ն�թյ�նը հաշ-

վարկված է այս խիստ չափա-

նիշներով: 

10. Ի՞նչ է լինում հանքի շահա-
գործման ավարտից հետո:
 - 20 տարի առաջ հանքերի 

փակ�մը այնքան բարդ � երկա-

րատև գործընթաց չէր, որքան 

հիմա: Այսօր չափանիշները 

խստացել են, և դրանք պահան-

ջ�մ են բազմակողմ միջոցա-

ռ�մներ, որ �ղղված են տա-

րածքի վերականգմանը: Այս-

պես, Ամ�լսարի փակման ծրա-

գիրը նախատեսված է իրա-

կանացնել ավելի քան 5 տա-

րի:Բացահանքերը մասամբ 

կլցվեն, կվերականգնվեն և բա-

ցահանքի պատերը կկայ�նաց-

վեն:  Կ�յտային տարրալը-

վացման հարթակը կմաքրվի, 

կպատվի կավաշերտով, հողի 

շերտով՝ խոտածածկ�յթի վերա-

կանգնման համար: Ն�յնը կար-

վի նաև դատարկ ապարների 

լցակ�յտի դեպք�մ: 

Բոլոր այն ենթակառ�յցները և 

կառ�յցները որոնք այլ նպա-

տակներով օգտագործել� կա-

րիք չի լինի, կքանդվեն և կհեռաց-

վ ե ն ,  և  տ ա ր ա ծ ք ը  կ վ ե ր ա -

կանգնվի: Այն հնարավոր կլինի 

անվտանգ օգտագործել:

 11. Հայաստանում կարծիք կա, որ 
հանքարդյունաբերական կազ-
մակերպությունները միայն զար-
գացող երկրներում են հանք շա-
հագործում: 
-Ավելի քան 30 տարի այս ոլոր-

տ�մ եմ աշխատել բազմաթիվ 

հանքեր�մ, տարբեր երկրնե-

ր�մ: Այն գլոբալ ինդ�ստրիա է: 

Կանադական ընկեր�թյ�նները 

հանք են շահագործ�մ ԱՄՆ-

�մ, ամերիկյանները՝ Ավստրա-

լիայ�մ, վերջիններս՝ Լատի-

նական Ամերիկայ�մ և այլն: 
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Պետական ընկեր�թյ�նները ոլորտ�մ շատ քիչ են, քանի որ հանքարդյ�նաբեր�թյ�նը 

ծախսատար ոլորտ է: Երկրների մեծ մասը գերադաս�մ է ոլորտ ներգրավել մասնավոր 

ներդր�մներ, որոնք իրենց հետ բեր�մ են թե՛ մասնագիտական ներ�ժը, թե՛ կապիտալ 

ծախսերը, թե՛ նաև կր�մ են ֆինանսական կոր�ստների ռիսկը՝ մետաղի գների անկման 

դեպք�մ: Հանքարդյ�նաբերական երկրների առաջին տասնյակի մեջ են Ավստրալիան, 

ԱՄՆ-ը, Կանադան, Չինաստանը, Ռ�սաստանը: 

Ավստրալիայի հանքարդյ�նաբերական ոլորտն, օրինակ, ապահովել է երկրի անշեղ 

տնտեսական աճ ավելի քան 30 տարի: Ն�յնը՝ Կանադայի պարագայ�մ, որի տնտես�թյան 

հենքը հանքարդյ�նաբեր�թյ�նն է, և այստեղ ն�յնպես բազմաթիվ ոչ կանադական 

ընկեր�թյ�ններ են աշխատ�մ: 

Նառա Ղազարյան, Սոցիալական կայուն զարգացման մենեջեր

 12. Ի՞նչ են ստանալու համայնքներն ու պետությունը:

- Օգ�տները կարելի է բաժանել �ղղակի ֆինանսատնտեսական և ան�ղղակի օգ�տների: 

Այսպես, Ամ�լսարի ծրագրի շինարար�թյան ամենաակտիվ փ�լ�մ �ղղակի աշխատան-

քով է ապահովվել ավելի քան 1300 մարդ: Մենք մշտապես մոնիթորինգ ենք ան�մ նաև մեր 

կապալառ�ների կողմից աշխատակիցների վերաբերյալ տվյալները, և նրանց աշխատ�ժի 

միջին�մ 40%-ը եղել են Ամ�լսարի հարակից Գնդեվազ, Գորայք, Սաավան համայնքներից, և 

Ջերմ�կ քաղաքից: 

Երբ ավարտվի շինարար�թյ�նը և հանքը 

սկսի արտադրանք տալ, 2018թ. աշնանը, 

նախատես�մ ենք �նենալ մոտ 700 մշտա-

կան աշխատակից և արտադր�թյան 10 

տարիների ընթացք�մ, նախատես�մ ենք, 

որ աշխատակիցների առնվազն 30%-ը կլի-

նի հարակից համայնքներից, իսկ մնացա-

ծը՝ Հայաստանի այլ վայրերից: Այս հա-

մայնքներին մենք վճար�մ ենք նաև հողի 

վարձակալ�թյան համար (2008-ից մինչ 

օրս՝ ավելի քան 4 միլոն դոլար), և այդ գ�-

մարը նրանք կարողան�մ են ներդնել օրի-

նակ ջրամատակարարման, ճանապարհա-

շին�թյան և այլ ոլորտներ�մ: Երբ հանքը 

սկսի արտադրանք տալ, նախատես�մ ենք 

տարեկան պետական բյ�ջե վճարել 40-50 

միլիոն դոլարի հարկ: Արդեն այսօր Լիդիան 

Արմենիան, դեռևս արտադրանք չտալով, 

միայն շինարարական ակտիվ�թյան շնոր-

հիվ երկրի 16-րդ հարկատուն է: 

