
 
Լիդիան Արմենիա ՓԲԸ, Ամսաթերթ                             

²ØÜ ¸ºêä²Ü èÆâ²ð¸ ØÆÈêÆ ¨ AMCHAM-Æ ÊàðÐð¸Æ ²ÚòÀ ²ØàôÈê²ð Ìð²¶Æð

Լ ի դ ի ա ն ի  գ ո ր ծ ա դ ի ր  տ ն օ ր ե ն  և 

AMCHAM-ի Խորհրդի անդամ   Հայկ

Ալոյանը շնորհակալ�թյ�ն հայտնեց 

դեսպան Միլսին և AMCHAM-ի Խոր-

հրդին կատարած այցել�թյան համար 

և հավելեց. 

«Լիդիան ընկեր�թյ�նը պարտավոր-

վել է Ամ�լսարի ծրագիրն իրագործել 

միջազգային լավագ�յն ստանդարտ-

ներով և բնապահպանական � սո-

ցիալական կառավարման ամենա-

բարձր չափանիշներով: 

Մենք հ�սով ենք, որ կկարողանանք 

ապաց�ցել, ինչպես հանքի շինարա-

ր�թյան, այնպես էլ շահագործման 

ընթացք�մ, որ սոցիալական տեսան-

կյ�նից պատասխանատ� բիզնես 

իրականացնելը ոչ միայն հնարավոր է, 

այլև շահավետ է Ընկեր�թյան հա-

մար: 

Մենք հավատացած ենք, որ Լիդիանի և 

Contour Global-ի Հայաստան�մ կա-

տարած ներդր�մները կնպաստեն 

Հայաստանի ճանաչմանը միջազգա-

յին ներդր�մային շ�կայ�մ և կարող 

են գրավել ավելի շատ ներդր�մներ՝ ի 

շահ մեր երկրի»:

Հայաստան�մ Ամերիկյան առևտրային պալատի (AMCHAM) խորհրդի ան-

դամները h�լիսի 5-6-ին այցելեցին Վայոց Ձորի և Սյ�նիքի մարզեր�մ 

գտնվող «Լիդիան Արմենիա» ընկեր�թյան Ամ�լսարի ոսկ� հանքի շինա-

րար�թյան հրապարակ և բացահանքերի տարածք և Contour Global-ի հիդ-

րոկասկադ (Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր) Սյ�նիքի 

մարզ�մ: 

Հայաստան�մ Ամերիկյան առևտրային պալատը տարբեր ոլորտների ավե-

լի քան 100 բիզնես կազմակերպ�թյ�ններ միավորող առաջատար մի�-

թյ�ն է: Իսկ պալատի Խորհրդի անդամները ներկայացն�մ են Հայաստա-

ն�մ ԱՄՆ կապիտալով գործող առաջատար ընկեր�թյ�ններին: «Լիդիան 

Արմենիա» ընկեր�թյ�նն � ContourGlobal-ը ներկայ�մս Հայաստանի 

տնտես�թյ�ն�մ ամերիկյան խոշորագ�յն ներդր�մն ապահովող ընկե-

ր�թյ�ններն են:

Ամ�լսարի ոսկ� հանքի ծրագրի ֆինանսավոր�մը Հայաստան�մ ամե-

նամեծ ամերիկյան ներդր�մներից է: Ամ�լսարի հանքի 2018թ. ավարտվող 

շինարար�թյան արժեքը կկազմի 370 մլն ԱՄՆ դոլար: Հանքի շինարար�-

թյան շրջանակներ�մ Հայաստան�մ արդեն ստեղծվել է ավելի քան 750 

աշխատատեղ՝ մայիս ամսին: Իսկ առավելագ�յն 1300 աշխատատեղ նա-

խատեսվ�մ է ստեղծել՝ շինարար�թյան ամենակտիվ փ�լ�մ, այն�հետ 700 

մշտական աշխատատեղ՝ հանքի շահագործման 10 տարիների ընթացք�մ:

Դեսպան Ռիչարդ Միլսն � AMCHAM-ի Խորհրդի անդամներն այցելեցին 

Ծրագրի շինարար�թյան հրապարակ և Գնդեվազ, որտեղ ծանոթացան Լի-

դիանի աջակց�թյամբ իրականացվող փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման 

ծրագրերին: 2007թ. սկսած, Լիդանի ներդր�մները Ամ�լսարի մոտակա 

համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր�մ կազմել է 

ավելի քան 3 մլն ԱՄՆ դոլար: 

 խոսեց Հայաստանի տնտեսական զարգացման հա-Դեսպան Ռիչարդ Միլսը

մար օտարերկրյա ներդր�մների կարևոր�թյան մասին: «Ամ�լսարի ծրագ-

ր�մ «Լիդիանի» և Որոտանի հիդրոկասկադ�մ «Կոնտ�ր Գլոբալի» ներ-

դր�մները եղել են վերջին տարիների խոշորագ�յնները Հայաստան�մ: Այս 

ներդր�մների հաջող�թյ�նը ի ց�յց է դն�մ գործարար դաշտ�մ հավասար 

պայմանների ապահովման և նպաստավոր ներդր�մային միջավայր 

ձևավորել� Հայաստանի կառավար�թյան հանձնառ�թյան կարե-

վոր�թյ�նը: Ես հատկապես �րախ եմ նկատել, որ այս ներդր�մներով 

Հայաստան�մ ոչ միայն տնտեսական հնարավոր�թյ�ններ են ձևա-

վորվ�մ, այլ նաև ի հայտ է գալիս կորպորատիվ սոցիալական պատաս-

խանատվ�թյան նոր մշակ�յթ: Որպես Արդյ�նահանող ճյ�ղերի թափան-

ցիկ�թյան նախաձեռն�թյանը Հայաստանի անդամակց�թյան աջակից՝ 

մենք հ�սով ենք, որ Ամ�լսարի հանքավայր�մ ոսկ� կորզման աշխա-

տանքները նոր �ղենիշ կդառնան Հայաստանի հանքարդյ�նաբեր�թյան 

ոլորտ�մ՝ թափանցիկ�թյան, բնապահպանական � սոցիալական 

պատասխանատվ�թյան և արդյ�նավետ կառավարման հարցեր�մ», - 

ասաց դեսպան Միլսը:
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Üàð²ð²ð²Î²Ü  Ö²Ø´²ð բարի ավարտին ընտրվեցին լավագ�յն 3 նա-

խագծերը, իսկ դրանց եղինակները արժանա-

ցան դրամական պարգևի: «Արմաթ» ամառային 

տեխնոլոգիական ճամբարն իրականացվ�մ է 

արդեն 2-րդ տարին: Ի տարբեր�թյ�ն նախոր-

դի, այս տարի «Արմաթ» ճամբարին մասնակ-

ց�մ են նաև 10-13 տարեկան  սփյ�ռքահայ 

դպրոցականներ (ԱՄՆ, Կանադա, ՌԴ). Ծրա-

գրի  նպատակներից է տարբեր մշակ�յթներից 

եկած դպրոցականների մոտ զարգացնել թիմա-

յին ոգի և միասին աշխատել� կ�լտ�րա:

«ԴիջիՔեմփ»  նորարարական ճամբարի մաս-

նակիցները լսեցին ԻՏՁՄ, «PicsArt», «Ucom», 

«Arloopa», «AEGEE-Yerevan», «Global am», «Լայմ 

Տեխ», «Սիներջի Ինթրնեշնըլ», «Ինստիգեյթ» 

ընկեր�թյ�նների ներկայաց�ցիչների հա-

ջողված պատմ�թյ�նները և մասնագիտա-

կան խորհ�րդները, ինչպես նաև մասնակցե-

ցին «Ողջ մնալ� արվեստի» դասընթացին. 

