
Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 
2018, էջ 2-3

äñáý»ëáñ ü³ÛíáõßÇ Ï³ñÍÇùáí, 

²ÙáõÉë³ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ áãÝã³óáÕ µáõÛë»ñ ã»Ý ³×áõÙ

ºñ¨³Ý,13 ë»åï»Ùµ»ñÇ,         .....

²ñÙ»Ýåñ»ë,ÐÐ ¶ÇïáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ ²½·³ÛÇÝ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ 

².È. Â³Ëï³çÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 

µáõë³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÆÝëïÇ-

ïáõïÇ ºñÏñ³µáõë³µ³Ýáõ-

ÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ í³ñÇã ¶»áñ·Ç 

ü³ÛíáõßÁ íëï³Ñ ¿, áñ ²ÙáõÉ-

ë³ñÇ ³ÛÝ í³Ûñ»ñáõÙ, áñï»Õ 

å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý Ñá-

ñ³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, 

Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í 

áñ¨¿ µáõÛë ³Ûë å³ÑÇÝ ãÏ³: 

²ÛÝï»Õ ³×»É ¿ Ù³ïÝáõÝÇ 

ÍÇñ³Ý³íáñ ï»ë³ÏÇ µáõÛëÁ, 

ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ï»Õ³÷áË»É ̈  

í»ñ³ïÝÏ»É »Ý ³ÛÉ í³ÛñáõÙ:

Î³ñ¨áñÝ ³ÛÝ ï»ÕÝ ¿, áñï»Õ 

½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÃñÃáõñÁ, ¨ 

Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ Ýáñ ÃÇÃ»éÁ: 

²é³çÇÝ ¹»åùÝ ¿ñ, »ñµ ²ÙáõÉ-

ë³ñáõÙ ï»ë»É »Ý ÃÇÃ»é: ²Û¹ 

ÃÇÃ»éÇ ÃñÃáõñÝ»ñÁ ³åñáõÙ 

»Ý ÙÇ³ÛÝ ÙÇ µáõÛëÇ ï»ë³ÏÇ 

Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ íñ³: ¸³Ýã»ÝÏá-

ÛÇ Ëáëùáí, ²ÙáõÉë³ñÇ ·³·³-

ÃÇÝ ³Û¹ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáõÛëÇó 

ãÏ³,-Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÙ ¿ ü³Û-

íáõßÁ:

Ինչպես հաղորդ�մ է -ը, կենս. գիտ.  «Արմենպրես»

դոկտոր պրոֆեսոր Ֆայվ�շը 2011 թվականից 

զբաղվ�մ է Ամ�լսարի տարածքի �ս�մնասի-

ր�թյամբ: Ոչ բարենպաստ եղանակի պատճառով 

հետազոտական աշխատանքները սկսվել են 2012 

թվականի գարնան, ամռան ամիսներին:

«Մինչև դաշտային �ս�մնասիր�թյ�ններ սկսելը 

մենք նայեցինք մեր մեծ հերբարի�մը, որտեղ հա-

վաքված էին բ�յսեր Հայաստանի ողջ տարածքից: 

Ստ�գեցինք և տեսանք, որ Ամ�լսարի տարածք�մ 

չկան, չեն աճ�մ հազվագյ�տ բ�յսեր, որոնք գրանց-

ված են «Կարմիր գրք�մ»: Ձմռանը տվեցինք մեր 

նախնական եզրակաց�թյ�նը. «Գրական�թյ�նից 

և հերբարի�մից Ամ�լսարի տարածք�մ ոչ մի տվյալ 

չկա, և անհրաժեշտ է իրականացնել այդ տարածք�մ 

լիակատար և բազմակողմանի հետազոտ�թյ�ններ 

բ�սաբանական տեսանկյ�նից»: 2012թ. գարնան, 

ամռան ամիսներին սկսեցինք իրականացնել այդ 

աշխատանքները:Երեք տարի անընդմեջ՝ 2012-2014 

թթ. տարվա բոլոր վեգետացիոն շրջաններին, մենք 

այնտեղ ենք եղել»,- աս�մ է Գեորգի Ֆայվ�շը:  

Պրոֆեսորը նշ�մ է, որ մինչև իր խմբի Ամ�լսար 

գնալը, այնտեղ արդեն աշխատ�մ էր Հայկական 

բ�սաբանական ընկեր�թյան նախագահ, Բ�-

սաբան�թյան ինստիտ�տի աշխատակից, կենս. 

