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Մ-2 ճանապարհի 
Գորիս-Կապան 
հատվածը նոր 
որակ կունենա. 
դրա գրավականն 
է նաեւ «Ապառաժ» 
ընկերության 
նվիրական 
աշխատանքը

Հայտնի ռուս դասականը (Անտոն Չեխով) 
դեռեւս քանի տասնամյակ առաջ ասել է, թե 
Ռուսաստանի զարգացմանը խանգարում 
են ճանապարհները եւ հիմարները (дороги 
и дураки)։ Ինչ խոսք, անմտություն է որեւէ 
երկրի առաջընթաց ակնկալել առանց բարե-
կարգ ճանապարհների, որոնք նաեւ տվյալ 
պետության արյունատար անոթներն են 
համարվում։ Չգիտեմ` Հայաստանի մեր-
օրյա կառավարիչներին հայտնի՞ է ռուս 
գրո  ղի ասույթը. կարեւոր չէ։ Իրողությունն 
այն է, որ հանրապետությունով մեկ ճա-
նա պար հա շի նա կան մեծածավալ աշխա-
տան քներ են կատարվում, այդ թվում՝ 
Երեւ ան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահ-
ման միջպետական նշանակության ավտո-
ճա նապարհի տարբեր հատվածներում: 
Աշխատանքներն իրականացնում են տար-
բեր կազմակերպություններ, այդ թվում` 
«Ապառաժ» սահմանափակ պատաս խա նատ-
վությամբ ընկերությունը (տնօրեն` Դավիթ 
Ավետիսյան)։

«Ապառաժ» ՍՊ ընկերությունը ստեղծվել 
է 2008 թվականին, շինարարական գործու-
նե ություն է ծավալում Հայաստանի տարբեր 
տարածաշրջաններում. Սյունիքում առաջին 
անգամ է. միջպետական ճանապարհի` իրեն 
վստահված հատվածներից զատ` բակային 
նորոգումներ է կատարում Քաջարան հա մայն-
քում։

Օգոստոսի 26-ին եղանք ճանապար հա-
շինա րարների մոտ։ «Ապառաժի» բաժին է 
հասել Մ-2 միջպետական ճանապարհի 265-
270 կմ եւ 284-289 կմ հիմնանորոգման աշ խա-
տանքները։

Առաջին հատվածը սկսում է Շուռնուխ 
բնակավայրից։

Լրագրողներիս ուղեկցում էր ընկերության 
ներ կայացուցիչ Դավիթ Մարտիրոսյանը, ով 
մինչեւ տեղ հասնելն արդեն բազմակողմանի 
տե ղեկություններ է հաղորդում հիմնա նո-
րոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։

Տեսնում ենք, որ հատվել են ճամփեզրին 
անմիջապես մոտ աճած ծառերի ճյուղերը, 
ինչպես նաեւ առանձին ծառեր։ Դրանք 
հատ կա պես խանգարում են հսկա բեռ նա-
տար ներին։ Դավիթը մանրամասնում է, որ 
ծառահատումները կատարվում են «Հա յան-
տառի» տնօրինության հետ խոր հր դակ ցելով` 
հենց վերջինիս աշխա տա կից ների միջոցով։

«Իսկ ընդհանրապես, եթե որեւէ բան 
նախատեսված չէ նախագծով, եթե հնարավոր 
է, անում ենք, իսկ շինարարության ընթացքում 
(բնականաբար) ծագում են խնդիրներ, որոնք 
հարթվում են նախագծողների հետ խոր հր-
դակցելով: 

Ճանապարհահատվածի այդ տե ղա մա-
սում օրեր առաջ եղել է նաեւ ՀՀ տարածքային 
կառավարման եւ ենթակառուցվածքների 
նա խարար Սուրեն Պապիկյանը, ում հետ էլ 
քննարկել ենք նոր առաջ եկած որոշ հար-
ցեր։ Ընդհանրապես ոչ մի ծագող հարց 
անար ձա գանք չի մնում», – շարունակում է 
բացա տրել Դավիթը` այս անգամ հավելելով, 
որ լուրջ ուշադրություն է դարձվում ջրա հե-
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Վարչապետը Խնձորեսկում մասնակցել 
է Սպարապետի օրվան նվիրված 
միջոցառումներին եւ ծանոթացել Հին 
Գորիսի վերականգնման աշխատանքներին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցե լել 
է Սյունիքի մարզ եւ Խնձորեսկ գյուղում 
մասնակցել Սպարապետի օրվա առ թիվ 
կազմակերպված տոնական մի ջո ցա-
ռումներին։ Վարչապետին ուղեկցել են 
ՀՀ Պաշտպանության նախարար Դավիթ 
Տոնոյանը, Տարածքային կառավարման 
եւ ենթակառուցվածքների նախարար 
Սու րեն Պապիկյանը, Սյունիքի մարզպետ 
Հու նան Պողոսյանը:

