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լուց հետո Ծրագրում  
աշխատելու հեռանկարից:  
Ինչպես ասաց Գարիկը, 
«քանի որ մեր համայն-
քում հնարավորություն է 
ստեղծվել աշխատել, 
որոշեցի սովորել»:  Իսկ 
Էդիկի կարծիքով` «սա 
հիանալի նախագիծ է, որը 
թույլ է տալիս անապահով 
ընտանիքների երիտա-
սարդներին սովորել”:   
 
Զոհրաբ Խաչատրյանը 
ոգևորված ասում է. “սա 
հեռանկարային նախա-
ձեռնություն է, որն ապա-
հովում է գյուղի երիտա-
սարդներին աշխատան-
քով”:   
 
Ի դեպ, ուսանողներից 
չորսն արդեն աշխատում 
են Գեոթիմում՝ այն համա-
տեղելով հեռակա ուսուց-
ման հետ: 

Աշխատանքն այսօր հանապա-
զօրյա հացի խնդիր է:  Գեոթի-
մի կարգախոսն է հզորացնել 
համայքների մարդկային ռե-
սուրսները և  կադրեր պատ-
րաստել՝ Ամուլսարի ծրագրում  
աշխատելու համար:  
 
Այսօր Գեոթիմը Գորայք, 
Սարավան և Գնդեվազ 
գյուղերից ֆինանսավորում է 
վեց ուսանողների՝ սովորելու 
Երևանի պետական համալ-
սարանի երկրաբանական, և 
Հայաստանի Ճարտարա-
գիտական համալսարանի 
լեռնամետալուրգիական 
ֆակուլտետներում:   

Նրանք են՝ 
Դավիթ Դավթյան 
Սերգեյ Մկրտումյան  
Էդիկ Արշակյան  
Գարիկ Կարապետյան  
Զոհրաբ Խաչատրյան  
Մկրտիչ Կարապետյան:  
 
Այն հարցին, թե` “ինչու՞ 
որոշեցիք ընդունվել 
հենց այս ֆակուլտետը”, 
ուսանողները պատաս-
խանեցին, որ սիրում են 
այդ մասնագիտությու-
նը, սակայն ֆինանսա-
կան սուղ պայմանները 
թույլ չեն տվել սովորել. 
միայն Գեոթիմի շնոր-
հիվ հնարավոր եղավ 
ստանալ բարձրագույն 
կրթություն:   
 
ՈՒսանողների մեծ 
մասը չափազանց 
ոգևորված են ավարտե-

    Համայնքների ուսանողները` Համայնքների ուսանողները` Համայնքների ուսանողները` Համայնքների ուսանողները` ԳեոթիմիԳեոթիմիԳեոթիմիԳեոթիմի    աշխատակիցներաշխատակիցներաշխատակիցներաշխատակիցներ 

Ամուլսարի ներկայիս և ապագա աշխատակիցներըԱմուլսարի ներկայիս և ապագա աշխատակիցներըԱմուլսարի ներկայիս և ապագա աշխատակիցներըԱմուլսարի ներկայիս և ապագա աշխատակիցները 

Ի՞նչն է այս  ուսանողներին 
համախմբում. այն, որ բոլորը 
պլանավորում են վերադառ-
նալ իրենց գյուղեր և աշխատել 
Ամուլսարում, և որ բոլորն 
ունեն ապահովության զգա-
ցում:   
Ինչպես նշեց Մկրտիչը, Գեո-
թիմի շնորհիվ “ես  սովորում  
եմ բարձրագույն  ուսումնա-
կան  հաստատությունում  և 

ապահովված եմ աշխա-
տանքով”:  Ի դեպ, նա 
սկսել է որպես բանվոր, 
այժմ աշխատում է Գեո-
թիմում, որպես երկրա-
բան, միաժամանակ  
սովորում համալսա-
րանում :   
Ուսանողների լեզվով 
ասած՝ “որքան մտածված 
և հեռանկանային ծրա-
գիր”: 
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 «ԱմուլսարԱմուլսարԱմուլսարԱմուլսար» ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի 
շրջանակներում շրջանակներում շրջանակներում շրջանակներում 