գիտ. դոկտոր պրոֆեսոր Էլեոնորա Գաբրիելյանը: 

Նրա գործընկերներն արդեն գտել էին բ�յսի մի 

տեսակ, որը գրանցված էր «Կարմիր գրք�մ»: «Մենք 

մանրամասնորեն հետաքրքրվեցինք այդ բ�յսով, 

նայեցինք, թե որտեղ և ինչպես է այն աճ�մ: Բ�յսը՝ 

մատն�նի ծիրանավորն է: Այդ հանգամանքը խո-

չընդոտ հանդիսացավ, քանի որ «Լիդիան Արմենիա» 

ընկեր�թյ�նը չէր կարող շար�նակել աշխատանք-

ները. ըստ օրենքի՝ այդ դեպք�մ այլևս չի կարելի 

աշխատել այդ տարածք�մ»,- պատմ�մ է Ֆայվ�շը: 

Այն�հետև «Լիդիան Արմենիա» ընկեր�թյ�նը 

սկսել է մշակել մի ծրագիր այդ բ�յսի՝ մատն�նի ծի-

րանավորի պահպանման համար: Ուս�մնա-

սիր�թյ�նների ընթացք�մ պարզվել է, որ մատն�-

նի ծիրանավորը այս տարածք�մ �նի մոտավորա-

պես 5 000 առանձնյակ: Դա շատ փոքր բ�յս է, �նի 

փոքր, վարդագ�յն ծաղիկ, աճ�մ է բարձր լեռնային 

կլիմայական պայմաններ�մ՝ քարքարոտ լանջերին 

և քարացրոններ�մ: Հետազոտ�թյ�նների արդյ�ն-

ք�մ պարզվ�մ է՝ այն տարածք�մ, որտեղ պետք է  

«Լիդիան Արմենիա» ընկեր�թյ�նը աշխատանքներ 

ծավալի, աճ�մ է մատն�նի ծիրանավորի մոտավո-

րապես 2 000 առանձնյակ: «Մեր Կառավար�թյան 

կողմից հատ�կ որոշ�մ ընդ�նվեց, ըստ որի 

թ�յլտվ�թյ�ն տրվեց «Կարմիր գրք�մ» գրանցված 

բ�յսերը տեղափոխվել պահպանվող տարածք կամ 

բ�սաբանական այգիներ և այնտեղ հատկացնել 

մատն�նի ծիրանավորի համար տարածք: Ընտըր- 

վեց Երևանի բ�սաբանական այգ� 

մասնաճյ�ղը Սևան�մ: Այնտեղ 

կառ�ցեցին ոչ մեծ ջերմատ�ն և 

բացօթյա ռոկար՝ ժայռերի այգի 

ստեղծելով բոլոր բնական պայման-

ները հատ�կ այդ ծաղկի տեսակի 

համար և մոտ 2000 առանձնյակ տե-

ղափոխեցին Ամ�լսարի տարած-

քից Սևանի բ�սաբանական այգի»,- 

նշ�մ է պրոֆեսոր Գեորգի Ֆայ-

վ�շը: Նա հավել�մ է նաև, որ այդ 

ծրագիրը շատ հաջող է զարգան�մ, 

և տեղափոխված առանձնյակների 

90 տոկոսը 2013թ. վերջից արդեն 

հարմարվել է նոր պայմաններին, 

անգամ ծաղկ�մ, սերմեր է տալիս: 

Նա կարևոր�մ է, որ երբ 15-20 տա-

րի հետո Ամ�լսար�մ ավարտվեն 

աշխատանքները, այդ բ�յսերը 

կտեղափոխվեն և կվերականգնվեն 

իրենց նախկին տարածք�մ:

Այն մասին, թե վերջին շրջան�մ 

բարձրաձայնվ�մ է, որ Ամ�լսարի 

տարածք�մ այս պահին էլ կան 

«Կարմիր գրք�մ» ընդգրկված բ�-

սատեսակներ, պրոֆեսոր Ֆայվ�շն 

ասաց՝ իր և իր գործընկերների մի 

շարք հետազոտ�թյ�ններ իրենց 

թ�յլ են տալիս հայտարարել, որ 

Ամ�լսարի տարածք�մ չկա «Կար-

միր գրք�մ» ընդգրկված բ�սատե-

սակ, որին իրականացվող աշխա-

տանքները կարողանան վնասել:  

Նման խոսակց�թյ�ններ կան 

Ապոլլո տեսակի թիթեռի և ոզնա-

թ�փի վերաբերյալ: Պրոֆեսորը 

նշ�մ է, որ Հայաստան�մ ոզնա-

թ�փի շատ տեսակներ կան, դրան-

ցից երեքն ընդգրկված են «Կարմիր 

գրք�մ», բայց ոչ մեկն այդտեղ չի 

աճ�մ: Իսկ ինչ վերաբեր�մ է Ապոլ-

լո տեսակի թիթեռին, ապա տես-

չական այցի ընթացք�մ այդ ն�յն 

աշխատանքային խ�մբը, որի կազ-

մ�մ եղել են նաև կենդանաբաններ 

Վասիլ Անանյանը և Ալեքսանդր 

Մալխասյանը,  բարձրացել  էր 

Ամ�լսար և մոտ 3 000 մետր բարձ-

ր�թյան վրա Վասիլ Անանյանը տե-

սել և նկարել էր այդ թիթեռի մի նը-

մ�շ:

Ի՞ՆՉ ՉԻ ՆԵՐԴՐՎՈՒՄ ՋԵՐՄՈՒԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՀԱ-
ՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՊՕՐԻՆԻ ՓԱԿՄԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՈՎ 

Արդեն 4 ամսից ավել Ամուլսար տանող ճանապարհները փակ են 
ցուցարարների կողմից: Ստորև ներկայացված են այս ապօրինության 
ազդեցությունը Ջերմուկի և հարակից համայնքների վրա՝ սոցիալական 
տեսանկյունից: 

ՏՈՒՐԻԶՄ 

Տուրիզմը Ջերմուկում սեզոնային է. ամռան 3-4 ամիս և մի 20 օր ձմռանը: 
Վերջին տարիներին Ջերմուկը անհամեմատ աշխույժ էր. Լիդիանի 
Ծրագիրը բերեց մարդկանց հոսք, որոնք ապրում էին Ջերմուկում, տներ 
վարձում, առևտուր անում Ջերմուկի և Գնդեվազի խանութներից: 
Նույնը՝ Լիդիանի 13 կապալառուները. տների և օֆիսների վարձա-
կալություն, առևտուր, տեղի ծառայություններից օգտվել: Վերջին մի 
քանի տարիների համեմատ, երբ Ջերմուկը աշխույժ էր, առևտուրը 
եռում էր, այս ամառ այն դատարկ էր: Լիդիանի աշխատակիցները 
այնտեղ չեն, իսկ բնապահպանների ապատեղեկությունը և ապօրինու-
թյունները տուրիստ բերելու ամենագրավիչ ձևերը չեն, ու հանքն այստեղ 
կապ չունի: Միֆերի շարքից է, որ հանքը տուրիզմի հետ համատեղելի չի 
– ճիշտ հակառակը: Աշխարհում շատ հանքեր այսօր տուրիստական 
վայրեր են և քաղաքները զարգանում են հանքերի հարևանությամբ –  
Գերմանիայում, Ամերիկայում, Կանադայում, Հարավային Ամերիկա-
յում, և այլն: 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ 