Ն իկոլ Փաշինյանը նախ այցելել է Մխի-
թար Սպարապետի գերեզման` 
ծաղիկներ խո նարհել Սպարապետի 

շիրիմին եւ հարգանքի տուրք մատուցել նրա 
հիշատակին։ Այնուհետեւ տեղի է ունեցել 
առանձին զրահատանկային գումարտակի 
15 զինծառայողի զինվորական երդման 
արարողություն, ընթերցվել է Սպարապետի 
խոսքը, հնչել է Հայաստանի Հանրապետության 
պետական օրհներգը։

«Հայաստանի Հանրապետության Զինված 
ուժերի զինծառայողներ, շնորհավորում եմ 
ձեզ զինվորական երդումն ընդունելու կա-
պակ ցությամբ», - ողջույնի խոսքում նշել է 
վարչապետը, ապա անհատապես շնորհա վո-
րել զինծառայողներին։

Նիկոլ Փաշինյանը քայլել է Խնձորեսկի 
ճոճ վող կամրջով եւ դիտել կամրջի հարակից 
տարածքում Սպարապետի օրվա առթիվ 

Զրույց ԱԻՆ Սյունիքի փրկարարական 
վար  չության տնօրեն, փրկարարական 
ծա ռա յության գնդապետ Արթուր Հա րու-
թյուն յանի հետ

– Պարոն Հարությունյան, կո րո նա-
վի րուսի համավարակն ի՞նչ ուղղումներ 
մտցրեց Ձեր աշխա տանքում, ի՞նչ գոր ծա-
ռույթներ են վերա պահ ված Ձեզ եւ ի՞նչ` 
ոս տի կանությանը։

– Արտակարգ դրության պայմաններում 
վարչության գործունեությունը տարբերվում 
է նախկինից, մեր նախարարությունը ձեռ-
նամուխ եղավ համավարակի տա րած վա-
ծության դեմ պայքարելուն։ Ամենօրյա մեր 
աշխատանքային ռեժիմից դուրս իրա կա նաց-
նում ենք ախտահանում մարզի հանրային 
այն վայրերում, որտեղ բնակչության կու տա-
կում ներ են լինում։ Օրական ախտահանում 

ենք հարյուրից ավելի օբյեկտ։ Դրանց մեջ են 
մտնում ավտոկանգառները, բանկերի, սու-
պեր մարկետների շքամուտքերը, զո րա կո չի 
օրերին՝ զինկոմիսարիատները։ Եթե որեւէ 
շենքի մուտքում արձանագրվում է կո րո-
նա վիրուսի դեպք, այդ շքամուտքը պար-
տա դիր ախտահանում ենք, ինչպես նաեւ 
ախ  տահանում ենք մարզային վարչության 
մաս  նաճյուղերը. այնպիսի պայմաններ ենք 
ստեղծել, որ մենք ինքներս չհիվանդանանք, 
կորուստներ չունենանք, մեր ծառայությունը 
բնականոն հունով տանենք։ Սատանայի 
ական ջը խուլ՝ մինչեւ հիմա դա կարողացել 
ենք ապահովել։

Բացի այդ, ոստիկանության հետ շրջիկ 
հսկողություն ենք իրականացնում արդեն 
հաստատված հիվանդների շրջանում, որ 
տանը մեկուսացված հիվանդները դուրս չգան 
եւ հիվանդությունը չտարածեն։ Բայց նաեւ 

ասեմ, որ կորոնավիրուսով վարակվածները 
չեն խախտել բժիշկների հորդորները։ Բա ցի 
այդ՝ ամբողջ մարզի տարածքում իրա զեկ -
ման աշխատանքներ ենք կատարել, վար-
չու թյանը պատկանող մեքենան, ինչպես 
տե ս ել եք, շրջում է քաղաքում եւ մարդկանց 
հի շե ցնում սանիտարահիգիենիկ այն պայ-
ման ները, որ անհրաժեշտ է պահպանել 

ԱՐԹՈՒՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ. 
«Համաճարակային դրությունն ուղղումներ 
է մտցրել փրկարարների աշխատանքում»

Ուրբաթ 

18 սեպտեմբերի 2020թ.
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Ծնծղանե˜ր, աշնան ծնծղաներ, -
Ծառերի ցոլցոլուն ծփանքում,
Ծնծղանե˜ր, որ ծափում եք,
Հասկանում ե՞ք, 
  թե ի՛նչ եք ցանել. -
Ցնցագին ծափող ձեռքերով,
Ձեզ ծնող հողերի վրա,
Այս անչափ ներող, համբերող
Ուղիների վրա...
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Սեպտեմբերի 14-ին աշխուժություն եւ 
գույների հրավառություն էր Կապանի 
Անդ րա նիկ Մարգարյանի անվան թիվ 7 
դպրոցի բակում։

Կ րթօջախի պարապմունքներն առայ-
ժմ կանցկացվեն թիվ 6 հիմնական 
դպրո ցում, բայց մանուկներին եւ 

նրանց ծնողներին փոքրիկ տոն պար գեւ-
ելու համար` կրթության հետ առաջին ծա-
նո թության միջոցառումը կազ մակերպվեց 

նո րակառույց դպրոցում, որն ընդունեց 90 
առաջին դասարանցու` ծնող ների հետ։ 
Դպրոցի տնօրեն Կարինե Հով սե փյանի 
բարեմաղթանքի խոսքից հետո առա-
ջին դասարանցիներին ուղեկցեցին դա-
սա րաններ։ Մտերմիկ էր դասվար Գայանե 
Ավա գյանի եւ առաջին դասարանցիների մե-
կիկ-մեկիկ ծանոթությունը, որից հետո, մա-
նուկ ներին նվիրեցին այբբենարաններ։

Դպրոցի տնօրեն Կարինե Հովսեփյանի 

փո խանցմամբ` նոր ուստարին մեկնարկել 
են 741 աշակերտով։ «Բոլոր ուսուցիչները 
թես թավորում են անցել` բացասական ար-
դյուն քով։ Կազմ ու պատրաստ սկսում ենք 
նոր ուսումնական տարին, դասասենյակներն 
ախտահարվել են, վաղն արդեն ուսուցչական 
անձնակազմն ու աշակերտությունը կսկսեն 
նոր ուսումնական տարին»։ 

«Սյունյաց երկիր»-ը շնորհավորում 
է բոլոր մանկավարժներին եւ դպրո-
ցա կաններին` նոր ուստարվա առ թիվ, 
մաղթում, որ ուսուցիչներն ար ժա նի 
լինեն բարու եւ սերմնացանի կոչ մա նը, 
իսկ աշակերտներին` հաճելի ճամ փոր-
դություն գիտելիքների զարմանահրաշ 
աշխարհում։
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Թիվ 7 հիմնական դպրոց. շինարարությունն 
ավարտվել է, մնացել է գույքով համալրումը

Մ արզկենտրոն Կապանում վերջին ժա-
մա  նակներս երկրորդ նորակառույց 
դպրո ցական համալիրն է շարք 

մտնում՝ այս անգամ Անդրանիկ Մարգարյանի 
ան վան թիվ 7 հիմնական դպրոցը: Այս կր-
թօ ջախն առաջին անգամ աշակերտների 
եւ ուսուցիչների առջեւ իր դռները բացել է 
հեռավոր 1971 թվականին: Անցած չորսուկես 
տասնամյակում դպրոցն արժանի տեղ ունե-
ցավ Կապանի կրթական համակարգում: 
Մարզկենտրոնում համեմատաբար երի տա-
սարդ այս կրթօջախը վթարային համարվեց, 
եւ 2016 թ. սեպտեմբերին շենքը՝ օժանդակ 
կառույցներով (մարզադահլիճ եւ այլն) 
սկսեցին ապամոնտաժել՝ նույն տեղում նորը 
կառուցելու համար: Որոշ ժամանակ ամայի 
տարածքը սպասում էր կառուցապատողին: 
Դպրոցի ուսումնական գործընթացի մի 
մասն անցկացվում էր թիվ 6 հիմնական 
դպրոցում, մյուս մասը՝ Կապանի նախկին 
լուսատեխնիկական գործարանի վարչական 
մասնաշենքում: 2017 թ. օգոստոսի 15-ին 
մեկ նարկեց դպրոցի շինարարությունը, 
որն իրականացնում էր «Վարարակն» ՓԲ 
ընկերությունը (տնօրեն՝ Անդրանիկ Բու դաղ-
յան):

