
 

«Լիդիան Արմենիան» �րախ�թյամբ տեղեկացն�մ է 

առողջ�թյան և աշխատանքային անվտանգ�թյան 

ոլորտ�մ ընկեր�թյան կարևոր ձեռքբերման մասին, 

այն է՝ 2 միլիոն մարդ /ժամ առանց աշխատաժամա-

նակի կորստով պատահարի: Հատկանշական է, որ 

այս ց�ցանիշը գրանցվել է շինարարական աշխա-

տանքների ամենաթեժ ժամանակահատված�մ՝ 

ընդգրկելով ձմռան ամիսները: Սա միջազգային 

ստանդարտ է, որով գնահատվ�մ է առողջ�թյան և 

աշխատանքային անվտանգ�թյան ոլորտ�մ ընկե-

ր�թյ�նների գործ�նե�թյ�նը: Այս ց�ցանիշը 

նշանակ�մ է, ընկեր�թյան աշխատակիցները բոլո-

րը միասին աշխատել են 2 միլիոն ժամ առանց որևէ 

այնպիսի պատահարի, որի հետևանքով ընկեր�-

թյան աշխատակիցը կարող էր բացակայել աշխա-

տանքից, կամ ի վիճակի չլիներ վերադառնալ իր հիմ-

նական պարտական�թյ�ններին: 

Արդյ�նաբերական և շինարարական ընկեր�թյ�ն-

ները սովորաբար 1 միլիոն մարդ/ժամ առանց աշ-

խատաժամանակի կորստով պատահարի ց�ցանի-

շը համար�մ են մեծ ձեռքբեր�մ: Իսկ Ամ�լսար�մ 

շինարար�թյան փ�լ�մ գրանցված 2 միլիոն մարդ /

ժամ ց�ցանիշը նշանակալի է ն�յնիսկ միջազգային 

փորձառ� ընկեր�թյ�նների համար: 

Ծրագրի շինարար�թյ�նն այս պահին ընթացք�մ է, 

մոտ 80%-ն արդեն իրականացվել է:Մի քանի միլիոն 

խ/մ հողային աշխատանքներ են կատարվել, 9,000 

խ/մ` բետոնային աշխատանքներ, 90,000 խ/մ դա-

տարկ ապար արդեն իսկ տեղաշարժվել է, կառ�ցվել 

մոտավորապես 20կմ ճանապարհ: Ջրերի կա-

ռավարման համակարգի, ինչպես նաև բնապահպա-

նական կառավարման մյ�ս համակարգերի շինա-

րար�թյան զգալի մասն արդեն իրականացվել է: Այն 

փաստը, որ բարդ լեռնային տարածք�մ և եղանա-

կային անբարենպաստ պայմաններ�մ շինարար�-

թյան ընթացք�մ որևէ լ�րջ պատահար չի գրանցվել, 

ց�յց է տալիս ընկեր�թյան պատրաստակամ�-

թյ�նը հետևել� առողջ�թյան և աշխատանքային 

անվտանգ�թյան խիստ կանոնակարգերին: 

«Մեզ համար ամենաբարդ խնդիրներից մեկն առող-

ջ�թյան և աշխատանքային անվտանգ�թյան մշա-

կ�յթը Լիդիանի և կապալառ�ների աշխատակից-

ներին փոխանցելն էր»,- աս�մ է ընկեր�թյան կա-

 

յ�ն զարգացման գծով փոխնախագահ 

Արմեն Ստեփանյանը, - «Երբեմն մենք 

ստիված ենք եղել կանգնեցնել մեր 

կապալառ�ների աշխատանքները, 

օրինակ, շինարար�թյ�նը ոչ անվը-

տանգ իրականացնել�, կամ աշխա-

տակիցների կողմից անհատական 

պաշտպանիչ միջոցները չկրել� պատ-

ճառով, քանի դեռ նրանք չեն ապահո-

վել անվտանգ�թյան և առողջ�թյան 

անհրաժեշտ ստանդարտները: 

Շինարար�թյան ռիսկերը շատ են և 

անվտանգ�թյան հստակ մշակ�յթի 

ներդր�մը ապահով�մ է աշխատա-

կիցների անվտանգ�թյ�նը, նվազեց-

ն�մ է ռիսկերը և խրախ�ս�մ աշ-

խատակիցներին աշխատել անվտանգ: 