Ս.թ. մայիսի տվյալներով, Լիդիանի/կապալառուների մոտ աշխատել են 
մոտ 1400 մարդ, որից 460-ը հարակից համայնքներից, որից 280-ը 
Ջերմուկից: Իսկ 2016-2018թթ. միայն աշխատավարձի տեսքով Լիդիանը 
Ջերմուկի բնակիչներին փոխանցել է 155 միլիոն դրամ: Սա չի ներառում 
կապալառուների վճարված աշխատավարձերը: Դժվար չի նաև հաշվար-
կել այն եկամտահարկերը, որ ամեն ամիս փոխանցվել է բյուջե: Ներկա-
յումս, այս հոսքը խիստ կրճատվել է: 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐ 

Վերջին կես տարում, Ջերմուկի վեց հյուրանոցներ (4 միջին, 2 մեծ), 
որտեղ մնում էին Լիդիանի աշխատակիցները (առանց ազդելու տու-
րիստների հոսքին, և ապահովելով ստաբիլ հոսք), ամեն ամիս $ 108,000 
դոլար էր փոխանցվում: Սա նշանակում էր նաև առնվազն $12,000 դոլա-
րի մուծումներ հարկային մարմիններին հյուրանոցների կողմից (ԱԱՀ և 
շրջանառու հարկ): Հուլիսից սկսած այս հոսքերը դադարել են մտնել 
Ջերմուկ: Միջին չափի հյուրանոցների համար սա նաև նշանակում է աշ-
խատատեղերի կրճատում: Ջերմուկ քաղաքի համար այս հոսքերը 
շոշափելի են. ամեն ամիս $ 108,000 դոլար և պետությանը չմուծված հար-
կեր:
 
ՏՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

Միայն վերջին վեց ամսում Լիդիանի աշխատակիցները Ջերմուկում 
վարձակալել են ամիսը 26-28 բնակարան. յուրաքանչյուրը՝ մոտ 150,000 
դրամ ամսավարձով: Հուլիսից մարդիկ դուրս են եկել տներից նույն 
ապօրինի գործողությունների պատճառով. այսինքն առնվազն 
ամսեկան 4.000.000 դրամ այլևս չի մտնում Ջերմուկ: Սա ՉԻ ներառում 
Լիդիանի կապալա-ռուներին: 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ 

Վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում միայն կապալառուները կատարել 
են ամսեկան մոտ $ 180,000 դոլարի գնումներ, որի 90-95%-ը Ջերմուկից, 
մնացածը Գնդեվազից, Վայքից. վառելիք, սնունդ, հյուրանոցներ, տների 
վարձակալություն, տրանսպորտային ծառայություններ: Հուլիսից 
սկսած այս հոսքը դադարել է: 

Շարունակությունը՝ տես էջ 4 

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ 

Ապօրինի գործողությունների 
ազդեցությունը                                1, 4 

Պրոֆ. Ֆայվուշի 
մեկնաբանությունը                         2-3 

Ամերիկայի առևտրի  
պալատի ուղերձը                              3 
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Վերահսկիչ խմբի ներկայաց�ցիչները Ապոլլո թիթեռի վերաբեր-

յալ իրենց պաշտոնական եզրակաց�թյ�նը ներկայացրել են Բնա-

պահպան�թյան նախարար�թյ�ն, ըստ որի պետք է դադարեցնել 

աշխատանքները, քանի որ հայտնաբերվել են երկ� նոր էկոլո-

գիական գործոններ, խանգարող նոր հանգամանքներ հետագա 

աշխատանքների շար�նակման համար: Բնապահպան�թյան 

նախարար�թյ�ն�մ որոշ�մ են կայացն�մ, որ անհրաժեշտ է 

կրկին ստ�գել՝ կան՞ արդյոք ոզնաթ�փ մեխակ և Ապոլլո տեսակի 

թիթեռ Ամ�լսար�մ: Գեորգի Ֆայվ�շն աս�մ է, որ ՀՀ Բնա-

պահպան�թյան նախարար�թյան Կենսառես�րսների կառա-

վարման գործակալ�թյան պետ Արտեմ Թարզյանը լրաց�ցիչ հե-

տազոտ�թյ�ն իրականացնել� համար հրավիր�մ է նաև կեն-

սաբանական գիտ�թյ�նների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Բ�սաբան�թյան 