 Հանրապետության կառավարության եւ 
Ասիական բանկի ֆինանսավորմամբ իրա-
կա նաց վեց կրթօջախի կառուցումը նաեւ 
«Սեյս միկ անվտանգության բարելավում» 
ծրագրի շրջանակում: Ընդ որում՝ կառուցման 
ըն թաց քում պարբերաբար կատարվել է 
շինարարական աշխատանքների որա կի 
մշտադիտարկում՝ նույն Ասիական բան-
կի կողմից: Երեք տարի տեւեց շինա րա-
րու թյունը: Այս օգոստոսին կառուցողներն 
ավարտել էին իրենց գործը: Կրթօջախում 
հանդիպածս միակ շինարարը «Վարարակն» 

ՓԲ ընկերության աշխղեկ Կարո Ավա նես-
յանն էր, ով դպրոցական համալիրի շի նա-
րա  րությունում աշխատել է երկու տարի չորս 
ամիս: 

«Կառույցում ծածկասալեր չեն օգտա-
գոր ծվել, մոնոլիտ կառույց է, ամուր շենք է, 
որ կարող է դիմանալ 11 բալ երկրաշարժի. 
ամ րանները նախատեսվածից դեռ մի 
բան էլ ավելի են տրամադրել, զոդման 
աշ խա տանքները կատարվել են բարձր 
որա  կով, բետոնային աշխատանքները 
կա տա  րելուց հետո գերմանական սար-
քա վորումով ստուգվել է դրանց ամ րու-
թյունը: Իմ տեսածներից սա բարդ շինա-
րա րություն է եղել», – խորհրդածում է 
աշխղեկը, ով մասնագիտությամբ ջրա-
շի նարար է, երկու տասնամյակից ավելի 
աշխատել է այդ բնագավառում, քա ղա քա-
ցիական շինարարության ոլորտում նույն-
պես փորձ ունի: Աշխատել է Ռու սաս տանի 
Դաշնությունում եւ Արցախի հան րա պե տու-
թյու նում՝ քաղաքացիական եւ ռազմական 
նշա նակության կառույցներում: 

Կառույցի նախագծային արժեքը 1 մլրդ 
300 մլն դրամ է: Շինարարության ավարտ 
էր սահմանվել 2019 թ. դեկտեմբերը: Բայց 
շինաշխատանքներն ինչ-որ չափով ձգ ձգ վե-
ցին, հետո էլ կորոնավիրուսի համաճարակը 
մեջտեղ եկավ, ինչի պատճառով շինա րար-
նե րը հարկադիր պարապուրդի մատնվեցին: 
Ինչեւէ, օգոստոսի 21-ին պետական հան ձնա-
ժո ղովը երաշխավորեց շենքը հանձնել շահա-
գործման:

Իսկ թե ինչու է որոշակի ձգձգվել կառույցի 
շա հա գործման համար նախատեսված ժամ-
կետը, չհաշված կորոնավիրուսի հա մա-
վարակով պայմանավորված պարապուրդը, 
աշխղեկն իր բացատրությունն ունի. «Բարձր 

որակ ապահովելու համար ինչ-որ չափով 
չտեղավորվեցինք նախանշված ժամկետի 
մեջ, բայց ի վերջո բավարարվեցին բոլոր պա-
հան ջները»:

Նորակառույց դպրոցը նախատեսված 
է մոտ 800 աշակերտի համար. դպրոցի 
հիմ նական մուտքի աստիճանների մոտ 
թեքահարթակ է կառուցվել, ինչը են թա-
դրում է, որ կրթօջախում ներառական կր-
թու թյուն պիտի իրականացվի: Դպրոցն 
ունի երկու եռահարկ մասնաշենք, նիս տե-
րի սրահ, մարզադահլիճ, բացօթյա խա ղա-
հրա պարակ՝ արհեստական կանաչ ծած կով, 
վազքուղի, օժանդակ կառույցներ՝ էլեկ տրա-
կան ենթակայան եւ կաթսայատուն: Նորա-
կառույց շենքը նաեւ վերելակ ունի: Մի 
խոսքով, մի ամբողջ համալիր է, որն իր հար-
մա րություններով ըստ ամենայնի կնպաս տի 
մանուկների կրթական, մարմնակրթական եւ 
գեղագիտական դաստիարակությանը: 