13. Իսկ ի՞նչ են շահում ձեզ մոտ չաշ- 
խատողները, չէ՞ որ պետբյուջե վճարած 
հարկերը նրանք հաճախ չեն նկատում:
 
- Շահ�մ են հենց այն տնտեսական ակ- 

տիվ�թյ�նից, որն իր հետ բեր�մ է մեծ 

ներդր�մը: Ամեն �ղղակի աշխատատեղ 

այս ոլորտ�մ բեր�մ է 4-6 ան�ղղակի 

աշխատատեղ: Օրինակ, մեր բոլոր համա-

զգեստները կարվ�մ են Գնդեվազի կարի 

արտադրամաս�մ, որը ստեղծվել և ընդլայնվել 

է մեր պատվերների շնորհիվ: Այս արտադրա-

մասն արդեն 6 աշխատող �նի: Կամ տեղի 

խմորեղենի արտադրամասը, որի հիմնադըր-

մանը աջակցել է Լիդիանը այժմ 4 աշխատակից 

�նի և հաց է մատակարար�մ մեր կապա-

լառ�ներին: Այսպիսի օրինակները շատ են: 

Մարդիկ նոր բիզնեսներ են հիմն�մ, մաքրման, 

սննդի մատակարարման, այլ ծառայ�թյ�ն-

ների մատ�ցման համար: 2017թ. դեկտեմբերի 

դր�թյամբ միայն մեր կապալառ�ները տեղի 

համայնքներից 1,5 միլիոն դոլարի գն�մներ էին 

կատարել: Սրանք ահռելի ֆինանսական հոս-

քեր են դեպի այս համայնքներ և դրանց տնտե-

սական ազդեց�թյ�նը հսկայական է: 

14. Դուք նաև իրականացնում եք սոցիալա- 
կան ծրագրեր: Արդյո՞ք դա լրացուցիչ բա-
րեգործություն է: 

- Ոչ, դա բարեգործ�թյ�ն չէ: Մենք մշակ�մ ենք 

ռազմավարական այնպիսի ծրագրեր, որոնք եր-

կարաժամկետ դրական տնտեսական ազդեց�-

թյ�ն կթողնեն համայնքներ�մ, կօգնեն ներդնել 

Ամ�լսարի շնորհիվ համայնք մտնող հսկայա-

կան ֆինանսական հոսքերը արդյ�նավետ բիզ-

նես ծրագրեր�մ: Մենք դա ան�մ ենք մի քանի 

նպատակով: Նախ՝ փորձ�մ ենք նպաստել այն-

պիսի բիզնեսների ստեղծմանը, որոնք օգ�տ 

կբերեն և՛ համայնքին, և՛ Ամ�լսարի ծրագրին՝ 

մատ�ցելով ծառայ�թ�ններ և մատակա-

րարելով ապրանքներ: Բացի այդ, իրականաց-

ն�մ ենք այնպիսի ծրագրեր, որոնք կնվազեցնեն

Ամ�լսարի ծրագրի սոցիալական 

ազդեց�թյ�նները: Օրինակ, եթե 

գյ�ղաց�ց հող ենք ձեռք բերել, օգ-

ն�մ ենք նրան ստեղծել ալտերնա-

տիվ եկամ�տի աղբյ�ր: Նաև աջակ-

ց�մ ենք այնպիսի նախաձեռն�-

թյ�նների, որոնք կլ�ծեն այլ սոցիա-

լական խնդիրներ՝ կրթական ծրագ-

րեր, բիզնես հնարավոր�թյ�ններ: 

Եվ վերջապես, ցանկացած ընկեր�-

թյան համար շահավետ է աշխատել 

կայ�ն, դինամիկ զարգացող հա-

մայնքի հետ, և հենց այդ նպատակով 

են իրականացվ�մ այս ծրագրերը: 

Անցած տարիների ընթացք�մ մենք 

սոցիալական զարգացման ծրագրե-

րի մեջ ներդրել ենք ավելի քան 3,5 

միլիոն դոլար, ստեղծվել են մի քանի 

տասնյակ նոր փոքր բիզնեսներ, 

ներդրվել են գյ�ղատնտես�թյան և 

անասնապահ�թյան նոր տեխնոլո-

գիաներ: Այս ամենի արդյ�նք�մ 

մենք դրական դինամիկ աճ ենք տես-

ն�մ համայնքներ�մ: Այս դրական 

փոփոխ�թյ�նն ինձ և իմ գործըն-

կերներին բացի գործնականից, նաև 

հսկայական էմոցիոնալ բավարա-

ր�թյ�ն է բեր�մ: 
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