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Լիդիանը Ջերսի մ գրանցված ռեզիդենտ
կազմակերպ թյ ն է, որի բաժնետոմսերը
վաճառվ մ են Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայ մ:
Լիդիանը գրանցված է և վերահսկվ մ է Ջերսիի
Ֆինանսական ծառայ թյ նների հանձնաժողովի
կողﬕց, որի տեղեկատվ թյ նը բաց է հանր թյան համար: Լիդիանի վրա տարածվ մ են նաև
Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայի և Օնտարիոյի
արժեթղթերի հանձաժողովի կանոններն օրենքները: Երկ դեպք մ էլ պահանջվ մ է տեղեկատվ թյան մատչելի թյ ն: Ջերսին հարմար է
շատ ընկեր թյ նների համար, քանի որ առաջարկ մ է այլ երկրների, ինչպես օրինակ` Մեծ
Բրիտանիայի կամ ԱՄՆ-ի հաﬔմատ ավելի
պարզեցված հարկային ռեժիմ: Սա որևէ
առնչ թյ ն չ նի Ամ լսարից ակնկալվող
եկամ տից Հայաստանին վճարվող հարկերի
հետ: Հանքի շահագործման իրավ նքը Լիդիանի
դ ստր ընկեր թյ ն Լիդիան Արﬔնիա ՓԲԸ-ին է,
որը հայաստանյան կազմակերպ թյ ն է, և բոլոր
հարկերը և ռոյալթիները վճարվել
են ՀՀ
օրենսդր թյան համապատասխան` անկախ այն
բանից, թե որտեղ է տեղակայված Լիդիանը:
Ավելին՝ ՀՀ օրենսդր թյանը համապատասխան
Հայաստան մ աշխատող ընկեր թյան
օտարերկրացի աշխատակիցները ն յնպես հարկ
են վճար մ: Հանքի շահագործման ընթացք մ
ակնկալվ մ է, որ ընկեր թյ նը կլինի առաջին
5 հարկատ ների ցանկ մ:

Ո՞րն է համայնքներ մ Լիդիան Արﬔնիայի
սոցիալական ծրագրերի նպատակը:
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Արդյո՞ք ընկեր թյ նը չի թաքցն մ ռիսկերը:

Ներդրողների այցը Ամ լսար

Արդյո՞ք հանքարդյ նաբեր թյ նը ﬖասակար է
բն թյան և մարդկանց համար և անխ սափելիորեն աղտոտ մ է աﬔն ինչ իր շ րջը: Ի՞նչ է
արվ մ ազդեց թյան նվազեցման ղղ թյամբ:
Ցանկացած արդյ նաբեր թյ ն` ﬔքենաշին թյ նից ﬕնչև քիﬕական արտադր թյ ն,
տեքստիլ, դեղագործ թյ ն, շինարար թյ ն
կամ ն յնիսկ գյ ղատնտես թյ ն, կարող է
զգալի բացասական հետևանքներ նենալ բն թյան կամ մարդկանց առողջ թյան վրա, եթե
պատշաճ չվերահսկվի կամ եթե չկիրառվեն
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և ազդեց թյան
նվազեցման ﬕջոցառ ﬓեր: Հանքարդյ նաբեր թյ նն այդ առ մով տարբեր չէ: Ճիշտ
նախագծված և իրականացվող ժամանակակից
հանքարդյ նաբերական ծրագիրը կարող է
կառավարվել այնպես, որ օդը, հողը և ջ րը
պաշտպանված լինեն: Այս սկզբ նքով են կառավարվ մ հարյ րավոր ժամանակակից հանքեր
Շվեդիայ մ, Կանադայ մ, ԱՄՆ- մ,
Ավստրալիայ մ և այլն: Հանքերը հնարավոր է
շահագործել այնպես, որ աղտոտիչները չարտահոսեն բնական ﬕջավայր, և Ամ լսարը
հենց այդպես է նախագծված: Անշ շտ, հանքային ծրագրերը զբաղեցն մ են ﬔծ բնական
տարածք, և այդ առ մով վայրի բն թյան
տարածքը զբաղեցնելով` ազդեց թյ նն առկա
է, ինչպես և ցանկացած այլ համարժեք
մասշտաբի, օրինակ՝ լայնածավալ քաղաքաշինական ծրագրի դեպք մ: Ուստի
անհրաժեշտ է բնապահպանական
ազդեց թյան տարածքը հնարավորինս նվազեցնել և կիրառել համապատասխան ﬕջոցառ ﬓեր՝ ազդեց թյ նը նվազագ յնի հասցնել
համար: Որպես ազդեց թյան նվազեցման
օրինակ կարող ենք նշել Լիդիան Արﬔնիայի
կողﬕց իրականացվող ﬕջոցառ ﬓերը,
որոնք
ղղված են Կարﬕր գրք մ
գրանցված բ սատեսակի պահպանմանը:
Բ յսը հայտնաբերվել է Ամ լսարի
վրա, այն հետև տեղափոխվել Սևան մ հատ կ կառ ցված ջերմոց: Հանքի փակ ﬕց և
ռեաբիլիտացիայից հետո բ յսը վերադարձվել
է Ամ լսարի տարածք: Նման մոտեցմամբ բն թյան վրա ազդեց թյ նը նվազագ յնի հասցընել համար նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերն
առկա են բոլոր ղղ թյ ններ մ:
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Մենք չափազանց թափանցիկ ենք ﬔր մտադր թյ ններ մ Ամ լսարի հետ կապված և արդեն իսկ
ներդրել ենք ﬕլիոնավոր դոլարներ վստահ լինել
համար, որ ﬔր գործ նե թյ նը համապատասխան մ է ոչ ﬕայն հայկական չափանիշներին,
այլև ﬕջազգային լավագ յն փորձին: Միայն ազդեց թյ նների գնահատ մը Լիդիան Արﬔնիայի
կայք մ հասանելի Ամ լսարի Բնապահպանական և սոցիալական ազդեց թյ նների գնահատման (ԲՍԱԳ) ﬔջ մոտ 500 էջ է կազմ մ: Սա հնարավոր ռիսկերը բացահայտել , գնահատել և
ﬔղմացման ﬕջոցառ ﬓեր առաջարկել
Հայաստանի համար աննախադեպ ծավալի աշխատանք է, որը իրականացվել է ընկեր թյան կողﬕց: Ընկեր թյ նը երբեք չի հայտարարել, որ
որևէ ազդեց թ ն ծրագիրը չի նենալ : Ինչպես
արդեն ասացինք, ն յնիսկ շենքի շինարար թյ նը կարող է զգալի ռիսկեր
ազդեց թյ ններ պար նակել: Ռիսկերը պատշաճ և
մանրամասն գնահատված և նկարագրված են
հանր թյան համար հասանելի ԲՍԱԳ- մ,
որը նաև ներառ մ է այդ ռիսկերի նվազեցման և ﬔղմացման ﬕջոցառ ﬓերի
նկարագր թյ նը:

Ո՞ր երկրներն են առավել շահել հանքարդյ նաբեր թյան զարգաց ﬕց:
Հանքարդյ նաբերական երկրների առաջին տասնյակի ﬔջ են օրինակ` Ավստրալիան, ԱՄՆ-ը, Կանադան, Չինաստանը, Ռ սաստանը և ﬕ շարք
հարավաﬔրիկյան և աֆրիկյան երկրներ:
Ավստրալիայի հանքարդյ նաբերական
ոլորտը ապահովել է երկրի անշեղ
տնտեսական աճն ավելի քան 30 տարվա համար:
Կանադայի հանքարդյ նաբե թյան ոլորտ մ աշխատ մ են ﬕ քանի հարյ ր հազար մարդ, և
հանքարդյ նաբեր թյան ոլորտը Կանադայ մ
շար նակ մ է աճել: Բոթսվանան, որը երկիր է
Աֆրիկայի հարավ մ, նեցել է հանքարդյ նաբերական ոլորտի հսկայական աճ սկսած 90ականներից: Այսօր հանքարդյ նաբեր թյ նը
ապահով մ է այդ երկրի պետական բյ ջեի եկամ տի 50%-ը, իսկ ﬔկ շնչի հաշվով համախառն
ներքին արդյ նքը կազմ մ է 7 հազար դոլար, որը
կրկնակի ավել է Հայաստանից: Թափանցիկ,
կայ ն և պատասխանատ
հանքարդյ նաբեր թյ նը կարող է ապահովել
զգալի օգ տներ երկրի համար:

Աշխարհ մ կա՞ն արդյոք Ամ լսարի նման հանքեր: Որքա՞ն է Ամ լսար մ ոսկ
պար նակ թյ նը հանքաքար մ և որքա՞ն
է լինել տարեկան ﬕջին արտադրողական թյ նը:
Ոսկ
ﬕջին պար նակ թյ նը Ամ լսար մ
0.78 գրամ է ﬔկ տոննա հանքաքար մ: Տարեկան
ﬕջին արտադրողական թյ նը նախատեսվ մ է
10 ﬕլիոն տոննա հանքաքար: Համադրելի չափանիշներով հանքավայրերից կարելի է նշել ﬕ
քանիսը: Օրինակ` Քրիփփլ Քրիք և Վիկտոր հանքավայրը ԱՄՆ Կոլորադո նահանգ մ նի 0.55
գրամ տոննայ մ ոսկ
պար նակ թյ ն և
տարեկան 23.5 ﬕլիոն տոննա արտադրողական թյ ն: Նևադա նահանգ մ Կորտես հանքավայրի ﬕջին պար նակ թյ նը տոննայ մ 0.58
գրամ է, արտադրողական թյ նը` 23.1 ﬕլիոն
տոննա: Կիշլադաղ հանքավայրը Թ րքիայ մ,
որը տնօրին մ է կանադական ընկեր թյ ն, նի
13.5 ﬕլիոն տոննա արտադրողական թյ ն` 0.72
գրամ պար նակ թյամբ: Իգլ Գոլդ նախագիծը
Կանադայ մ արտադրել է տարեկան 10 ﬕլիոն
տոննա հանքաքար` ﬕջինը 0.82 գրամ պար նակ թյամբ: Աշխարհ մ գոյ թյ ն նեցող հանքավայրերի ոսկ ﬕջին պար նակ թյ նը տոննայ մ ըստ visualcapitalist.com կայքի կազմ մ է 0.82
գրամ:

Աշխարհի հանքարդյ նաբերական քարտեզը

Հանքավայր մ կա՞ րան կամ ռադիացիայի
վտանգ:
Ամ լսար մ ոսկ հանք է լինել և հանքաքար մ րանի պար նակ թյան հետքերը աննշան
են: Հայաստանյան և ﬕջազգային մասնագետների
կողﬕց իրականացված գիտական հետազոտ թյ նները հետևողականորեն ց յց են տվել, որ
ռադիացիայի մակարդակը Ամ լսար մ թ յլատրելի սահմաններից զգալիորեն ցածր է, ավելի
ցածր, քան Երևան մ:
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Կ յտային տարրալվացման հարթակ Մեքսիկայի
Սանտա Էլենա ոսկ

և արծաթի հանք մ

Ի՞նչ է իրենից ներկայացն մ կ յտային
տարրալվաց մը և ո՞րն է տարբեր թյ նը ոսկ
կորզման ավանդական ﬔթոդից:
Ամ լսար մ կիրառվելիք տարրալվացման դեպք մ ոսկի պար նակող հանքաքարը մանրեցվ մ
է և տեղադրվ մ հատ կ նախագծված անջրաթափանց պաշտպանիչ շերտով հարթակի վրա կ յտի
տեսքով: Կ յտի ﬕջով անցն մ է ցիանային նոսր
լ ծ յթ, որը տարրալ ծ մ է ոսկին: Ոսկով
հարստացած լ ծ յթը հավաքվ մ է կ յտի հիմք մ և մղվ մ է գործարան, որտեղ ոսկին անջատվ մ է լ ծ յթից: Աղքատ լ ծ յթը այն հետև
վերաշրջանառվ մ է կ յտային տարրալվացման
հարթակ մ: Կ յտային տարրալվաց մը փակ
ցիկլ է` առանց որևէ արտադրական արտահոսքի:
Հանքի փակ ﬕց հետո կ յտը անցն մ է հատ կ
մշակման պրոցեսով ﬓացորդային ցիանիդը չեզոքացնել համար: Այսպիսով, կ յտը (մանրացրած
հանքաքարը) մաքրվ մ է ցիանիդից: Այլ ﬔտաղների պար նակ թյ նը կ յտ մ ն յնն է, ինչ
բնականից առկա է հանքաքար մ: Կ յտն այն հետև պատվ մ է կավաշերտով, հողի բերրի շերտով և խոտածածկ յթով: Մինչդեռ այլ հանքեր մ
կիրառվող ավանդական ﬔթոդի դեպք մ հանքաքարը աղվ մ է, ոսկին առանձնացվ մ է, իսկ լ ծ յթն իր հետ տան մ է ﬓացորդային նյ թերը:
Դա աղացած հանքաքարի և ջրի խառն րդ է, որ
սովորաբար կոչվ մ է պոչամբար: Այն մղվ մ է
արհեստական պատրաստված ամբար և նստեցման ավազան: Այսպիսով, Ամ լսարը պոչամբար
չ նի:

Ի՞նչ է թթվային ապարների դրենաժը և արդյո՞ք
այն կառաջանա Ամ լսար մ:

Կ յտային տարրալվացման հարթակ
Քրիփփլ Քրիք և Վիկտոր հանք մ, ԱՄՆ

Արդյո՞ք ցիանիդը նի երկարաժամկետ ազդեց թյ ն: Ի՞նչ այլ ոլորտներ մ է օգտագործվ մ
այն և ինչպե՞ս է կառավարվ մ:
Ցիանիդը չ նի երկարարաժամկետ ազդեց թյ ն,
քանի որ նրա մոլեկ լային կառ ցվածքը շատ
արագ տարրալ ծվ մ է այլ` ոչ ﬖասակար
ﬕաց թյ նների, երբ փոխազդեց թյան ﬔջ է
մտն մ օդի և արևի լ յսի հետ: Աշխարհ մ արտադրվող 1.1 ﬕլիոն տոննա ցիանիդի ﬕայն 6% է
օգտագործվ մ հանքարդյ նաբեր թյ ն մ:
Մնացած 94% օգտագործվ մ է արդյ նաբեր թյան այլ ճյ ղեր մ (պլաստիկի արտադր թյ ն,
կոսﬔտիկա, դեղագործ թյ ն, սննդի վերամշակ մ, ﬕջատների դեմ պայքարի ﬕջոցներ,
հավի կեր և այլն): Ամ լսարի ծրագրի համար
մշակվել է ցիանիդի կառավարման պլան` Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգրքին համապատասխան: Լիդիանն այդ նախաձեռն թյան
անդամ է: Ցիանիդի նոսր լ ծ յթի (0.05%) ﬕջոցով ոսկին կորզվ մ է մանրացված հանքաքարից:
Ջրի հետ խառնված ցիանիդը մտն մ է փակ համակարգ, իսկ pH (թթվայն թյ նը) վերահսկվ մ է
կրաքարի ավելացմամբ ցիանաջրածնի առաջաց մը կանխել նպատակով: Համապատասխան
ենթակառ ցվածքներ մ կտեղադրվեն նաև
արտահոսքի և գազի հայտնաբերման սարքավոր ﬓեր և կիրականացվի օդի և ստորերկրյա
ջրերի որակի մշտադիտարկ մ` կանխել բնական ﬕջավայր ցիանիդի արտահոսքի ռիսկը:
Ցիանային լ ծ յթի արտահոսքը կհանգեցնի նաև
ոսկ կորստի: Հետևաբար, ցանկացած ժամանակակից հանք` ներառյալ Ամ լսարը, նախագծվ մ
է այնպես, որ բացառվի արտահոսքը բնական
ﬕջավայր` կանխել թե° բնապահպանական, թե°
տնտեսական կոր ստները: Այս տեխնոլոգիան
հաջող թյամբ կիրառվ մ է ﬕ քանի տասնյակ
տարի այնպիսի երկրներ մ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը,
Ավստրալիան, Չիլին, Կանադան և այլն:
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Թթվային ապարների դրենաժը թթվային ջրերն են,
որոնք առաջան մ են, երբ ս լֆիդային ապարները բաց են օդի կամ ջրի համար և բնական
քիﬕական ռեակցիայի ﬕջոցով առաջացն մ են
թթվային ﬕջավայր: Սա կարող է տեղի նենալ թե°
բնական պայմաններ մ, թե° հանքարդյ նաբեր թյան ժամանակ: Թեև Ամ լսարի հանքաքարը
ս լֆիդային չէ, սակայն դատարկ ապարների ﬕ
մասը նի ծծմբի ցածր պար նակ թյ ն հանքայնացված պիրիտներ մ, որ առկա է բնականից: Այն
նի թթվային ապարների դրենաժ առաջացնել
պոտենցիալ: Դա նվազեցնել
համար դատարկ
ապարների լցակ յտը նախագծված է այնպես, որ
նախ թթվայն թյ ն առաջացնել
պոտենցիալ
նեցող շերտը պատվի թթվայն թյ ն առաջացնել
պոտենցիալ չ նեցող շերտով: Բացի այդ,
դատարկ ապարների հետ առնչվող բոլոր ջրերը
կհավաքվեն ջրահեռացման համակարգով
ավազանի ﬔջ և պոմպով հետ կմղվեն արտադրական պրոցես մ օգտագործվել
համար: Հանքի
շահագործման 5-րդ տար մ նախատեսվ մ է
իրականացնել ոչ տեխնոլոգիական ջրի որոշ
քանակի բացթող մ: Բաց թողնվել ց առաջ ջ րը
կանցնի հատ կ կենսաբանական մաքր մ, որը
կշար նակվի նաև հանքի փակ ﬕց հետո՝
ﬓացորդային ազդեց թյ նները կանխել
նպատակով:

Արդյո՞ք ենթակառ ցվածքները սեյսմակայ ն են:
Համապատասխան սեյսﬕկ հաշվարկները ներառված են հանքավայրի նախագծի ﬔջ: Նման
տեխնոլոգիաներ են կիրառվ մ Չիլի մ և Պեր յ մ, որտեղ երկրաշարժերը հաճախ են լին մ:
Հանքավայրի ենթակառ ցվածքները` ներառյալ
դատարկ ապարների լցակ յտը, կ յտային տարրալվացման հարթակը, կ տակման ավազանները
և վերամշակման ֆաբրիկան, կառ ցվել
են
երկրաշարժերի համար նախատեսված կայ ն թյան ﬕջազգային բոլոր չափանիշներով: Ամ լսարի մոտակա խզվածքը Փամբակ-Սևան-Սյ նիք
խզվածքն է, որը Ամ լսարի հանքավայրից 10 կմ
դեպի հյ սիս է: Այն չի հար ցել ﬔծ երկրաշարժ
վերջին մոտ 10.000 տարիներին: Այդ հանդերձ,
սեյսﬕկ ակտիվ թյան քիչ հավանական դեպքերի
համար իրականացվել է լրաց ցիչ ռիսկերի
կանխարգելման վերլ ծ թյ ն, որը ներառվել է
թ յլատվ թյ նների մաս կազմող տեխնիկական
հետազոտ թյ ններ մ:

Կարո՞ղ են պայթեց ﬓերի արդյ նք մ փլ զ մներ լինել և արդյո՞ք պայթեց ﬓերի աղմ կը
կլսվի համայնքներ մ:
Ամբողջ աշխարհ մ հանքարդյ նաբեր թյ նը
հաճախ իրականացվ մ է փոքր և ն յնիսկ ﬔծ
քաղաքների շրջակայք մ: Պայթեց ﬓերը բավականաչափ հզոր չեն որևէ ﬖաս հասցնել կամ
անկառավարելի քանակ թյամբ փոշի, աղմ կ
առաջացնել
համար: Այլապես հանքարդյ նաբեր թյ նը հնարավոր կլիներ իրականացնել
ﬕայն հեռավոր շրջաններ մ, ﬕնչդեռ շատ
երկրներ մ կան հանքավայրեր հենց քաղաքների
կողքին: Պայթեց ﬓերը Ամ լսար մ իրականացվել են պատշաճ կերպով: Բացահանքերի պայթեց մը տեղի կ նենա շաբաթական 3-6 անգամ:
Պայթյ նի աղմ կը տև մ է մոտավորապես ﬕ
քանի վայրկյան: Ձայնը կլսվի ﬕ քանի
կմ շառավղով և հաշվարկված է, որ այն կլինի
35db-ից պակաս: Բացահանքերը տեղակայված են
աﬔնամոտ բնակավայրից ավելի քան 5 կմ հեռավոր թյան վրա: Այսպիսով, հզոր ձայնի կամ
վիբրացիայի հավանական թյ նը ﬔծ չէ:

Ամ լսար

Արդյո՞ք փոշին կհասնի համայնքներ:
Փոշ ազդեց թյան աստիճանը որոշել համար
օգտագործվել են Հայհիդրոﬔտ ծառայ թյան 9
տարվա տվյալները: Սովորաբար փոշ
զգալի
մասը նստ մ է փոշ առաջացման աղբյ րից 100
ﬔտր հեռավոր թյան վրա: Քամ դեպք մ փոշ փոքր մասնիկները կարող են տարածվել ﬕնչև
1 կմ շառավղով: Հետևողական հետազոտ թյ նները ց յց են տվել, որ բացահանքից փոշ փոքր
մասնիկների մոտակա բնակավայրերին հասնել
հավանական թյ նը չափազանց ցածր է:
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Արդյո՞ք Սևանա լիճը ազդեց թյ ն կկրի:
Սևանա լճի վրա ազդեց թյ ն չի կարող լինել: Այս
հարցը կարելի է բաժանել երկ
մասի`
1. Իրավական տեսանկյ նից հանքաքարի վերամշակման ենթակառ ցվածքները Սևանի անﬕջական
ազդեց թյան գոտ ց դ րս են, որը Սևանի մասին
օրենքով և կառավար թյան համապատասխան
որոշմամբ ընդլայնվել է Սպանդարյան-Կեչ տ և
Կեչ տ-Սևան թ նելիների շ րջ բ ֆերային գոտով
(3կմ): Օրենք մ կատարված փոփոխ թյ նների
հետևանքով ընկեր թյ նը վերափոխեց նախագիծը:
2. Բնապահպանական տեսանկյ նից` կ յտային
տարրալվացման հարթակից, դատարկ ապարների
լցակ յտից և բացահանքերից ջրերի հոսքը
նախագծված է` կառ ցվել
և կառավարվել
է
այնպես, որ աղտոտիչները չ նենան արտաքին ﬕջավայրի արտահոսք: Այսպիսով, ոչ ﬕայն Սևանը, այլև
շրջակա բնական ընկալիչները` ջ րը, հողը և օդը,
խստորեն պաշտպանվել
են: Ընկեր թյ նը տեղի
համայնքների և ՀԿ-ների հետ համատեղ կիրականացնի ջրի, օդի և հողի մշտադիտարկ մ աղտոտ մը
բացառել նպատակով:

Արդյո՞ք Ջերմ կ քաղաքը և հանքային ջրերը
կենթարկվեն բնապահպանական ազդեց թյան:
Ամ լսարի հանքավայրը իրենից ներկայացն մ է
առանձին երկրաբանական բլոկային կառ յց, որն
նի Ջերմ կից անկախ ջրային համակարգ:
Ջերմ կի ջրերը չեն ենթարկվի ազդեց թյան:
Ծրագիրը նախագծվել է և փորձարկ ﬓեր են իրականացվել ապահովել համար բոլոր ջրային ռես րսների` ներառյալ Ջերմ կի հանքային ջրերի
վրա ազդեց թյան բացակայ թյ նը: Բացի այն
հանգամանքից, որ Ջերմ կը բացահանքերից 10 կմ
հեռավոր թյան վրա է, 2013 թվականին լայնածավալ իզոտոպային հետազոտ թյ ն է իրականացվել, որը ց յց է տալիս, որ Ջերմ կի
աղբյ րները տարբեր են Ամ լսարին առնչվող
աղբյ րներից: Տեղական և ﬕջազգային փորձագետների կողﬕց իրականացրած հետազոտ թյ նները ց յց են տալիս, որ, հաշվի առնելով
զգալի հեռավոր թյ նը, հանքավայրի աղմ կը և
փոշին քաղաքի վրա ազդեց թյ ն չեն
նենա:
Հանքավայրի որոշ հատվածներ տեսանելի կլինեն
Ջերմ կից: Իրականացվել են լայնածավալ հետազոտ թյ ններ տեսանելի թյ նը նվազագ յնի
հասցնել ﬕջոցներ ներդնել
ղղ թյամբ:

Հնարավո՞ր է արդյոք համատեղել հանքարդյ նաբեր թյ նը և զբոսաշրջ թյ նը:
Կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ զարգացած
զբոսաշրջ թյ ն նեցող երկրներն նեն նաև լայնածավալ հանքարդյ նաբեր թյ ն: Շատ խոշոր
ոսկ
հանք կա Կոլորադոյ մ` ԱՄՆ- մ, Կոլորադո Սփրինգսից ոչ ﬔծ հեռավոր թյան վրա,
որը զբոսաշրջային քաղաք է և տարբեր վարկանիշներով համարվ մ է ԱՄՆ-ի լավագ յն
քաղաքներից ﬔկը: Հանքը գտնվ մ է Քրիփփլ
Քրիք քաղաքի անﬕջական հարևան թյամբ, որը
Կոլորադո Սփրինգս տ րիստական հանգ յցի ﬕ
մասն է և զբոսաշրջիկներին գրավ մ է իր
հանքարդյ նաբերական պատմ թյամբ և խաղատներով: Հանքարդյ նաբեր թյ նը նշանակալի
դեր
նի Իսպանիայի տնտես թյան ﬔջ, որը
հայտնի է նաև որպես աշխարհի լավագ յն
զբոսաշրջային երկրներից ﬔկը: Եվրոպայի
սիրված տ րիստական վայրերից ﬔկը իտալական Սարդինիա կղզին է, որտեղ կան գործող
հանքեր: Օրինակները շատ են:

Քրիփփլ Քրիք քաղաքը ՔՔ և Վ հանքի հարևան թյամբ, ԱՄՆ

Հնարավո՞ր է արդյոք համատեղել հանքարդյ նաբեր թյ նը և գյ ղատնտես թյ նը:
Աշխարհի առաջատար գյ ղատնտեսական
երկրներից ﬕ քանիսը նաև հանքարդյ նաբեր թյան ոլորտի առաջատարներն են` մասնավորապես ԱՄՆ-ը, Կանադան, Ավստրալիան, Արգենտինան: Ավստրալիայ մ գյ ղատնտես թյ նն
հանքարդյ նաբեր թյ նն նեն հավասար մասնաբաժիններ ՀՆԱ- մ` յ րաքանչյ րը մոտ 10%:
Արգենտինայ մ, որը հանքարդյ նաբերական
առաջատար երկիր է, գյ ղատնտես թյան մասնաբաժինը ՀՆԱ- մ կազմ մ է մոտ 10%: Ն յնիսկ
Նոր Զելանդիան, որը հայտնի է իր ոչխարաբ ծ թյամբ, նի հանքարդյ նաբեր թյ ն:
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Որո՞նք են կենսաբազմազան թյան հետ կապված
խնդիրները:
Հայաստանյան և ﬕջազգային կազմակերպ թյ նների և փորձագետների ավելի քան 7 տարվա
ելակետային ս ﬓասիր թյ նների և մանրամասն հետազոտ թյ նների արդյ նք մ մշակվել
է Կենսաբազմազան թյան կառավարման համապարփակ ծրագիր: Ծրագրի նպատակն է հանքի
գործ նե թյան ընթացք մ ապահովել հաշվեկշռի ոչ ﬕ կոր ստ: Սա նշանակ մ է, որ
ծրագրի ազդեց թյ նը կենսաբազմազան թյան
վրա պետք է հավասարակշռվի համապատասխան
ﬕջոցառ ﬓերով, որոնք ղղված են ազդեց թյ ններից խ սափել ն կամ դրանք ﬔղմացնել ն
վերականգնողական և զգալի ﬓացորդային ազդեց թյ նների փոխհատ ցման ծրագրերի ﬕջոցով:
Այս նպատակով Լիդիանը պարտավորվել է իրականացնել կենսաբազմազան թյան փոխհատ ց մ: Սա պահպան թյան ծրագիր է, որը պետք է
իրականացվի Ամ լսարի մոտակայք մ կենսաբազմազան թյան վրա ﬔղմացման ոչ ենթակա
ազդեց թյ նները փոխհատ ցել
համար: Հայաստանյան Կարﬕր գրք մ ներառված տեսակների դեպք մ իրականացվ մ են լրաց ցիչ ﬕջոցառ ﬓեր` ներառյալ մանրակրկիտ
հետազոտական ծրագիր Մատն նի
ծիրանավոր բ սատեսակը Ամ լսարից տեղափոխել , պահպանել
և հանքարդյ նաբեր թյան ավարտից հետո բնական
կենսաﬕջավայր վերադարձնել
ղղ թյամբ:
Միայն ﬔկ բ սատեսակի պահպանման համար
Ընկեր թյ նը հատկացրել է շ րջ 500.000 ԱՄՆ
դոլար: Բազմակողմանի ելակետային ս ﬓասիր թյ ն է իրականացվ մ ընդհան ր տարածք մ
գորշ արջի վերաբերյալ:

Որո՞նք են հնարավոր առողջապահական ազդեց թյ նները:

Ի՞նչ հնագիտական գտածոներ են հայտնաբերվել
Ամ լսար մ:

Հանքը նախագծված է և կառավարվել է այնպես,
որ համայնքների հողին, անաս ններին կամ
բերքին հանքի աղտոտիչները որևէ կերպ
չառնչվեն: Ծրագրի ԲՍԱԳ-ը ներառ մ է համայնքների առողջ թյան և անվտնագ թյան հետ
կապված բոլոր հարակից հարցերը` ներառյալ
ծրագրի հետ կապված ռիսկերը: Օրինակ՝ վարակիչ հիվանդ թյ նները, ﬕջատների ﬕջոցով
տարածվող հիվանդ թյ նները, սն ցման հետ
կապված խնդիրները, պատահարները և ﬖասվածքները, առողջապահական ենթակառ յցները:
Որպես ԲՍԱԳ-ի մաս կազմվել է Համայնքի առողջ թյան և անվտանգ թյան մանրամասն պլան,
որը ներառ մ է հանրային առողջ թյան ապահովման համար կառավարման ﬕջոցառ ﬓերը:

Ընկեր թյ նը 2011 թվականից պատվիրել և ֆինանսավորել է հնագիտական
ս ﬓասիր թյ ններ տեղական և ﬕջազգային փորձագետների:
Ուս ﬓասիր թյ նների արդյ նք մ հայտնաբերվել է ﬕ քանի տասնյակ պոտենցիալ
հետաքրքր թյ ն ներկայացնող վայր, որոնք
ծրագրի ազդեց թյան գոտ մ են: Հնագիտական
պոտենցիալ հետաքրքր թյ ն ներկայացնող վայրերը ներառ մ են գերեզմաններ, գերեզմանատներ,
դամբարաններ և կառ ցվածքային ավերակներ:
Հնագիտական խնդիրներին առնչվող գործող թյ նները համակարգել
համար մշակվել է
Մշակ թային ժառանգ թյան կառավարման պլան:
Այն ներառ մ է ծրագրի տարածք մ մշակ թային
ժառանգ թյան պոտենցիալ վայրերի ս ﬓասիր թյան և անհրաժեշտ թյան դեպք մ`ծրագրի
հետ կապված աշխատանքներ իրականացնել ց
առաջ պեղ մ իրականացնել պարտավոր թյ ն:
Ընկեր թյ նը պարտավորվել է հոգալ պեղ ﬓերի
և պահպանման բոլոր ծախսերը:

Ի՞նչ կﬓա հանքարդյ նաբեր թյան ավարտից
հետո:

Հանքավայրի փակման ծրագիրն ընդհան ր նախագծի պարտադիր մասն է: Բացահանքերը մասամբ կլցվեն, կվերականգնվեն, և բացահանքի
պատերը կկայ նացվեն: Կ յտային տարրալվացման հարթակը կպատվի կավաշերտով,
հողի շերտով խոտածածկ յթի վերականգնման
համար: Ն յնը կարվի նաև դատարկ ապարների
լցակ յտի դեպք մ: Բոլոր այն ենթակառ ցվածնքերը
և կառ յցները, որոնք այլ նպատակներով օգտագործել
կարիք չի լինի, կքանդվեն և կհեռացվեն,
և տարածքը կվերականգնվի: Հանքավայրի փակման
ծրագիրը մշակվ մ է` ներառելով ﬕջազգային լավագ յն փորձի առաջարկած լավագ յն վերականգնողական ﬕջոցները:

Ձﬔռը Ամ լսար մ

www.lydianarmenia.am
info@lydianarmenia.am
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