Մեր այցելության օրը խաղաղություն էր 
կրթօջախի հարկաբաժիններում, կանայք 
մաք րությամբ էին զբաղված, քիչ առաջ փոր-
ձար կվել էր ջրամատակարարման հա մա-
կարգը: Ի դեպ, նաեւ փակցվել են կրթօջախի 
ցուցանակները ե՛ւ հայերեն մի վահանակի 
վրա, ռուսերեն եւ անգլերեն՝ ավելի փոքր 
տառերով մի այլ վահանակի վրա, ինչպես 
նախատեսված է «ՀՀ գովազդի մասին 
օրենքով»: Տեղեկացանք, որ սեպտեմբերի 
14-ին առաջին դասարանցիները կհաճախեն 
նորակառույց դպրոց, նրանց կծանոթացնեն 
շենքային պայմաններին: Իսկ ահա պա-
րապ մունքները դեռեւս կշարունակվեն թիվ 
6 հիմնական դպրոցում՝ մինչեւ լուծվեն 
նորակառույց դպրոցը գույքով կահավորելու 
խնդիրները:
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90 առաջին դասարանցի` 
նորակառույց դպրոցում

ԱՐԹՈՒՐ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ. 
«Համաճարակային 
դրությունն 
ուղղումներ է մտցրել 
փրկարարների 
աշխատանքում»

կորո նա վիրուսով չվարակվելու համար։ 
Իրա զեկման նման ակցիաներ անցկացվել 
են մարզի մյուս քաղաքներում եւս։ Վար-
չու թյան ճգնաժամային կառավարման 
կեն   տրոն ստացվում են բազմաթիվ հե ռա-
խո սա զանգեր՝ կորոնավիրուսին առնչվող 
հարցադրումներով։ Դրանց պատասխանում 
ենք, իսկ որոնք մեր իրավասությունից դուրս 
են, ուղղորդում ենք համապատասխան 
մարմիններին։

– Երբ զանգահարեցի՝ հանդիպելու 
համար, ասացիք, որ խորհրդակցության 
եք, ի՞նչ հարցեր են քննարկվել, եթե 
կարելի է իմանալ։

– Ամեն օր տեսակոնֆերանս է տեղի 
ունենում ծառայության տնօրենի, փրկա րա-
րա կան ծառայության գեներալ-մայոր Վրեժ 
Գաբրիել յանի ղեկավարությամբ, նաեւ շա-
բաթ ու կիրակի օրերին։ Համավարակին 
առնչվող խնդիրներն առաջին պլանին են։ 
Մասնաճյուղի տնօրեններս ներկայացնում 
ենք, թե ինչ իրավիճակ է մարզերում, ստա-
նում ենք համապատասխան հան ձնա-
րա րականներ։ Իհարկե, քննարկվում են 
փրկարար ծառայության հետ կապ ված 
ընթացիկ հարցեր։ Այսօրվա հան ձնա րա րա-
կաններից մեկն առնչվում էր մարզում տե-
ղադրված հիդրանտներին (ջրագծերի վրա 
տեղադրված սարքավորում, որով հրշեջ 
փրկարարները կարող են ջրով լիցքավորել 
հրշեջ մեքենան)։

– Մի քիչ մանրամասն այդ մասին, 
ի՞նչն է խնդիրը։

– Դա մեր ծառայության ամենացավոտ 
տեղն է։ Ինչպես գիտեք, վերջին տարի ներս 
արդիականացվել են մարզի ջրա մա տա-
կարարման խողովակաշարերը, որոնց վրա 
ըստ նախագծերի պիտի տեղադրվեին հրշեջ 
հիդրանտներ։ Խորհրդային տարիներին 
անցկացված ջրագծերի վրա դրանք կային, 
բայց հետո քանդեցին, ավերեցին դրանք, 
ինչն անհնարին դարձրեց հրշեջ մեքենաների 
ջրով լիցքավորումը։ Հիդրանտներ պիտի 
լինեն քաղաքի տարբեր թաղամասերում։ 
Ճիշտն ասած՝ նոր ջրագծեր անցկացնելուց 
հետո հիդրանտներ տեղադրել են՝ մեր 
բողոքներից ու հորդորներից հետո, բայց 
թուրքական արտադրության, որը չի 
համապատասխանում մեր հրշեջ որեւէ մեքե-
նայի չափանիշներին։ Դրանք խիստ տար-
բեր վում են ռուսական արտադրության 
հիդրա նտներից, որոնցով մեր մեքենաները 
կարո ղանում էինք լիցքավորվել։ Մենք համա-
կողմանի պիտի ուսումնասիրենք հար ցը 
եւ առաջարկություն ներկայացնենք վերա-
դասին, նրանք էլ՝ կառավարությանը։