ինստիտ�տի բ�յսերի կարգաբան�թյան և աշխարհագր�թյան 

բաժնի վարիչ, «ՀՀ կարմիր գրքի» համահեղինակ, հատ�կ արճը-

ճախոտազգիների ընտանիքի և ոզնաթ�փ ցեղի մասնագետ Մա-

րինե Հովհաննիսյանին, Կենդանաբան�թյան ինստիտ�տից՝ ՀՀ 

ԳԱԱ կենդանաբան�թյան և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտ-

րոնի միջատաբան�թյան լաբորատորիայի վարիչ Մարկ Քալաշ-

յանին և ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբան�թյան ինստիտ�տի ողնաշարա-

վոր կենդանիների լաբորատորիայի վարիչ Մամիկոն Ղասաբյա-

նին և Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնագետ Ալեքսան-

դըր Դանչենկոյին:

Այդ �ս�մնասիր�թյ�նները ց�յց են տալիս, որ ոզնաթ�փի այն 

տեսակը (ոզնաթ�փ Վեդիի), որը հայտնաբերվել է Ամ�լսար�մ, 

«ՀՀ կարմիր գրք�մ» գրանցված բ�յս չէ, այլ կա միայն «ՀՀ կարմիր 

գրքի» հավելված�մ՝ DD կատեգորիայ�մ: Դա նշանակ�մ է, որ 

տվյալ տեսակի, դրա բազմացման, տարածված�թյան, քանակի 

մասին տվյալները ոչ բավարար են: 

Այդ բ�յսը ոզնաթ�փ Վեդիին է և ոչ թե Ոզնաթ�փ մեխակը: Իսկ 

Ալեքսանդր Դանչենկոն, ով 37 տարի ամեն ամառ գալիս է Հայաս-

տան և զբաղվ�մ թիթեռներով, հանգ�մ է այն եզրակաց�թյան, որ 

նման բարձր�թյան վրա այդ թիթեռը չի կարող բազմանալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 
ՈՒՂԵՐՁԸ
 
Հայաստան�մ Ամերիկայի առևտրի պալատը (ՀԱԱՊ/AmCham) 

առաջատար բիզնես միավոր�մ է, որի անդամ են հանդիսան�մ 

տնտես�թյան տարբեր ոլորտների ավելի քան120 կազմակերպ�-

թյ�ն: Լոբբիստական գործ�նե�թյան միջոցով պալատը խրախ�-

ս�մ է առողջ բիզնես և ներդր�մային միջավայր Հայաստանի 

տնտես�թյան բոլոր այն ոլորտներ�մ, որ ներկայացն�մ են անդամ 

կազմակերպ�թյ�նները: ՀԱԱՊ-ը վստահ է, որ կայ�ն զարգացող, 

առողջ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական համա-

կարգերին համահ�նչ բիզնեսը կարող է ստեղծել կայ�ն տնտեսա-

կան արժեք և լ�րջ ներդր�մ �նենալ առողջ էկոհամակարգերի և 

ամ�ր համայնքների ստեղծման մեջ: Այս սկզբ�նքին հավատարիմ 

լինելով՝ ՀԱԱՊ-ը ողջ�նել է Հայաստանի հանքարդյ�նաբերական 

ոլորտ�մ պատասխանատ� գործելաոճ և միջազգային չափանիշ-

ներ ներդնել� Կառավար�թյան կողմից հայտարարված պատրաս-

տակամ�թյ�նը: ՀԱԱՊ-ը վստահ է, որ պատասխանատ� հան-

քարդյ�նաբեր�թյ�նը՝ հիմնված ICMM, IFC, ՎԶԵԲ և այլ ընդ�ն-

ված միջազգային չափանիշների և կանոնակարգերի վրա, կարող է 

դառնալ Հայաստանի տնտես�թյան կայ�ն ճյ�ղ:

ԲԻԶՆԵՍՆԵՐ 

Մի շարք բիզնեսներ Ջերմ�կ�մ, Գնդեվազ�մ չեն գործ�մ, կամ աշխատ�մ են շատ փոքր 

ծավալներով. գրենական պիտ�յքների մատակար�մ՝ ամսեկան $1500 դոլար - դադա-

րեցված է, արագ սննդի կետ Ջերմ�կ�մ - մեծ մասամբ փակ: Մեքենաների տեխսպա-

սարկ�մ Ջերմ�կ�մ - չի գործ�մ: Բանջարեղենի գն�մ Գնդեվազից՝ ամսեկան մոտ $1800 

դոլարի - դադարեցված է: Կարի արտադրամաս, տեղի հացաբ�լկեղեն, տրանսպորտային 

ծառայ�թյ�ններ - Գնդեվազ�մ, Սարավան�մ, Ջերմ�կ�մ. չեն գործ�մ, կամ՝ զգա-

լիորեն փոքր ծավալով: Այսինքն ֆինանսական հոսքի դադարեց�մ և աշխատատեղերի 

կրճատ�մ: Կան այլ օրինակներ: Վայք�մ և Եղեգնաձոր�մ ն�յնպես կան բիզնեսներ, 

որոնք տ�ժ�մ են ծառայ�թյ�նների կտր�կ կրճատ�մից: 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Լիդիանը տարեկան ներդն�մ է $240/250,000 դոլար հարակից համայնքներ�մ՝ սոցիա-

լական ծրագրեր�մ: Այս տարի հարակից համայնքներ�մ ներդրվել է ընդամենը $73,000՝ 

ն�յն անօրինական�թյան պատճառով: Չեն իրականացվել մի շարք ծրագրեր, ներառյալ 

Ջերմ�կի տ�րիզմի զարգացման, բիզնես դասընթաների, 8 համայնքային զարգացման 

ծրագրեր՝ 50-50% համաֆինանսավորմամբ, և այլն: Դադարեցվել են նաև երեխաների զար-

գացման և կրթական ծրագրերը: Գնդեվազ�մ այս տարի նախատեսված $140,000-ի փոխա-

րեն, ներդրվել է ընդամենը $58,000: 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐՆ 
ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, 2008-2018 

Համայնք. 2008-2018 թթ.  Ներդրում ($)

Գնդեվազ

Ջերմուկ/Կեչուտ 

Գորայք

Սարավան 

Վերը նշված համայնքներ, 
և Վայք, Եղեգնաձոր

Այլ. Սյունիք Հիմնադրամ, այլ
 
Ընդամենը 

1,244,866 

825,632

520,113 

293,518 

567,945 

241,463

3,693,538 

ԻՆՉՊԵՍ  ԵՆ  ԸՆՏՐՎԵԼ  ՆԵՐԴՐՄԱՆ
 ԾՐԱԳՐԵՐԸ 
*Համայնքների կարիքների տարեկան գնահատ�մ 

► Տարեկան ինֆորմացիայի թարմաց�մ հա-

մայնքներ�մ - դեմոգրաֆիա, ենթակառ�յցներ, 

զարգացման խնդիրները, հեռանկարներն � հնա-

րավոր�թյ�նները.

►Հարց�մներ. ՏԻՄ, ֆոկ�ս խմբեր - կանայք, երի-

տասարդներ, դպրոց, առողջապահ�թյ�ն, այլ.

►Կարիքների գնահատ�մը համադրվ�մ է Ընկե-

ր�թյան Սոցիալական ռազմավար�թյան հետ: 

*Համայնքային ներդր�մների ռազմավար�թյ�ն 

► Լիդիանը ամեն 2-3 տարին մեկ մշակ�մ և վերանայ�մ է 

իր սոցիալական ռազմավար�թյ�նը՝ հիմնվելով Ծրագրի 

փ�լի և համայնքի առաջնային խնդիրներ վրա. 

► Լիդիանը բարեգործական կազմակերպ�թյ�ն չի, ոչ էլ 

պետ�թյ�ն - այն ստանձնել է սոցիալական պարտավո-

ր�թյ�ն՝ զարգացնել հարակից համայնքները, որպես 

բիզնես գործընկեր.

