14 հարց ու պատասխան

Ամուլսարի վերաբերյալ

Անցնող տարիներին Ամٳլսարի ծրագրի
վերաբերյալ հարցադրٳﬓերը փոփոխվել են: Որոշ
հարցեր և մտահոգٳթյٳններ, որոնց, հٳսով ենք, տրվել են
սպառիչ պատասխաններ, այլևս չեն հնչٳմ հանրային հարթակٳմ:
Կան նաև նոր հարցադրٳﬓեր, և կան այնպիսիք, որոնք շարٳնակٳմ են հնչել:
Մենք ևս ﬔկ անգամ ٳզٳմ ենք անդրադառնալ առավել հաճախ հնչող հարցերին`
խմբավորելով դրանք ըստ ոլորտների: Աﬔն ոլորտի հարցախմբին պատասխանել են
Լիդիանի ղեկավար թիﬕ անդաﬓերը և մասնագետները:

ԱՐՄԵՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
«Լիդիան Արﬔնիայի» Կայٳն զարգացման գծով փոխնախագահ
Ճարտարագիտٳթյան մագիստրոս,
տեխնիկական գիտٳթյٳնների թեկնածٳ:
15 տարվա փորձ՝ բնապահպանٳթյան և
հանքարդյٳնաբերٳթյան ոլորտներٳմ:

1. Հնարավո՞ր է արդյոք իրականացնել հանքարդյٳնաբերٳթյٳն և ﬕաժամանակ բացառել
ազդեցٳթյٳնները շրջակա ﬕջավայրի վրա։
Մարդ ٳցանկացած գործٳնեٳթյٳն ٳնի ազդեցٳթյٳն շրջակա ﬕջավայրի վրա՝ քաղաքաշինٳթյٳնից ﬕնչև տٳրիզմ: Շատերը կզարմանան, բայց կենսաբազմազանٳթյան, հողի և ջրի
վրա առավել ﬔծ ազդեցٳթյٳն գործող ոլորտը ոչ թե հանքարդյٳնաբերٳթյٳնն է, այլ՝
գյٳղատնտեսٳթյٳնը: Գյٳղատնտեսական նպատակներով աշխարհٳմ տարեկան ոչնչացվٳմ
է 7 ﬕլիոն հեկտար անտառ: Գյٳղատնտեսٳթյանը բաժին է ընկնٳմ աշխարհի քաղցրահամ
ջրի պաշարների սպառման 70%, որի զգալի մասը՝ անարդյٳնավետ վատնվٳմ է: Աﬔն ոլորտ
ٳնի ազդեցٳթյٳն: Աﬔն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչ ﬕջոցառٳﬓեր են իրականացվٳմ
այդ ազդեցٳթյٳները կանխել ٳկամ ﬔղﬔլ ٳհամար: Նախկինٳմ հանքարդյٳնաբերٳթյٳնը
վատ կառավարվող ոլորտներից էր ողջ աշխարհٳմ և շատ է քննադատվել շրջակա ﬕջավայրի
վրա ٳնեցած ազդեցٳթյան համար: Հենց այդ պատճառով վերջին 15-20 տարիներին ոլորտը
ֆինանսավորող բանկերն  ٳհաստատٳթյٳնները մշակեցին ﬕ շարք չափանիշներ, որոնց
համապատասխանող հանքերٳմ բոլոր հնարավոր ազդեցٳթյٳնները արդյٳնավետ կառավարվٳմ են:
2. Ի՞նչ ազդեցٳթյٳնների մասին է խոսքը: Կլինի՞ արդյոք ազդեցٳթյٳն ջրի որակի, շրջակա
համայնքների բերքի կամ մարդկանց առողջٳթյան վրա:
Ո՛չ, հանքի համապատասխան կառավարման դեպքٳմ շրջակա ջրային ռեսٳրսների, հողի, օդի
կամ այլ ընկալիչների որակի փոփոխٳթյٳն չի լինի: Եվ, իհարկե, ավելորդ է խոսել մարդկանց