– Իսկ ո՞րն էր վերադասի հետ 
քննարկված երկրորդ հրատապ խնդիրը։

– Բանն այն է, որ մարտ-ապրիլ 
ա միսնե րին համա գոր ծակցու  թյան պլան -
 ներ ենք մշակել անտառտնտե սություննե-
րի եւ պահպանվող տա րածք ների կազ մա-
կեր պությունների հետ՝ հրդե հա շիջման հետ 
կապված։ Վերա դա սը հետաքրքրված է, թե 
ինչպես է իրագործվում այդ հան ձնա րա-
րականը, իրականացվու՞մ են այդ պլաններում 
նախանշված միջոցառումները, թե՞ ոչ։ Օրի-
նակ, նախատեսված է կամավորական 
կազ մա վորումներ ստեղծել՝ հրդեհաշիջում 
իրա կանացնելու համար։ Ըստ այդմ` կա-
մավորական հրշեջ հենակետ ենք ստեղծել 
Շիկահող գյուղում, որի նախաձեռնողն եմ, 
արդեն շենքի շինարարությունն ավարտված 
է, հրշեջ կամավորականներ են ընտրվել 
հինգ գյուղից՝ Շիկահող, Սրաշեն, Ներքին 
Հանդ, Ծավ, Շիշկերտ, մնացել է գործնական 
ուսուցում անցկացնենք մեխանիկների 
հետ։ ԱԻՆ նախարարը կառավարություն 
ծրագիր է ներկայացրել, հրշեջ մեքենա է 
տրամադրվելու Կապան համայնքին, 
որը լինելու է Շիկահողի հենակետում, 
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պատրաստված երաժշտական ցու ցա դրա-
կան ելույթները։

Վարչապետն այնուհետեւ այցելել է Խն-
ձո րեսկի գյուղապետարանի հարակից տա-
րածք, որտեղ նրան ջերմ ծափողջույններով 
դիմավորել են խնձորեսկցիները։ Վարչապետը 
եւ բարձրաստիճան հյուրերը ծաղիկներ են 
դրել Հայրենական մեծ պատերազմում եւ 
Արցախյան ազատամարտում զոհված հե -
րոս ների հիշատակը հավերժացնող հու շա-
կո ղթողներին, այնուհետեւ ներկայացվել են 
ցու ցա դրական ելույթներ: Վարչապետը զրու-
ցել է բնակիչների հետ, շնորհավորել նրանց 
Սպարապետի օրվա առթիվ։

Կառավարության ղեկավարը Տարած քա-
յին կառավարման եւ են թա կա ռուց վածքների 
նախարար Սուրեն Պա պիկ յանի եւ Սյունիքի 
մարզպետ Հունան Պո ղոս յանի ուղեկցությամբ 
այցելել է նաեւ Գորիս` ծանոթացել քաղաքի 
զբո սա շր ջային ենթակառուցվածքների զար-
գաց ման, մասնավորապես, Հին Գորիսի վե-
րա կան գնման ընթացքին:

Դիտակետին հարակից տարածքը նախ-
կի նում եղել է շինարարական աղբավայր. 
վերակառուցվելուց հետո այն հավակնում 
է դառնալ քաղաքի գրավիչ վայրերից մեկը: 
Դիտակետից բացվում է «ժայռերի քաղաք» 
Հին Գորիսի տեսարանը: Նախագիծն իրա-
կա նացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շր-
ջա նակում: Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 
կազ մում է 99 մլն դրամ, որից 40 տոկոսը՝ 
համայնքի ներդրումը: Ծրագիրն ուղղված է 
մր ցունակ զբոսաշրջային ծառայությունների 
մեծ ներուժի զարգացմանը: Ըստ պա տաս-
խա նատուների, վերակառուցումից հետո 
տա րածքը բավականին մրցունակ է բիզնեսի 
զար գացման եւ ներդրումների համար։ 2020 
թվականին արդեն իսկ սկսել են գործել հյու-
րա նոց եւ ռեստորան։ Ենթադրվում է որ 2021-
2022թթ. կստեղծվեն սպասարկման նոր եւ 
մրցունակ ծառայություններ, քանի որ ար-
դեն իսկ մի շարք բիզնես առաջարկներ են 
քննարկվում։

Վարչապետը շրջել է նաեւ Հին Գորիս 
պատմամշակութային կենտրոնով` ծա նո-
թացել այստեղ իրականացվող վե րա կան-

գն ման աշխատանքների ընթացքին: Նիկոլ 
Փա շինյանը կարեւորել է իրականացվող 
ծրագ րերը, որոնք նոր ազդակ կհաղորդեն 

Գորիսում զբոսաշրջության զարգացմանն ու 
քաղաքի գրավչության բարձրացմանը:

GOV.AM / 12.09.2020Թ.
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Վարչապետը Խնձորեսկում մասնակցել է Սպարապետի 
օրվան նվիրված միջոցառումներին եւ ծանոթացել 
Հին Գորիսի վերականգնման աշխատանքներին

կամավորներին ուսուցանելու ենք` 
ինչպես աշխատեցնել։ Հրդեհ ծագելու 

դեպքում կամավորները կսկսեն գործել` 
մինչեւ հիմնական ուժերի տեղ հասնելը։ Ինձ 
այլ բան է հուզում, մինչեւ այժմ գոյություն 
չունի «Կամավորականության մասին» օրենք։ 
Կամավորները որեւէ արտոնություն պիտի 
ունենան, պետության կողմից որեւէ ձեւով 
պիտի խրախուսվեն՝ ասենք հողի հարկի 
կրճատում, արձակուրդի օրերի հավելում եւ 
այլն։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված կարգ է 
սա։

– Ինչ խոսք, Ձեր առաջնահերթ 
խնդիրն արտակարգ դեպք լինելու պա-
րա գայում օպերատիվորեն ար ձա գան-
քելն է, ժա մանակին տեղ հասնելը։

– Դե, իհարկե, մենք պիտի ժամանակ 
շահենք, ժամանակին հասնենք դեպքի վայր, 
լինի վթար, արտակարգ պատահար, հրդեհ 
եւ այլն։ Ժամանակն է մեր հաջողության 
գրավականը։ Ինչքան շուտ հասնենք, այնքան 
շատ մարդ ենք փրկելու։ Լինում են դեպքեր, 
երբ փրկարարական աշխատանքներ կա-
տարելն անիմաստ է դառնում, ասենք, հրդեհ 
է ծագում, ահազանգն ստանալուց հետո մինչ 
տեղ ենք հասնում, ասենք, Ծավ բնակավայր, 
հրդեհը լայն մասշտաբներ է ընդգրկած լինում։ 
Որպեսզի ժամանակը կրճատվի, հրշեջ-

փրկարարական ցանցը պիտի ընդլայնենք։ 
Պետությունը նման հնարավորություն չունի, 
նման բան միայն զարգացած պետություններն 
են իրենց թույլ տալիս։ Օրինակ, Ֆրանսիայի 
հրշեջ-փրկարարական ծառայությունը յոթ 
րոպեից ուշ հրդեհի վայր չի հասնում, այնպես 
հստակորեն է տեղադրված հրշեջ-փր կա-
րարական ցանցը։

– Քանի որ խոսվեց հրդեհների մա-
սին, ցանկանում ենք իմանալ ան տա-
ռային հր դեհ ների մասին։ Այս ամա ռը 
եղանակն այնքան չորային չէ, ինչ պես 
նախորդ տարիներին։ Բոլորիս հիշո ղու-
թյան մեջ դեռեւս թարմ է Խոսրովի ար-
գելոցում բռնկված հրդեհը, որի շիջմանը 
մասնակցություն ունեցան ռու սաս-
տան ցի հրշեջ փրկարարները` հա տուկ 
ինքնա թիռներով։