վերապատրաստվելու և վերապատրաստվելու և վերապատրաստվելու և վերապատրաստվելու և 
աշխատանքի է աշխատանքի է աշխատանքի է աշխատանքի է 

ընդունվելու ընդունվելու ընդունվելու ընդունվելու 200-300 մարդ մարդ մարդ մարդ 
հարակից համայնքներից: հարակից համայնքներից: հարակից համայնքներից: հարակից համայնքներից:     

Վիճակագրությունը ցույց Վիճակագրությունը ցույց Վիճակագրությունը ցույց Վիճակագրությունը ցույց 
է տալիս, որ աշխատանքի է տալիս, որ աշխատանքի է տալիս, որ աշխատանքի է տալիս, որ աշխատանքի 
ընդունված յուրաքանչյուր ընդունված յուրաքանչյուր ընդունված յուրաքանչյուր ընդունված յուրաքանչյուր 
հանքագործին բաժին են հանքագործին բաժին են հանքագործին բաժին են հանքագործին բաժին են 

ընկնում օժանդակ ընկնում օժանդակ ընկնում օժանդակ ընկնում օժանդակ 
ծառայություններ ծառայություններ ծառայություններ ծառայություններ 

մատուցող 2մատուցող 2մատուցող 2մատուցող 2----3 3 3 3 հոգի:հոգի:հոգի:հոգի:  

 

            Այս համարում՝Այս համարում՝Այս համարում՝Այս համարում՝  

Գեոթիմի ապագա Գեոթիմի ապագա Գեոթիմի ապագա Գեոթիմի ապագա 
կադրերըկադրերըկադրերըկադրերը 
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            Բնապահպանական Բնապահպանական Բնապահպանական Բնապահպանական 
ազդեցության ազդեցության ազդեցության ազդեցության 
գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում 

2222 

Փոշու աղբյուրներն ու Փոշու աղբյուրներն ու Փոշու աղբյուրներն ու Փոշու աղբյուրներն ու 
նվազեցման նվազեցման նվազեցման նվազեցման 

միջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումները 
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փետրվար    2012թ. 

Շրջակա միջավայրի վրա  ազդե-
ցության գնահատման նախնական 
տվյալներն արդեն հայտնի են:  
Արդյունքները կտեղակայվեն 
Գեոթիմի կայքում, կներկայացվեն 
համայքներին հանդիպումների 
ժամանակ և ամսաթերթերում:   
 
Այսօր հակիրճ ամփոփենք փոշու 
վերաբերյալ հետազոտման 
արդյունքները՝ պարզաբանելու 
համայնքների հարցերն ու մտա-
հոգությունները:  
 

- Տարրալվացումը կկատարվի 
հատուկ  լուծույթով, որն ապահո-
վում է կույտի անընդհատ խոնավու
-թյունը և սահմանափակում փոշու 
արտանետումների քանակը:    
 
- Քարաբեկորների ջարդումը փոշու 
արտանետման աղբյուր է, սակայն 
եռակի ջարդումը կիրականացվի 
փակ շենքում, հանքաքարը ջարդ-
ման կայանից տարրալվացման 
հարթակ տեղափոխվելու է փակ 
կոնվեյերով:  Այսինքն՝ այս շինու-
թյուններից փոշու արտանե-

տումները բավականին ցածր 
կլինեն: 
 
 
- Հորատումն ու պայթեցումները 
փոքր ծավալի փոշու աղբյուր են, 
իսկ քարաբեկորների բարձումը՝ 
միջին ծավալի:  Սակայն փոշու 
կառավարման միջոցառումները 
բավականին արդյունավետ են, 
օրինակ՝ ջրցան մեքենաների 
անընդհատ ուղեկցումը քարաբե-
կոր տեղափոխող մեքենաներին:  