առողջٳթյան վրա ազդեցٳթյան մասին: Ժամանակակից հանքերի ազդեցٳթյٳնը այդ առٳմով
պետք է զրո լինի: Այլապես հանքեր չէին շահագործվի Նորվեգիայٳմ, Կանադայٳմ կամ այլ
զարգացած երկրներٳմ: Երբ ﬔնք խոսٳմ ենք թٳյլատրելի ազդեցٳթյٳնների կամ ռիսկերի
նվազեցման մասին, խոսքը մարդկանց վրա ազդեցٳթյան մասին չէ, քանի որ այստեղ
«թٳյատրելի» սահման չկա: Խոսքն, օրինակ, կենսաբազմազանٳթյան վրա ազդեցٳթյան մասին է: Օրինակ՝ բացահանքի տարածքٳմ աճٳմ էր կարﬕր գրքի բٳսատեսակ, և բացահանքը
բացելիս, ﬔնք այդ բٳյսը կﬖասեինք: Հետևաբար, այդ տարածքից մատնٳնի ծիրանավոր
բٳսատեսակի մոտավորապես 20 %-ը տեղափոխել ենք Սևանի բٳսաբանական այգի, իսկ ﬓացած մոտ 80%-ի աճելավայրերը դարձրել ենք անձեռնﬗելի տարածք: Կամ, այլ օրինակ, այդ տարածքից 2-3 արջ է օգտվٳմ: Քանի որ հանքի տարածքը զբաղեցնել ٳէ այս և այլ կենդանական և
բٳսական տեսակների կենսաﬕջավայրի ﬕ մասը, հենց այսպիսի ազդեցٳթյٳնը ﬔղﬔլ ٳկամ
փոխհատٳցել ٳնպատակով, ﬔնք ներդնٳմ ենք մոտ 6 ﬕլիոն դոլար՝ Ջերմٳկի ազգային
պարկ ստեղծել ٳև այդ տարածքٳմ նٳյն տեսակների պաշտպանٳթյٳնը ապահովել ٳհամար:
Նման ազդեցٳթյٳնների ﬔղմացման մասին է խոսքը:

3. Կարծիքներ են հնչٳմ, որ ձնհալը և անձրևաջրերը կխառնվեն բացված ապարների հետ և
կառաջացնեն թթվային ջրեր, որոնք կաղտոտեն տարածաշրջանի ջրերը, ընդհٳպ ﬕնչև Սևան:
Տեղٳﬓերից առաջացած հոսքերը հնարավոր է կառավարել, այնպես որ չաղտոտեն նٳյնիսկ
Ամٳլսարի շրջակա ջրային հոսքերը, առավել ևս որ չհասնեն 40 կիլոﬔտր հեռավորٳթյան վրա
գտնվող Սևան, կամ նٳյնիսկ շրջակա ջրային ավազաններ, օրինակ, Կեչٳտ: Թերահավատٳթյٳնը հասկանալի է, քանի որ Հայաստանٳմ նախկինٳմ նման ﬕջոցառٳﬓեր չեն իրականացվել: Բայց հանքարդյٳնաբերٳթյٳնը այսօր ժամանակակից, տեխնոլոգիապես հագեցած
արդյٳնաբերٳթյٳն է: Իրականٳմ Ամٳլսարٳմ ﬔնք որևէ նոր բան չենք հորինելٳ, այլ
կիրառել ٳենք այն համակարգերը, որոնք կիրառվٳմ են ԱՄՆ-ից ﬕնչև Ավստրալիա: Այսպես՝
հանքի այն հատվածներٳմ, որտեղ կա թթվայնٳթյան առաջացման խնդիր, օրինակ դատարկ
ապարների լցակٳյտի տակ հենց հիմա արդեն շինարարٳթյան փٳլٳմ ներդրվٳմ են
խողովակային համակարգեր, պաշտպանիչ շերտեր, կառٳցվٳմ են ավազաններ, որպեսզի
ջٳրը, որը շփվٳմ է դատարկ ապարների հետ, չհոսի արտաքին ﬕջավայր, այլ հավաքվի և
