
 
ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ, Ամսաթերթ, Հ�լիս 2017 էջ 1 

Տեղի աշխատատե-      1

ղեր և գնումներ 

Հաղթանակներ          2

Սարավանից և

Գնդեվազից  

՝ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ

Þ Տեղեկ�թյ�ն աշխատատեղերի մասին 

Լիդիան Արմենիա Ընկեր�թյ�նը պար-
տավոր�թյ�ն է ստանձնել առավելա-
գ�յնս աշխատանքի վերցնել ազդակիր 
համայնքներից. Ջերմ�կ, Գնդեվազ, Սա-
րավան և Գորայք՝ աշխատանքի պա-
հանջների համապատասխան�թյան առ-
կայ�թյամբ:
Այս համայնքներ�մ տեխնիկական 
հմտ�թյ�նների բացակայ�թյան դեպ-
ք�մ անհրաժեշտ կլինի կադրեր ներ-
գրավել հարակից տարածքներից և մար-
զերից: 

Լիդիանը հետև�մ է տեղի կադրերի ներ- 
գրավմանը. ստորև բերված գրաֆիկ�մ 
պատկերված է աշխատատեղերի քանակն 
ըստ ամիսների: 

Ինչպես երև�մ է, հ�լիս ամսին Լիդիանի և 

կապալառ�ների մոտ աշխատել են մոտ 

1120 աշխատող, որից. 

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Þ Մի քանի մանրամասներ  

Աշխատողների հարաբերակ-

ց�թյ�նը կանանց և տղամարդ-

կանց միջև կազմ�մ է 18-20%, և 

80-82%՝ համապատասխանա-

բար:

Տեղի համայնքների աշխատող-

ների բաշխված�թյ�նը նվազող 

հերթական�թյամբ հետևյալն է.

*�Ջերմ�կ / Կեչ�տ

*�Գնդեվազ

*�Գորայք

*�Սարավան:

�ներ իրազեկել տեղի բիզ-

նեսներին և հետաքրքրված 

անձանց տեղի գն�մների 

ընթացակարգին, Լիդիանի 

ստանդարտներին, ներկա-

յացնել հանքին առնչվող 

բիզնեսները և դիմել� կար-

գը:

Այդ ն�յն օրը հինգ տարբեր 

բիզնեսների մրց�յթի նպա-

տակով հայտարար�թյ�ն 

տրամադրվեց 4 համայնք-

ներին.

*խան�թի շահագործ�մ 

հանքի տարածք�մ,

* նշանների պատրաստ�մ,

* �ղևորների փոխադր�մ,

* աղբի հավաք�մ,

* տեխնիկայի գրանց�մ:

Վերջապես, Լիդիանը ներ-

կայ�մս իրականացն�մ է 

Բիզնեսի աջակց�թյան 

Ծրագրի երկրորդ փ�լը 4 

համայնք�մ՝ դասընթաց-

ների, տեխնիկական աջակ-

ց�թյան և դրամաշնորհնե-

րի միջոցով խթանել� բիզ-

նեսի զարգացմանը մի քանի 

բնագավառ�մ.

* Տ�րիզմի զարգաց�մ

*Կենսակերպի բարելավ�մ

*Հանքին առնչվող բիզնես-

ների հիմն�մ:  

Ընկեր�թյ�նը ն�յնքան կարե-
վոր�մ է տեղի գն�մները, որ-
քան տեղից կադրեր հավաքա-
գրելը՝ որպես տնտեսական զար-
գացման կարևոր միջոց և խթան: 
Մենք յ�րաքանչյ�ր ամիս հե-
տև�մ ենք կապալառ�ների 
կողմից կատարած գն�մները 
տեղի համայնքներից. այսպես, 
վերջին մի քանի ամս�մ այդ ց�-
ցանիշը միջին հաշվով եղել է 
մոտ ԱՄՆ 70 հազար դոլար. սը-
ն�նդ, շինարարական նյ�թեր, 
մաքրման պարագաներ, տան 
վարձակակ�թյ�ն և այլն:Ի դեպ, 
կապալառ�ները գն�մներ են 
կատար�մ նաև Լիդիանի կող-
մից ֆինանսավորված, Գնդե-
վազ�մ գործող փոքր բիզնես-
ներից. մսի վաճառքի, խմորեղե-
նի և հացաբ�լկեղենի կետեր, 
մեղր և այլն:
 
Տեղի գն�մների խթանման նը-
պատակով Ընկեր�թյ�նը մի 
քանի ծրագրեր է իրականաց-
ն�մ ազդակիր համայնքներ�մ. 
հ�լիսի 28-ին, օրինակ, Գնդե-
վազ�մ ներկայացվեց «Ինչպես 
աշխատել Լիդիանի հետ» պրե-
զենտացիան, որը նպատակ 

 

Տեղի գն�մ ների մասին 

Վերջին 10 ամիսնե-

րին, ընդհան�ր աշ-

խատողների միջին 

հաշվով 45%-ը կազ-

մել են 4 համայնք-

ների աշխատակից-

ները: 

239 - Ջերմ�կ/Կեչ�տ 

90 - Գնդեվազ  

46 - Գորայք 

19 - Սարավան
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Ընդառաջ գնալով Սարավան և Գնդեվազ համայնք-

ների հայցին, Լիդիան Արմենիա Ընկեր�թյան հո-

վանավ�թյամբ հիմնվեցին կարատեի խմբակներ, 

որոնց մասնակց�մ են մոտ 50-60 դպրոցահասակ 

երեխաներ: Այս համայնքների երեխաների և ծնող-

ների համար, որտեղ սպորտային խմբակներ չեն 

գործ�մ, սա շատ ցանկալի նախաձեռն�թյ�ն է. 

առողջ ապրելակերպ, զբաղմ�նք և սպորտային 

դաստիարակ�թյ�ն:  

Լիդիան Ընկեր�թյ�նը, իր համայնքային ներդըր-

ման ծրագրեր�մ, կարևոր�մ է երիտասարդների 

զարգացմանն �ղղված այնպիսի ծրագրեր, որոնք 

կապ�մ են երիտասարդ ընտանիքներին,  երեխա-

ներին և երիտասարդներին իրենց համայնքներին, 

որտեղ կրթ�թյան, սպորտի և արվեստի զարգաց-

ման հնարավոր�թյ�ններ կան: 

Կարևոր է, որ հատկապես երիտասարդ ընտանիք-

ները չձգտեն մեկնել այլ վայրեր՝ երեխաների հա-

մար �ս�ցման ավելի բարվոք պայմանների կամ 

հնարավոր�թյ�նների համար:  Սա ռազմավարա-

կան նպատակ է, որին աջակց�մ է Ընկեր�թյ�նը 

այս, ինչպես նաև այլ ծրագրերով, ինչպես օրինակ 

մանկական երգչախ�մբը Ջերմ�կ�մ, պարի հա-

մ�յթները Գնդեվազ�մ և Գորայք�մ, Կարատեյի 

դասերը Գնդեվազ�մ:

Վերադառնալով Սարավան, ավելացնենք, որ ըն-

դամենը երկ� ամսվա մարզ�մներից հետո, Կա-

րատեի վեց մարզիկներ մասնակցեցին Հրազդա-

ն�մ կամակերպված Դ�քենդո ֆեդերացիայի բաց  

առաջն�թյանը, որին մասնակց�մ էին Երևանի, 

Մարտ�ն�, Գավառի,Վայոց Ձորի 5-16 տարիքային 

խմբի մարզիկներ:

Մրց�յթի մասնակիցները բերեցին մրցանակներ և 

պատվոգրեր. հինգը պատվավոր առաջին տեղի, 

մեկը՝  երկրորդ տեղի մեդալներ:

Սարավանցի մարզիկ, 9-ամյա Արգիշթի Ավագյանը կիսեց իր 

տպավոր�թյ�նները.

«Առաջին տեղ եմ գրավել, անչափ հպարտ եմ, քանի որ մենա-

մարտել եմ երկար տարիների փորձ �նեցող մարզիկի հետ և  

նոկա�տի ենթարկել հակառակորդիս:»  

Իսկ ծնողներից Ս�քիաս Ավագյանը նշեց. ես �րախ եմ, քանի որ 

երեխաներիցս երկ�սը գրավել են 1-ին տեղ, էլ ի՞նչ է պետք 

ծնողին: Միշտ ցանկացել եմ, որ երեխաներս սպորտով զվաղ-

վեն, սակայն Սարավան�մ չ�նենք մարզիչ, իսկ ես ի վիճակի 

չեմ եղել նրանց Վայք �ղարկել: Ուստի շնորհակալ եմ Լիդիա-

նին այս  ծրագրի  աջակց�թյան համար, նաև շնորհակալ եմ մեր 

մարզիչ Կարեն Շահբազյանին՝ նման հրաշալի արդյ�նք տալ� 

համար:

ÞԳնդեվազցիները՝ պատվավոր մեդալներով եկան տ�ն 

Մեկ այլ մրցաշար Վայք�մ. հ�լիսի 16, աշխարհի չեմպիոն Վ. 

Գրիգորյանին նվիրված «Սորինարյ� կարատեի բաց առաջ-

ն�թյ�ն», որին մասնակցեցին Գնդեվազի կարատեի խմբակից  

12 սան: Ընկեր�թյան կողմից ֆինանսավորված այս Ծրագիրը 

գործ�մ է ընդամենը մի քանի ամիս և ահա հաջող�թյան առա-

ջին պտ�ղները:  Առաջն�թյանը մասնակցած 161 մասնակից-

ների մեջ, իրենց տարիքային և քաշային կարգ�մ Արգիշտի 

Մնացականյանը զբաղեցրեց առաջին տեղ, Հար�թյ�ն Հար�-

թյ�նյանը երկրորդ, իսկ Ալեքս Աղաբեկյանը`երրորդ:  Արգիշ-

տին կիսեց իր երազանքը մեզ հետ. «Ես մինչ այս երեք տարի 

պարապել եմ Վայք�մ, իսկ հիմա արդեն իմ իսկ գյ�ղ�մ: Շատ 

լ�րջ եմ վերաբերվ�մ այս մարտարվեստին, և նպատակ �նեմ  

մասնագիտանալ և հետագայ�մ �նենալ իմ մարզադպրոցը: Իմ 

զգաց�մները  աննկարագրելի  են, երբ արտերկր�մ ներկա-

յացն�մ եմ Հայաստանը, իմ գյ�ղը. զգ�մ եմ հպարտ և պատաս-

խանատ�:»

Սենսեյ Ս. Հակոբյանը գոհ է 25-28 հոգանոց իր խմբից. «Նրանց 

մեջ կան պոտենցիալ չեմպիոններ: Շնորհակալ ենք Լիդիանից՝ 

գյ�ղի համար այս եզակի շանսի համար: Երեխաները ստան�մ 

են այնքան կարևոր և անհրաժեշտ հոգևոր և սպորտային դաս-

տիարակ�թյ�ն, վար�մ առողջ ապրելակերպ: 

ԴԱՐՁՆԵՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ԱՎԵԼԻ ԳՐԱՎԻՉ ԵՐԻՏԱՍԱՐՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ
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