2 միլիոն մարդ/ժամ առանց աշխատա-

ժամանակի կորստով պատահարի 

ց�ցանիշը ևս մեկ անգամ ընդգծ�մ է, որ 

«Լիդիան Արմենիան» պատրաստ է 

ապահովել անվտանգ�թյան պրակ-

տիկան ընդ�նված միջազգային ստան-

դարտներին համապատասխան և 

շար�նակել զարգացնել աշխատան-

քային անվտանգ�թյան մշակ�յթը 

Հայաստան�մ:» 
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Ապրիլ ամսի վերջին հանքարդյ�նաբեր�թյանն առնչվող մասնագետները՝ դասախոս-

ներ և �սանողներ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանից, այցե-

լեցին Ամ�լսարի ծրագիր՝ տեղ�մ ծանոթանալ� «Լիդիան Արմենիայի» կողմից իրա-

կանացվող շինարարական աշխատանքներին։ Չնայած տարածված կարծիքին, որ 

ներդր�մները հանքարդյ�նաբեր�թյան ոլորտ�մ շատ են, իրական�մ անկա-

խ�թյ�նից ի վեր Ամ�լսարը միակ նոր հայտնաբերված հանքավայրն է և առաջինը, որ 

բնապահպանական և սոցիալական կառավար�մը իրականացն�մ է միջազգային 

ֆինանսական ինստիտ�տների խիստ չափանիշներով և վերահսկող�թյամբ: 

«Լիդիան Արմենիան» կարևոր է համար�մ, որ շահագրգիռ կողմերը տեսնեն իրակա-

նացվող շինարարական աշխատանքները, բնապահպանական լավագ�յն կառավար-

ման նպատակով կիրառվող նորամ�ծ�թյ�նները: 

«Միջազգային փորձը ց�յց է տալիս, որ հնարավոր է և անհրաժեշտ է �նենալ բնա-

պահպանական խնդիրները հաշվի առնող հանքարդյ�նաբեր�թյ�ն» - աս�մ է 

տնտեսագիտ�թյան թեկնած�, բնօգտագործման և տնտեսագիտ�թյան ամբիոնի 

վարիչ, դոցենտ Սառա Մկրտչյանը: 

ահռելի ծավալի աշխատանք-

ներ են իրականացվել և բարձր 

մակարդակի վրա են աշխա-

տանքային անվտանգ�թյ�նը 

և բնապահպան�թյ�նը»: 

Ուսանողները ցանկ�թյ�ն 

հայտնեցին հետագայ�մ ևս 

այցելել հանքավայր և հնարա-

վոր�թյ�ն �նենալ տարբեր 

փ�լեր�մ հետևել Ամ�լսարի 

ծրագրի իրականացման ըն-

թացքին։ Այցի մասնակիցները 

հանքավայրը տեսնել�ց և 

մանրամասն տեղեկատվ�-

թյ�ն ստանալ�ց հետո, նշե-

ցին, որ այցը օգնեց Ամ�լսարի 

ծրագրի վերաբերյալ ճիշտ 

տպավոր�թյ�ն կազմել և տես-

նել իրական պատկերը: 
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Պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոսներն ու
ուսանողներն այցելել են Ամուլսար 

- Ամ�լսարի ծրագիրը բավականին 

մանրամասն նախատեսել է բնապահ-

պանական կառավար�մը: Եթե պրակ-

տիկան համընկնի ներկայացված 

նախագծի հետ, կարծ�մ եմ հասա-

րակ�թյ�նը կարող է քիչ անհանգըս-

տանալ»: 

«Բ�հ-արտադր�թյ�ն արդյ�նավետ 

կապ հաստատել� և �սանողներին 

բազմակողմանի մասնագիտական 

գիտելիքներ փոխանցել� տեսակե-

տից՝ հանքաշին�թյան ընթացքին 

ծանոթանալը շատ կարևոր է: Մեծ ծա-

վալի աշխատանքներ են իրակա-

նացվել և այս աշխատանքերը հավատ 

են ներշնչ�մ, որ ամեն ինչ բարձր մա-

կարդակով է իրականացվ�մ» - աս�մ 

է համալսարանի մետալ�րգիայի և 

նյ�թագիտ�թյան ամբիոնի վարիչ, 

տեխնիկական գիտ�թյ�նների դոկ-

տոր, պրոֆեսոր Արմեն Հովհաննիս-

յանը: 

«Սա կարծես կարճ պրակտիկա էր մեր 

�սանողենրի համար,- ասել է Ազգա-

յին պոլիտեխնիկական համալսա-

րանի ընդերքաբան�թյան և մետա-

լ�րգիայի ֆակ�լտետի դեկան Ալ-

բերտ Ֆրանգ�լյանը,-բավական տպա-

վորված ենք մենք և մեր  �սանողները, 
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