օգտագործվի արդյٳնահանման գործընթացٳմ: Սրանով ﬔնք լٳծٳմ ենք թե՛ տնտեսական
խնդիր՝ նվազեցնելով ջրառը, թե՛ բնապահպանական խնդիր: Բացի այդ, դատարկ ապարների
թթվագոյացման պոտենցիալ ٳնեցող մասը կապսٳլավորվել ٳէ ոչ թթվագոյացնող
ապարներով՝ տեղٳﬓերի ներթափանցٳմը ﬔղﬔլ ٳնպատակով: Հանքի շահագործման
ընթացքٳմ ջٳրը հիﬓականٳմ օգտագործվել ٳէ փակ, շրջանառ ٳհամակարգٳմ, իսկ հանքի
փակٳﬕց հետո կիրառվել ٳէ պասիվ մաքրման համակագ, որը նաև հանքի փակٳﬕց հետո
կկանխի շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցٳթյٳնը: Այս փորձված ﬔթոդները թٳյլ են տալիս
անվտանգ հանքեր շահագործել Շվեդիայից ﬕնչև Արգենտինա և ﬔնք հպարտ ենք, որ այս
փորձը Հայաստան ենք բերٳմ:
4. Արդյոք նախկինٳմ խոսե՞լ եք այդ խնդրի մասին:
Կարող եմ վստահաբար պնդել, որ այս մասին խոսել ենք նախ ﬔնք, հետո՝ քննադատները:
Հայաստանٳմ հանքարդյٳնաբերٳթյան հետ կապված որևէ քննադատٳթյան ﬔջ նախկինٳմ
հազիվ թե հանդիպած լինեք «թթվային ապարների դրենաժ» արտահայտٳթյٳնը: 2015-ին
հրապարակված Ամٳլսարի Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյան գնահատականٳմ մանրամասն նկարագրել ենք դրա լٳծման ﬔթոդները: Միայն դրանից հետո լսվեցին մտահոգٳթյٳններ, ընդ որٳմ, տպավորٳթյٳն ստեղծվեց, որ սա ﬕայն Ամٳլսարին հատٳկ խնդիր
է: Մինչդեռ թթվային ապարների դրենաժը բնական ֆենոﬔն է, և հատٳկ է գրեթե բոլոր հանքերին՝ աշխարհٳմ և Հայաստանٳմ: Մեզ ٳրախացնٳմ է, որ Ամٳլսարի Բնապահպանական և
սոցիալական ազդեցٳթյան գնահատականին ծանոթանալով, շատերը տեղեկացան հանքարդյٳնաբերٳթյան ոլորտի այս կարևոր խնդրի մասին: Վստահաբար կարող ենք պնդել, որ Ամٳլսարٳմ այն չափավոր  ٳավելի ﬔղմ է, քան շատ այլ հանքերٳմ, նաև այն պատճառով, որ հանքաքարը օքսիդացված է: Եվ աﬔնակարևորը. Հայաստանٳմ առաջին անգամ շինարարٳթյան
սկզբից Ամٳլսարٳմ ներդրվٳմ են ինժեներական լավագٳյն լٳծٳﬓերը, որոնք կարող են լավ
օրինակ դառնալ այլ ծրագրերի համար:
5. Մտահոգٳթյٳններից մյٳսը՝ Ջերմٳկի հանքային ջրերն են։
Նախ, հարկ է նշել, որ Ամٳլսարի հանքավայրը իրենից ներկայացնٳմ է առանձին երկրաբանական բլոկային կառٳյց, որն ٳնի Ջերմٳկից անկախ ջրային համակարգ: 2013 թվականին լայնածավալ իզոտոպային հետազոտٳթյٳն է իրականացվել, որը ցٳյց է տալիս, որ Ջերմٳկի աղբյٳրները տարբեր են Ամٳլսարին առնչվող աղբյٳրներից: Բայց այս աﬔնը կողﬓակի նշանակٳթյٳն ٳնի: Հանքից ոչ ﬕ աղտոտված ջٳր բաց չի թողնվել ٳև ոչ ﬕայն Ջերմٳկի, այլև Ամٳլսարի ջրային համակարգը ազդեցٳթյٳն չի կրի:

ՋՈՆ ՖؤՐԻ
Գլխավոր ﬔտալٳրգ
Բակալավրի գիտական աստիճան՝ քիﬕական էկոլոգիական ինժեների
մասնագիտացմամբ: Լրացٳցիչ կրթٳթյٳնը Ռոդեսի և Յոհաննեսբٳրգի
համալսարաններٳմ, ինչպես նաև PLC ծրագրավորման և վերականգնվող
էներգիայի համակարգերի գծով վերապատրաստٳմ:
Ավելի քան 10 տարվա փորձ՝ քիﬕական մշակման ֆաբրիկանների
նախագծման, գործարկման և շահագործման ոլորտներٳմ:

6. Ցիանիդը մտահոգٳթյٳններից ևս ﬔկն է: Որքանո՞վ է հնարավոր այն անվտանգ կիրառել:
Նախ, ﬕ քանի փաստ ցիանիդի մասին: Աշխարհٳմ արտադրվող արդյٳնաբերական ցիանիդի
ﬕայն 6%- ն է կիրառվٳմ հանքարդյٳնաբերٳթյան ﬔջ: Մնացածը կիրառվٳմ է աﬔնատարբեր
ոլորտներٳմ՝ կոսﬔտիկայի արտադրٳթյٳնից ﬕնչև դեղագործٳթյٳն, պարարտանյٳթեր և
այլն: Ցիանիդը առկա է բնٳթյան ﬔջ, բազմաթիվ բٳյսերٳմ, օրինակ՝ ծիրանի կորիզٳմ: Այն չի
կٳտակվٳմ օրգանիզﬕ ﬔջ և քիչ քանակով օգտագործման դեպքٳմ, օրինակ նٳշ ٳտելիս,
բնական ճանապարհով դٳրս է գալիս օրգանիզﬕց: Ինչ վերաբերվٳմ է կٳյտային տարրալվացման ﬔթոդին, ապա Ժամանակակից կٳյտային տարրալվացման ﬔթոդը ներդրվել է 1960ականներին ԱՄՆ-ٳմ: Կٳյտային տարրալվացٳմը փակ շրջանառ ٳհամակարգ է: Հարթակը
պաշտպանված է կավաշերտով և գեոﬔմբրանով՝ արտահոսքը կանխել ٳնպատակով, ինչպես
նաև մոնիթորինգային հորատանցքերով՝ ջրի որակը մշտապես վերահսկել ٳև բացասական ազդեցٳթյٳնները կանխարգելել ٳհամար: Ցիանիդը արտադրٳթյան ողջ ընթացքٳմ փակ ցիկլի
ﬔջ պտտվٳմ է՝ դٳրս չգալով տարածքից:
7. Տարրալվացման հարթակը որքա՞ն հեռ ٳպետք է լինի համայնքից։ Որքանո՞վ է այն անվտանգ:
Ի՞նչ պահանջներ կան հեռավորٳթյան առٳմով:
Կարևոր եմ համարٳմ նշել, որ Լիդիանը՝ առաջինը լինելով հայաստանյան հանքարդյٳնաբերական ընկերٳթյٳնների ﬔջ, կամավոր անդամակցել է Ցիանիդի ﬕջազգային կառավարման
օրենսգրքին: Օրենսգիրքը ﬕջազգային նախաձեռնٳթյٳն է, որը սահմանٳմ է իր անդամ կազմակերպٳթյٳնների համար ցիանիդի տեղափոխման և օգտագործման խիստ կանոններ և չափանիշեր հատկապես հանքարդյٳնաբերٳթյան ոլորտٳմ: Կազմակերպٳթյٳնն անկախ
աٳդիտ է պահանջٳմ իր անդամ կազմակերպٳթյٳններից, որպեսզի հաստատի, որ հանքարդյٳնաբերողը հետևٳմ է իր սահմանած պահանջներին: Լիդիանը վերջերս հաջողٳթյամբ անցավ նախաարտադրական աٳդիտը: Կٳյտային տարրալվացման հարթակի հեռավորٳթյան