                     ՓՈՇՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ . բՓՈՇՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ . բՓՈՇՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ . բՓՈՇՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ . բնակավայրերի  հեռավորությունը փոշու աղբյուրներիցնակավայրերի  հեռավորությունը փոշու աղբյուրներիցնակավայրերի  հեռավորությունը փոշու աղբյուրներիցնակավայրերի  հեռավորությունը փոշու աղբյուրներից 

Ամուլսարը՝ օրինակելի հանքավայրԱմուլսարը՝ օրինակելի հանքավայրԱմուլսարը՝ օրինակելի հանքավայրԱմուլսարը՝ օրինակելի հանքավայր 

 

 

 

ԲնակավայրԲնակավայրԲնակավայրԲնակավայր Հեռավորությունը Հեռավորությունը Հեռավորությունը Հեռավորությունը 
բացահանքից/կմբացահանքից/կմբացահանքից/կմբացահանքից/կմ 

Հեռավորությունը Հեռավորությունը Հեռավորությունը Հեռավորությունը 
տարրալվացման տարրալվացման տարրալվացման տարրալվացման 

ԳորայքԳորայքԳորայքԳորայք 5.1 2.2 

ՈւղեձորՈւղեձորՈւղեձորՈւղեձոր 4.4 7.4 

ՍարավանՍարավանՍարավանՍարավան 6.9 12.6 

ՍարալանջՍարալանջՍարալանջՍարալանջ 6.9 12.6 

ԳնդեվազԳնդեվազԳնդեվազԳնդեվազ 10.7 16.6 

ՋերմուկՋերմուկՋերմուկՋերմուկ 15.7 18.8 

ԿեչուտԿեչուտԿեչուտԿեչուտ 8.6 11.6 

Եվ այսպես՝ ամփոփենք.  
- Փոշու 95%-ը կնստի փոշու 

աղբյուրից 100 մ. հեռու,  
- Մնացած 5%-ը կտարածվի 

առավելագույնը 1000 մ.      
- Բացահանքից և տարրա-
լվացման հարթակից բնակա-
վայրերը գտնվում են 
զգալիորեն հեռու.  
- Գեոթիմը մշակել է փոշու 
կառավարման նորագույն 
տեխնոլոգիաներով հագեցված 
նախագիծ. ջրցան մեքենաներ, 
փակ կոնվեյեր, ջարդումը՝ 
փակ շենքում:   

ԳյուղերիԳյուղերիԳյուղերիԳյուղերի  ևևևև 

ՋերմուկիՋերմուկիՋերմուկիՋերմուկի վրավրավրավրա 

փոշինփոշինփոշինփոշին 

ազդեցությունազդեցությունազդեցությունազդեցություն չիչիչիչի 

ունենա՝ունենա՝ունենա՝ունենա՝ փոշուփոշուփոշուփոշու 

հեռավորությանհեռավորությանհեռավորությանհեռավորության  ևևևև 

նախատեսվողնախատեսվողնախատեսվողնախատեսվող 

միջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումներիմիջոցառումների 

շնորհիվշնորհիվշնորհիվշնորհիվ::::  
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Շրջակա միջավայրի վրա  ազդեցության գնահատումը մոտենում է ավարտինՇրջակա միջավայրի վրա  ազդեցության գնահատումը մոտենում է ավարտինՇրջակա միջավայրի վրա  ազդեցության գնահատումը մոտենում է ավարտինՇրջակա միջավայրի վրա  ազդեցության գնահատումը մոտենում է ավարտին 

ԳեոթիմըԳեոթիմըԳեոթիմըԳեոթիմը կբերիկբերիկբերիկբերի  

նորագույննորագույննորագույննորագույն 

տեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներ , 

որոնքորոնքորոնքորոնք այսայսայսայս 

տարածաշրջանումտարածաշրջանումտարածաշրջանումտարածաշրջանում 

դեռևսդեռևսդեռևսդեռևս չենչենչենչեն 

ներդրվելներդրվելներդրվելներդրվել:  