առաջին բ�ժօգն�թյ�ն, ալպինիզմ, ողջ մնա-

լ� հմտ�թյ�ններ, կրակային պատրաստ�-

թյ�ն, այցելեցին ճանաչողական արշավ հ�-

շարձանագետ Սամվել Կարապետյանի հետ, 

«Կարին» պարի համ�յթի ղեկավար Գագիկ 

Գինոսյանի հետ սովորեցին ազգագրական 

պարի հմտ�թյ�նները և պատմ�թյ�նը: 

Ս.թ. հ�նիսի 29-ին Հանքավան�մ մեկնարկեց Ինֆորմա-

ցիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկ�թյ�նների մի�թյան 

կողմից իրականացվող ամենամյա «ԴիջիՔեմփ» նորարա-

րական և «Արմաթ» ամառային տեխնոլոգիական ճամբար-

ները:  Այս տարի ճամբարին մասնակցեցին նաև Կեչ�տի և 

Ջերմ�կի կրթահամալիր�մ հիմնված ինժեներական լաբո-

րատորիայի երեխաներից �թը:

ÈÇ¹Ç³Ý ²ñÙ»ÝÇ³ÛÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ·³ñÝ³ÝÁ 

ÑÇÙÝí»óÇÝ ³Ûë É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñÁ, ¨ ³Ûë ÝáõÛÝ Ìñ³·ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñÇ áõÃ ë³Ý»ñ ÁÝ¹-

·ñÏí»óÇÝ Ð³Ýù³í³ÝÇ ¼»÷Ûáõé ³Ù³é³ÛÇÝ ×³Ùµ³ñÇ 

Íñ³·ñÇÝ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³Ûë ï³ñÇ Ý»ñ¹ñ»ó 5,6 ÙÉÝ ¹ñ³Ù

³Ûë Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ:

«ԴիջիՔեմփ» ամենամյա 5-րդ նորարարական ճամբարին 

մասնակց�մ են 14-17 տարեկան նորարարական գաղա-

փարներ �նեցող 45 պատանիներ, որոնցից �թը Կեչ�տի 

հանրային և Ջերմ�կի կրթահամալիրն են ներկայացն�մ: 

«ԴիջիՔեմփի» նպատակն է աջակցել և �ղղորդել այս պա-

տանիներին, օգնել նրանց զարգացնել իրենց տեխնոլոգիա-

կան մտքերը և դրանք դարձնել բիզնես ծրագրեր:  

Ճամբարի շրջանակ�մ դպրոցականները լսեցին առաջա-

տար Տեղեկատվական  ընկեր�թյ�նների ներկայաց�ցիչ-

ների դասախոս�թյ�նները, ապա թիմային աշխատանք-

ների միջոցով զարգացրեցին իրենց գաղափարները: Ճամ-
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Ճամբարի օրակարգը հագեցած էր ռո-

բոտաշին�թյան, ծրագրավորման 

դասընթացներով, մրց�յթներով, հայ-

րենաճանաչ�թյան միջոցառ�մներով:  

« » « » -ԴիջիՔեմփ և Արմաթ տեխնոլոգիա

կան ճամբարների ամփոփ�մը և մրցա-

նակաբաշխ�թյ�նը տեղի �նեցավ 

հ�լիսի 8-ին:Այս ամառային ճամբարը 

յ�րահատ�կ է նաև նրանով, որ աշ-

խարհի տարբեր ծայրեր�մ գտնվող հայ 

երիտասարդները սովորեցին շփվել, 

ազատ ժամանակ անց ացնել իրար կ

հետ, կիսել իրենց փորձը կամ կ�լտ�-

րան:  

Ճամբար�մ անցկացվ�մ էին նաև 

ֆ�տբոլի, վոլեյբոլի, լողի, ամենախե-

լացի խաղի մրց�մներ, մշակ�թային 

միջոցառ�մներ: Դե իսկ վերջին օրը 

ավարտվեց ճամբարային ավանդական 

խար�յկով:

Լիդիան Արմենիա Ընկեր�թյ�նը ար-

դեն 5 տարի ամենամյա ամառային 

ճամբարներ է կազմակերպ�մ  տարբեր 

ծրագրերի շ�րջ. սպորտային, Վիկի-

պեդիա, իսկ այս տարի՝ նաև նորա-

րարական: Տարին մոտ 12-15 երեխա 

մասնակց�մ է այս ծրագրին՝ հարակից 

համայնքներից:  

Ջերմ�կն այս ամառ դարձյալ իր հյ�րընկալ դռները բացեց 

երկ� կարևոր շախմատային մրցաշարի համար: Լիդիան 

Արմենիա Ընկեր�թյ�նը ավելի քան 7 տարի աջակց�մ է այս 

մրցաշարերին. մի կողմից սատարել� շախմատի զարգաց�մը 

Հայաստան�մ, մյ�ս կողմից՝ խթանել� տ�րիզմը Ջերմ�կ�մ, 

տարեկան բերելով միջազգային վարպետների ամենատարբեր 

երկրներից: 

Կարեն Ասրյանի անվան միջազգային հ�շամրցաշարը, որին 

մասնակցեցին մոտ 70 մասնակից, բերեց 32 արտերկրացի շախ-

մատիստ տարբեր երկրամասերից, Ֆրանսիա, Ռ�սաստան, 

Բելոռ�ս, Ուկրաինա, Վրաստան, Հնդկաստան, Մալազիա: 

Մրցաշարին իրենց համառ պայքարը ց�ցաբերեցին 21 գրոս-

մայստեր, ևս մի քանի Ֆիդեյի վարպետներ: Ինը թեժ օրեր և ան-

զիջ�մ մրցակց�թյ�ն շախմատի վարպետների միջև, որն 

ավարտվեց 16-ամյա Հայկի հաղթանակով: 

Այս մրցաշարին 

հետևեց  Պատա-

նեկան խաղերը՝ 

8-18 տ. տարիքա-

յին խմբերի հա-

մար: Այս տարի

այս մրցաշարը 

ռեկորդային մաս-

նակիցներ գրան-

ցեց - 360 մասնա-

կից՝ անցած տար-

վա 260-ի համե-

մատ, որոնք եկել 

էին Հայաստանի 

տարբեր մարզերից և շախմատի դպրոցներից:

Միայն այս երկ� մրցաշարերի շնորհիվ ընդամենը 20 օրվա ըն-

թացք�մ Ջերմ�կ այցելեցին ավելի քան 800 հոգի. շախմատիստ-

ներ, մրցավարներ, մարզիչներ, ծնողներ, կազմակերպիչներ:

2011Ã.-Çó ÙÇÝã ³Ûëûñ, 

ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ ³Ûë

»ñÏáõ Ùñó³ß³ñ»ñÇ 

³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ 

Ùñó³Ý³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹ÇÝ 

ÈÇ¹Ç³Ý ²ñÙ»ÝÇ³ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹ñ»É ¿ 

Ùáï ²ØÝ 55,000 ¹áÉ³ñ:  
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Բ�ժաշխատողներին հետաքրքը-
ր�մ էին հանքավայրի տարածք�մ 
ջրերի կառավարման խնդիրները, 
ցիանիդի կիրառման և անվտան-
գ�թյան հարցերը, կ�յտային տար-
րալվացման մեթոդը, հանքարդյ�-
նաբեր�թյան և զբոսաշրջ�թյան 
համատեղելի�թյ�նը: Քննարկ�-
մը տևեց ավելի քան 2 ժամ: 

Լիդիան Արմենիայի Կայ�ն զար-

գացման գծով ավագ մենեջեր Արմեն 

Ստեփանյանը հյ�րերին մանրա-

մասն ներկայացրեց Ծրագիրը:

Եվ արդեն հ�նիսի վերջին Ամ�լ-
սար այցելեցին հարակից համայն-
քների ներկայաց�ցիչները, Ծրա-
գրով անհանգստացած և հետաքր-
քրվող մարդիկ:
Շահագրգիռ կողմերի հետ նմանա-
տիպ հանդիպ�մները շար�նա-
կական են լինել�: 

Լիդիան Արմենիան հավատարիմ մնալով թափանցիկ աշխատել� իր 

քաղաքական�թյանը շար�նակ�մ է սերտ համագործակց�թյ�նը 

Ամ�լսարի շրջակա համայնքների հետ: Վերջին շրջան�մ հաճա-

խակի են դարձել տարբեր շահագրգիռ կողմերի այցերը Ամ�լսարի 

տարածք: Մայսիս 25-ին Ջերմ�կի Մաքսիմ Գորկ� անվան դպրոցի 

բարձր դասարանցիները՝ տնօրենի և �ս�ցչական կազմի հետ եղան 

Ամ�լսարի աշխատանքային ճամբար�մ, շինհրապարակներից 

մեկ�մ: Նշենք, որ այցի նախաձեռն�թյ�նը հենց իրենցն էր, որը 

սիրով ընդ�նվեց և կազմակերպվեց Լիդիան Արմենիայի կողմից: 

Այցի ժամանակ նրանք հանդիպեցին Լիդիանի Կայ�ն զարգացման 

գծով փոխնախագահ Ռոբերտ Քարր�ի, բնապահպանական 

վերահսկիչ Արթ�ր Պեպանյանի հետ, որոնք հյ�րերին ներկա-

յացրեցին Ծրագրի տնտեսական, բնապահպանական, սոցիալական 

և արդյ�նաբերական կողմերը, պատասխանեցին հյ�րերին հ�զող 

հարցերին: Հարցերը բազմազան էին. արդյոք կա՞ �րանի պար�-

նակ�թյ�ն, ինչ հետևանքներ կարող են �նենալ պայթեց�մները, 

ինչպիսի մասնագետներ են պետք ծրագրին և այլն: Ինչպես նշեց 

դպրոցի փոխտնօրեն Արևիկ Քոլոյանը, - «Երեխաները իրենց ծնող-

ներից, իրենց շրջապատ�մ տարբեր մտահոգ�թյ�ններ են լսել 

ծրագրի մասին, �ստի մենք փորձեցինք երեխաներին իրազեկել, թե 

ինչի համար է այս գործընթացը, ինչ վնասներ կամ օգ�տներ կարող է 

այն �նենալ: Շնորհակալ ենք կազմակերպիչներից սպառիչ պա-

տասխանների և բացատր�թյ�նների համար: Կարծ�մ եմ, որ ավելի 

լավ է մեկ անգամ սեփական աչքով տեսնել, քան բազմիցս լսել»: 

Երեխաները կիսվելով իրենց տպավոր�թյ�ններով, հաստատեցին, 

որ ստացան իրենց հ�զող հարցերի պատասխանները և համոզ-

վեցին, որ գործընթացը, որն իրականացվ�մ է Ամ�լսար�մ, վնաս չի 

հասցնի իրենց քաղաքին և շրջակա միջավայրին: 

Հաջորդ նմանատիպ այցել�թյ�նը տեղի �նեցավ հ�նիսի 8-ին: Այս 

անգամ Ջերմ�կ և Վայք քաղաքների 15 բ�ժաշխատողներ այցելեցին 

Ամ�լսարի շինարարական ճամբար՝ հանքարդյ�նաբեր�թյան հետ 

կապված իրենց հետաքրքրող և մտահոգող հարցերի պատաս-

խանները ստանալ� նպատակով: 

  

ՃԱԱՆՉՈՂԱԿԱՆ ԱՅՑ ԱՄՈՒԼՍԱՐ
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