սահմանափակٳմ Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգիրքը չٳնի: Այն պարզ պատճառով, որ ճիշտ նախագծման դեպքٳմ հարթակը կարող է տեղադրվել ցանկացած հեռավորٳթյան վրա, եթե այն կառٳցված է և կառավարվٳմ է Օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան: ԱՄՆ-ٳմ և Կանադայٳմ կա ﬕ քանի հանքավայր, որոնց կٳյտային տարրալվացման հարթակները ﬔկ կիլոﬔտր և նٳյնիսկ պակաս հեռավորٳթյան վրա են համայնքից: Ես ինքս տասը
տարٳց ավելի այս ոլորտٳմ եմ, աշխատել եմ անﬕջապես հարթակի տարածքٳմ և վստահաբար պնդٳմ եմ, որ ճիշտ կառավարման դեպքٳմ ցիանիդը նٳյնքան անվտանգ կարող է լինել, որքան ցանկացած այլ քիﬕական նյٳթ, որ կիրառվٳմ է այլ արդյٳնաբերական գործընթացներٳմ:

ԴԵՅՎԻԴ ԹԱՅԼԵՐ
Հանքի տեխնիկական գծով ﬔնեջեր
Բակալավրի աստիճան Լեռնագործٳթյան բնագավառٳմ և մագիստրոսի
աստիճան Բնապահպանական հետազոտٳթյٳնների  ٳնախագծման
ոլորտٳմ՝ Կոլորադոյի լեռնագործٳթյան համալսարանից:
35 տարվա փորձ՝ հանքերի շահագործման, նախագծման, ռեսٳրսների
մոդելավորման ոլորտներٳմ:

8. Հաճախ կարելի է լսել, որ Ամٳլսարٳմ հանքաքարը ցածր ոսկ ٳպարٳնակٳթյٳն ٳնի և
նման ցածր պարٳնակٳթյան համար չարժե հանք շահագործել:
Ամٳլսարٳմ ոսկ ٳﬕջին պարٳնակٳթյٳնը ﬔկ տոննա հանքաքարٳմ 0.78 գրամ է: Զարգացած երկրներٳմ, այդ թվٳմ Միացյալ Նահագներٳմ, որտեղից ինքս եմ, կան հանքեր, որոնք
ոսկ ٳավելի ցածր պարٳնակٳթյٳն ٳնեն, և ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ այդ
հանքերը արդյٳնավետ շահագործվٳմ են: Այսօր աշխարհٳմ գոյٳթյٳն ٳնեցող հանքավայրերի ոսկ ٳﬕջին պարٳնակٳթյٳնը տոննայٳմ մոտ 1 գրամ է: Հանքի արդյٳնավետٳٳթյٳնը
չափվٳմ է ոսկ ٳարդյٳնահանման ծավալով: Ամٳլսարٳմ տարեկան ﬕջին արտադրողականٳթյٳնը նախատեսٳմ է 10 ﬕլիոն տոննա հանքաքար: Համադրելի չափանիշներով հանքավայրերից կարելի է նշել ﬕ քանիսը: Օրինակ` Քրիփփլ Քրիք և Վիկտոր հանքավայրը ԱՄՆ Կոլորադո նահանգٳմ ٳնի 0.55 գրամ տոննայٳմ ոսկ ٳպարٳնակٳթյٳն: Նևադա նահանգٳմ Կորտես հանքավայրի ﬕջին պարٳնակٳթյٳնը տոննայٳմ 0.58 գրամ է, արտադրողականٳթյٳնը` 23.1 ﬕլիոն տոննա: Իգլ Գոլդ նախագիծը Կանադայٳմ արտադրել ٳէ տարեկան 10 ﬕլիոն
տոննա հանքաքար` ﬕջինը 0.82 գրամ պարٳնակٳթյամբ:
9. Արդյո՞ք հաշվի են առնվել սեյսﬕկ առանձնահատկٳթյٳնները
Համապատասխան սեյսﬕկ հաշվարկները ներառված են հանքավայրի նախագծի ﬔջ: Նման
տեխնոլոգիաներ են կիրառվٳմ Չիլիٳմ և Պերٳյٳմ, որտեղ երկրաշարժեր հաճախ են լինٳմ:
Հանքավայրի ենթակառٳցվածքները` ներառյալ դատարկ ապարների լցակٳյտը, կٳյտային
տարրալվացման հարթակը, կٳտակման ավազանները և վերամշակման ֆաբրիկան, կառٳցվել
են սեյսմակայٳնٳթյան բոլոր չափանիշներով: Ամٳլսարի մոտակա խզվածքը Փամբակ-ՍևանՍյٳնիք խզվածքն է, որն Ամٳլսարի հանքավայրից 10 կմ դեպի հյٳսիս է: Այն չի հարٳցել ﬔծ
երկրաշարժ վերջին մոտ 10.000 տարիներին: Այդٳհանդերձ, բոլոր շինٳթյٳնների կայٳնٳթյٳնը հաշվարկված է այս՝ խիստ չափանիշներով:
10. Ինչ
՞ է լինٳմ հանքի շահագործման ավարտից հետո:
20 տարի առաջ հանքերի փակٳմը այնքան բարդ  ٳերկարատև գորըծնթաց չէր, որքան՝ հիմա:
Այսօր չափանիշները խստացել են, և դրանք պահանջٳմ են բազմակողմ ﬕջոցառٳﬓեր, որոնք
ٳղղված են տարածքի վերականգմանը: Այսպես, Ամٳլսարի փակման ծրագիրը նախատեսված
է իրականացնել ավելի քան 5 տարի: Բացահանքերը մասամբ կլցվեն, կվերականգնվեն, և բացահանքի պատերը կկայٳնացվեն: Կٳյտային տարրալվացման հարթակը կմաքրվի, կպատվի
քարածածկով, հողի շերտով՝ խոտածածկٳյթի վերականգնման համար: Նٳյնը կարվի նաև
դատարկ ապարների լցակٳյտի դեպքٳմ: Բոլոր այն ենթակառٳցվածնքերը և կառٳյցները,
որոնք այլ նպատակներով օգտագործել ٳկարիք չի լինի, կքանդվեն և կհեռացվեն, և տարածքը
կվերականգնվի: Այն հնարավոր կլինի անվտանգ օգտագործել:

11. Հայաստանٳմ տարածված կարծիք կա, որ հանքարդյٳնաբերական կազմակերպٳթյٳնները
ﬕայն զարգացող երկրներٳմ են հանք շահագործٳմ:
Ես ավելի քան 30 տարի հանքարդյٳնաբերٳթյան ոլորտٳմ եմ և աշխատել եմ բազմաթիվ հանքերٳմ, աշխարհի տարբեր երկրներٳմ: Հանքարդյٳնաբերٳթյٳնը գլոբալ ինդٳստրիա է: Կանադական ընկերٳթյٳնները հանք են շահագործٳմ ԱՄՆ-ٳմ, աﬔրիկյան ընկերٳթյٳնները՝
Ավստրալիայٳմ, ավստրալական ընկերٳթյٳնները՝ Լատինական Աﬔրիկայٳմ և այլն: Պետական ընկերٳթյٳնները ոլորտٳմ շատ քիչ են, քանի որ հանքարդյٳնաբերٳթյٳնը ծախսատար
ոլորտ է: Երկրների ﬔծ մասը գերադասٳմ է ոլորտ ներգրավել մասնավոր ներդրٳﬓեր, որոնք
իրենց հետ բերٳմ են թե՛ մասնագիտական ներٳժը, թե՛ կապիտալ ծախսերը, թե՛ նաև կրٳմ են
ֆինանսական կորٳստների ռիսկը՝ ﬔտաղի գների անկման դեպքٳմ: Հանքարդյٳնաբերական
երկրների առաջին տասնյակի ﬔջ են Ավստրալիան, ԱՄՆ-ը, Կանադան, Չինաստանը, Ռٳսաստանը: Ավստրալիայի հանքարդյٳնաբերական ոլորտն, օրինակ, ապահովել է երկրի անշեղ
տնտեսական աճ ավելի քան 30 տարի: Նٳյնը՝ Կանադայի պարագայٳմ, որի տնտեսٳթյան հենքը հանքարդյٳնաբերٳթյٳնն է, և այստեղ նٳյնպես բազմաթիվ ոչ կանադական ընկերٳթյٳններ են աշխատٳմ:

ՆԱՌԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Կայٳն զարգացման սոցիալական ﬔնեջեր
Նյ ٳՅորքի համալսարանի կառավարման բաժնի մագիստրոս:
Ունի հայաստանյան և ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳններٳմ
սոցիալական և զարգացման ծրագրերի կառավարման ավելի
քան 15 տարվա փորձ:

12. Ի՞նչ են ստանալ ٳհամայնքներն  ٳպետٳթյٳնը:
Օգٳտները կարելի է բաժանել՝ ٳղղակի ֆինանսատնտեսական և անٳղղակի օգٳտների: Այսպես, Ամٳլսարի ծրագրի շինարարٳթյան աﬔնաակտիվ փٳլٳմ ٳղղակի աշխատանքով է
ապահովվել ավելի քան 1300 մարդ: Մենք մշտապես մոնիտորինգ ենք անٳմ նաև ﬔր կապալառٳների կողﬕց աշխատակիցների վերաբերյալ տվյալները, և նրանց աշխատٳժի ﬕջինٳմ
40%-ը եղել են Ամٳլսարի հարակից Գնդեվազ, Գորայք, Սարավան համայնքներից, և Ջերմٳկ
քաղաքից: Երբ ավարտվի շինարարٳթյٳնը և հանքը սկսի արտադրանք տալ, 2018-ի աշնանը,
նախատեսٳմ ենք ٳնենալ մոտ 700 մշտական աշխատակից և արտադրٳթյան 10 տարիների ընթացքٳմ, նախատեսٳմ ենք, որ աշխատակիցների առնվազն 30%-ը կլինի հարակից համայնքներից, իսկ ﬓացածը՝ Հայաստանի այլ վայրերից: Այս համայնքներին ﬔնք վճարٳմ ենք
նաև հողի վարձակալٳթյան համար (2008-ից ﬕնչ օրս՝ ավելի քան 4 ﬕլիոն դոլար), և այդ
գٳմարը նրանք կարողանٳմ են ներդնել օրինակ ջրամատակարարման, ճանապարհաշինٳթյան և այլ ոլորտներٳմ: Երբ հանքը սկսի արտադրանք տալ, նախատեսٳմ ենք տարեկան
պետական բյٳջե վճարել 40-50 ﬕլիոն դոլարի հարկ: Արդեն այսօր Լիդիան Արﬔնիան, դեռևս
արտադրանք չտալով, ﬕայն շինարարական ակտիվٳթյան շնորհիվ երկրի 16-րդ հարկատٳն է:

13. Իսկ ի՞նչ են շահٳմ ձեզ մոտ չաշխատողները, չէ՞ որ պետբյٳջե վճարած հարկերը նրանք հաճախ
չեն նկատٳմ:
Շահٳմ են հենց այն տնտեսական ակտիվٳթյٳնից, որն իր հետ բերٳմ է ﬔծ ներդրٳմը: Աﬔն
ٳղղակի աշխատատեղ այս ոլորտٳմ բերٳմ է 4-6 անٳղղակի աշխատատեղ: Այսպես, օրինակ,
ﬔր բոլոր համազգեստները կարվٳմ են Գնդեվազի կարի արտադրամասٳմ, որը ստեղծվել և
ընդլայնվել է ﬔր պատվերների շնորհիվ: Այս արտադրամասն արդեն 6 աշխատող ٳնի: Կամ
տեղի խմորեղենի արտադրամասը, որի հիﬓադրմանը աջակցել է Լիդիանը այժմ 4 աշխատակից ٳնի և հաց է մատակարարٳմ ﬔր կապալառٳներին: Այսպիսի օրինակները շատ են: Մարդիկ նոր բիզնեսներ են հիﬓٳմ, մաքրման, սննդի մատակարարման, այլ ծառայٳթյٳնների մատٳցման համար: 2017 թ. դեկտեմբերի դրٳթյամբ ﬕայն ﬔր կապալառٳները տեղի համայնքներից 1,5 ﬕլիոն դոլարի գնٳﬓեր էին կատարել: Սրանք ահռելի ֆինանսական հոսքեր են դեպի
այս համայնքներ և դրանց տնտեսական ազդեցٳթյٳնը հսկայական է:
14. Դٳք նաև իրականացնٳմ եք սոցիալական ծրագրեր: Արդյո՞ք դա լրացٳցիչ
բարեգործٳթյٳն է:
Ոչ, դա բարեգործٳթյٳն չէ: Մենք մշակٳմ ենք ռազմավարական այնպիսի ծրագրեր, որոնք երկարաժամկետ դրական տնտեսական ազդեցٳթյٳն կթողնեն համայնքներٳմ, կօգնեն ներդնել
Ամٳլսարի շնորհիվ համայնք մտնող հսկայական ֆինանսական հոսքերը արդյٳնավետ բիզնես
ծրագրերٳմ: Մենք դա անٳմ ենք ﬕ քանի նպատակով: Նախ՝ փորձٳմ ենք նպաստել այնպիսի
բիզնեսների ստեղծմանը, որոնք օգٳտ կբերեն և՛ համայնքին, և Ամٳլսարի ծրագրին՝ մատٳցելով ծառայٳթٳններ և մատակարարելով ապրանքներ: Բացի այդ, իրականացնٳմ ենք այնպիսի
ծրագրեր, որոնք կնվազեցնեն Ամٳլսարի ծրագրի սոցիալական ազդեցٳթյٳնները: Օրինակ,
եթե գյٳղացٳց հող ենք ձեռք բերել, օգնٳմ ենք նրան ստեղծել ալտերնատիվ եկամտի աղբյٳր:
Նաև աջակցٳմ ենք այնպիսի նախաձեռնٳթյٳնների, որոնք կլٳծեն այլ սոցիալական խնդիրներ՝ կրթական ծրագրեր, բիզնես հնարավորٳթյٳններ: Եվ վերջապես, ցանկացած ընկերٳթյան համար շահավետ է աշխատել կայٳն, դինաﬕկ զարգացող համայնքի հետ, և հենց այդ
նպատակով են իրականացվٳմ այս ծրագրերը: Անցած տարիների ընթացքٳմ ﬔնք սոցիալական զարգացման ծրագրերի ﬔջ ներդրել ենք ավելի քան 3,5 ﬕլիոն դոլար, ստեղծվել են ﬕ քանի տասնյակ նոր փոքր բիզնեսներ, ներդրվել են գյٳղատնտեսٳթյան և անասնապահٳթյան
նոր տեխնոլոգիաներ: Այս աﬔնի արդյٳնքٳմ ﬔնք դրական դինաﬕկ աճ ենք տեսնٳմ այս համայնքներٳմ: Այս նկատելի դրական փոփոխٳթյٳնն ինձ և իմ գործընկերներին բացի գործնականից, նաև հսկայական էմոցիոնալ բավարարٳթյٳն է բերٳմ:
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