► Ընտրվ�մ են ծրագրեր, որոնք փոխշահավետ են- 

համայնքի զարգացման և Ընկեր�թյ�ն բիզնես շահերի 

առ�մով. օրինակ՝ տեղի կարող�թյ�նների զարգաց�մ՝ 

պատրաստել� մասնագետներ, կամ խթանել� բիզնեսներ, 

որից "կօգտվի" նաև հանքը: 
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Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատն 
աջակցում է Հայաստանում պատասխանա-
տու բիզնեսին՝ որպես կայուն ճյուղ

Ինչպես արդեն նշել էինք, մենք հավատացած 

ենք, որ ՀԱԱՊ անդամ որոշ կազմակեր-

պ�թյ�ններ, ինչպես օրինակ «Լիդիան Ար-

մենիա»-ն, որի բաժնետերերի շարք�մ է 

ՎԶԵԲ-ը, արդեն իսկ գործ�մ է այս չափա-

նիշներով: Ավելին, պալատը ողջ�ն�մ է 

կենսաբազմազան�թյան պաշտպան�-

թյանն �ղղված բոլոր ջանքերը և ակնկալ�մ 

է, որ իր անդամ բոլոր կազմակերպ�թյ�ն-

ները կիրառեն օրենքի բոլոր պահանջները: 

ՀԱԱՊ-ը ողջ�ն�մ է պրոֆեսիոնալ և ան-

կողմնակալ ստ�գ�մները հանքարդյ�նա-

բեր�թյան ոլորտ�մ՝ միաժամանակ մտա-

հոգ�թյ�ն հայտնելով վերջին ամիսների 

որոշ զարգաց�մների կապակց�թյամբ: 

Մինչ Բնապահպան�թյան և ընդերքի տես-

չական մարմնի ղեկավարը հայտարարել է, 

որ առաջ են եկել «նոր բնապահպանական 

գործոններ» և հրապարակայնորեն կոչ է արել 

դադարեցնել ծրագրի աշխատանքները, Բնա-

պահպան�թյան նախարարը հերքել է նման 

գործոնների հայտնաբերման փաստը: Կար-

ծ�մ ենք, որ խիստ կարևոր է զերծ մնալ ան-

հերքելի գիտական հիմք չ�նեցող այնպիսի 

հապշտապ հայտարար�թյ�ններից, որոնք 

կարող ենք հակասական ազդակներ �ղար-

կել շ�կա: ՀԱԱՊ-ը նաև մտահոգ�թյ�ն է 

հայտն�մ, որ Ամ�լսար տանող ճանա-

պարհները փակ են արդեն ավելի քան երեք 

ամիս և Լիդիանը զրկված է գործել� օրինա-

կան իրավ�նքից: Հանքարդյ�նաբեր�թյան 

ոլորտի շ�րջ անհանգստ�թյ�նը լիովին 

հասկանալի է, սակայն ՀԱԱՊ-ն ակնկալ�մ է, 

որ այդ մտահոգ�թյ�ններին լ�ծ�մներ 

կտրվեն օրինական ճանապարհով և արդար 

� պրոֆեսիոնալ միջոցներով: Մենք նաև 

ակնկալ�մ ենք, որ ն�յն չափանիշներն 

արդար և հավասար կերպով կկիրառվեն 

ոլորտի բոլոր կազմակերպ�թյ�նների հան-

դեպ: Որպես բիզնես միավոր�մ, ՀԱԱՊ-ը 

ցանկան�մ է Հայաստան�մ տեսնել պա-

տասխանատ� և կայ�ն�թյան սկզբ�նքնե-

րին հավատարիմ հանքարդյ�նաբեր�թյան 

ոլորտ: Այս առ�մով հավասար դաշտը և 

օրենքի թափանցիկ, կանխատեսելի և ան-

կողմնակալ կիրառ�մը կարևորագ�յն նշա-

նակ�թյ�ն �նի:


