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Չնայած դպրոցական  արձակուրդների 

ամենաեռուն շրջանն էր, Ջերմուկի թիվ 

մեկ դպրոցի աշխատանքի ուսուցման 

դասարանում արտակարգ եռուզեռ էր:  

Սեղաններին ինքնատիպ ու գեղեցիկ 

իրեր՝ իսկական արվեստի գործեր:

 Ակամա ցանկանում ես աննկատ հետևել 

այս փոքրիկ հրաշագործների ու նրանց 

ղեկավաների  ինքնատիպ արարմանը, 

որ բնությունն ապականող բազմաթիվ 

կենցաղային թափոններից՝ պոլիէթի-

լենային տոպրակներ, ապակյա բազմա-

տեսակ շշեր, չորացած ճյուղեր ու թափոն 

դարձած այլ անպետք իրեր, ստեղծում են 

առօրյա օգտագործման իրեր: 

Լիդիան Արմենիա ընկերության աջակ-

ցությամբ "Նոր կյանք թափոններին" 

նախաձեռնությունը Ջերմուկում արդեն 

գործում է երկրորդ տարին. այն իրակա-

նացվում է Զանգակատուն հասարակա-

կան կազմակերպության հետ համագոր-

ծակցությամբ: Այս ինքնատիպ ծրագրի 

ղեկավար Կարինե Գրիգորյանը հավաս-

տում է. «Մեր նպատակը նախևառաջ 

երեխաների մեջ բնության նկատմամբ 

սեր և պատասխանատվություն սերմա-

նելն է, առողջ վերաբերմունք ձևավորելը: 

Իսկ երբ բնությունն ապականող թա-

փոնները վերածվում են երեխաների 

ձեռքով ստեղծված արվեստի հրաշալի 

գործերի, դա նրանց և ծրագրի այլ 

մասնակիցների համար ոգևորության 

մեծ աղբյուր է: Այստեղ այդ սիրուց 

ծնվում է գեղագիտական ճաշակ ու 

ստեղծագործելու և ձեռագործ իրեր 

ստեղծելու մեծ ցանկություն:

Երեխաներն իրենց գործերն արդեն 

հասցրել են ցուցադրել և վաճառել ջեր-

մուկցիներին ու բազմաթիվ տուրիստ-

ներին. իրերի վաճառքից հենց առաջին 

երկու օրը նրանք վաստակեցին 140,000 

դրամ, որով հոգացին նոր ուսումնական 

տարվա կարիքները. գնեցին պայուսակ-

ներ, դպրոցական բազում պարագաներ: 

Անչափ ոգևորված՝ արդեն պատրաստ-

վում են հաջորդ ցուցահանդես-վաճառ-

քին: Հաջողություն մաղթենք նրանց  

ուսանելի և օգտակար առաքելությանը:

Ծրագրի սահմաններում արդեն 2 

տարի Ջերմուկի եկեղեցու շուրջ 

իրականացված ծառատունկի 

շնորհիվ տարածքը կանաչա-

պատվել է և տնկվել 80 ծառ: 

Այս ծրագիրն, այսպիսով հմտու-

թյունների ուսուցման, բնապահ-

պանության, եկամուտ ստեղծելու 

և գեղագիտական կրթության 

ինքնատիպ նախաձեռնություն է:
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Պատկերացնու՞մ եք մուլտերի սիրված 

հերոսներ, կերպարանք ստացած հել-

յունագործ քսակներ, պայուսակներ, 

գույնզգույն ծաղկամաններ, սովորական 

անձեռոցիկից պատրաստված ծաղիկ-

ներ, տիկնիկներ, հիանալի ու ճաշակով 

ձևավորված հուլունք-ապարանջաններ՝ 

դեն նետված կոնֆետի տուփերից պատ-

րաստված: 
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Ս.թ. օգոստոսի 19-ին Վայոց Ձորի մարզում տեղի ունեցավ 

Ամուլսարի ոսկու ծրագրի շինարարության մեկնարկի ա-

րարողությունը: Միջոցառմանը ներկա էին Վարչապետ 

Հովիկ Աբրահամյանը, էներգետիկայի  և բնական պաշար-

ների նախարար Լ. Յոլյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Ա. 

Մինասյանը, շրջակա համայնքների ղեկավարներ, մարզ-

պետներ, համայնքների ներկայացուցիչներ: Մասնա-

կիցների թվում էին Լիդիանի տնօրենների խորհրդի ան-

դամներ, ընկերության բաժնետերեր, ՄՖԿ և ՎԶԵԲ-ի ներ-

կայացուցիչներ, Համաշխարային Բանկի գրասենյակի ղե-

կավարներ, ինչպես նաև Հայաստանում ԱՄՆ և Մեծ Բրի-

տանիայի դեսպաններ: 

Լիդիան Ինթերնեյշնլի գլխավոր գործադիր տնօրեն 

Հովարդ Սթիվենսոնը շնորհավորեց բոլոր շահագրգիռ 

կողմերին Ամուլսարի ծրագրի նոր՝ կարևոր փուլի 

մեկնարկի կապակցությամբ.«Վստահ եմ, որ ձեր ցանկու-

թյունն է տեսնել տարբեր ու ավելի լավ հանքարդյու-

նաբերական ծրագիր Հայաստանում: Ես ուզում եմ վստա-

հեցնել, որ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ցույց տանք, որ 

հնարավոր է այլ կերպ աշխատել, որ հանքարդյունա-

բերությունը կարող է լինել պատասխանատու, անվտանգ 

և կարող է օգուտներ բերել շրջակա համայնքներին: Մենք, 

բոլորիդ հետ միասին, առաջիկա 12 տարիներին դա 

իրականություն ենք դարձնելու»:

Ներկաներին ուղղված իր խոսքում վարչապետ Հովիկ Աբ-

րահամյանը մասնավորապես ասաց. «Առաջին իսկ օրվա-

նից մենք լիովին աջակցել ենք Ամուլսարի ծրագիրն. վստահ 

ենք, որ այն հաջողությամբ կյանքի կկոչվի: Մենք անցել ենք 

երկար ճանապարհ, ունեցել ենք նաև օբյեկտիվ և սուբյեկ-

տիվ դժվարություններ, բայց կարևորը այսօրվա շինարա-

րության մեկնարկն է, որի համար շատ ուրախ եմ` որպես 

կառավարության ղեկավար: Օտարերկրյա ներդրումների 

նվազման պայմաններում կարևոր է այս խոշոր ծրագրի 

մեկնարկը: Ցանկանում եմ հատկապես ողջունել միջազ-

գային հեղինակավոր ֆինանսական ինստիտուտների՝ 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի և Վերակա-

ռուցման և զարգացման եվրոպական բանկի մասնակցու-

թյունը:Համոզված եմ, որ Ամուլսարի ծրագիրը զարգաց-

ման նոր հնարավորություններ կստեղծի Հայաստանի 

տնտեսության համար»: 

Ծրագրի շինարարության մեկնարկի կապակցությամբ 

ուղերձ էր հղել ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը. «Շնորհավո-

րում ենք ընկերությանը այս հիշարժան օրվա առիթով և 

ողջունում Ամուլսարի ծրագիրը Հայաստանում, որը կօգնի 

ամրապնդել երկրի տնտեսությունը: Ուրախ ենք, որ Հայ-

ամերիկյան առևտրա-արդյունաբերական պալատի, 

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռ-

նության աշխատանքային խմբի անդամ «Լիդիան»-ի 

շնորհիվ Հայաստանում գործարար խաղի հավասար 

պայմանների ձևավորման և սոցիալական պատասխա-

նատվության ամուր մշակույթի կայացման ականատեսը 

դարձանք: 

Ամուլսարը Հայաստանում այս պահին ամենախոշոր մի-

ջազգային ներդրումն է: Ծրագրի շինարարության (2016-

2018 թթ.) կապիտալ ծախսերը կազմելու են 370 միլիոն 

դոլար: Շինարարության առավել ակտիվ շրջանում 

ծրագրում զբաղված կլինի 1300 մարդ, արդյունահանման 

10 տարիների ընթացքում Լիդիան Արմենիան կապահովի 

700 աշխատատեղ:

Ամուլսարը Հայաստանում առաջին հանքարդյունաբե-

րական ծրագիրն է, որ իրականացրել է ՄԿՖ և ՎԶԵԲ 

չափանիշներին համապատասխան Բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունների գնահատում:

Իր խոսքում Լիդիան Արմենիայի գործադիր տնօրեն Հայկ 

Ալոյանը վերահաստատեց ընկերության պարտավորու-

թյունը կառուցել և շահագործել Ամուլսարի հանքավայրը 

արդյունաբերական լավագույն փորձի կիրառմամբ՝ ա-

պահովելով օգուտներ երկրի և ընկերության բաժնետե-

րերի համար:
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