– Բանն այն է, որ անտառային հրդեհները 
պայ մանավորված են ծառատեսակներով եւ 
բուսածածկույթով։ Նման հրդեհներ ծա գում 
են գիհիներով պատված անտա ռա հատ-
վածներում, բուսածածկ տարածքներում, որ-
տեղ կան փոքր ծառեր, թփեր, չոր մացառներ։ 
Հր դեհ բռնկվեց, օրինակ, Շահումյան լքյալ 
թա ղամասում, հրո ճարակ դարձավ մոտ 30 
հեկ տար տարածություն։ Ընդհանրապես 
մի քանի խոշոր անտառային հրդեհ ենք 

ունե ցել, բայց, ի տարբերություն նախորդ 
տարիների, կարողացել ենք մեր ուժերով 
կազ մակերպված մարել դրանք՝ առանց դրսի 
ուժերի օժանդակության։ Հրդեհ ծագեց Սյու-
նիք թաղամասի գերեզմանոցում, կարո-
ղա ցանք այնպես անել, որ հրդեհը չհասնի 
մոտակա անհատական տներին։ Առիթը բաց 
չթողնելով նշեմ, որ այդ գերեզմանոցում աղ-
բա հանություն չի իրականացվում, չորացած 
ծաղիկները, պսակները, խոտը, պլաստմասե 
հարդարանքները հավաքում են մի տեղ, եւ մի 
անկարգապահի անզգուշության պատճառով 
հրդեհ է ծագում, որը հղի է անկանխատեսելի 
հետեւանքներով։ Խոշոր հրդեհներ են եղել 
Մեղրիում, երկուսը` Գորիսում, Աճանան 
բնա կա վայրում, որտեղ հրդեհը հասնում էր 
արդեն դպրոցին, Դիցմայրիում։

Իհարկե, այս ամռան համեմատաբար 
խոնավ եղանակը նպաստեց, որ հրդեհների` 
նախկինի համեմատ փոքր թիվ ունենանք։

– Այս տարում, կարծես, ճանա պար-
հատրանսպորտային պատա հար ներն են 
շատացել։

– Այդպես է։ Համարյա ամեն օր մեր մար-
զում ճանապարհատրանսպորտային պա-
տա հարներ են լինում, վատն այն է` մահ-
վան ելքով։ Լինում են ՃՏՊ-ներ, որ մեր 
օգ նության կարիքը չի զգացվում։ Եթե դրանք 

էլ գումարվեն մեզ մոտ գրանցվածին, բա-
վականին մեծ թիվ է ստացվում։ Հիմ նա կա-
նում վարորդները գերազանցում են սահ ման-
ված արագությունը, վազանց կատարելիս 
դուրս են գալիս հանդիպակաց գոտի, տրան-
սպորտային միջոցը վարում են ոչ սթափ 
վիճակում։ Իհարկե, ճանապարհային ոստի-
կանության պատասխանատուներն ավե լի 
ստույգ կմեկնաբանեն ՃՏՊ-ների պատ ճառ-
ները։

– Պարոն Հարությունյան, մի քանի 
խոսքով ներկայացրեք Ձեր ղեկավարած 
կառույցի տեխնիկական զինվածությունը 
եւ կադրերով ապահովվածութունը։

– Ասեմ, որ տեխնիկայի խնդիր, մանա-
վանդ ավտոմեքենաների առումով, չու-
նենք։ Հրշեջ-փրկարարական մեքենաներ 
ունենք ռուսական, ֆրանսիական, ճա պո-
նա կան արտադրության` արտակարգ իրա-
վի ճակներում գործելուն նպաստող։ Ինչ 
վերաբերում է կադրերին, միայն Մեղրիում 
դժվարությամբ են համալրվում հրշեջ-
փրկարարների շարքերը։ Պլանավորել ենք 
մինչեւ սեպտեմբերի վերջը թափուր տեղերը 
լրացնել։ Այլ խնդիր չկա, որ կարող է մեզ 
մտահոգությունների տեղիք տալ։
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3ՈՒՐԲԱԹ  18 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2020Թ.  № 20 (536)



ռաց ման խնդիրներին՝ աչքի առաջ ունե-
նա լով ճանապարհաշինարարների շրջա-
նում տարածված ձեւակերպումը` ջուրը 
ճանապարհի թշնամին է։ «Դա աքսիոմա է, 
եթե ճանապարհաշինարարը կառուցելիս 
տե ղը-տեղին չլուծի ջրահեռացման խնդիրը, 
հետո շատ թանկ է վճարելու։ Բացի այդ` 
ծան րա քաշ, գերբեռնված բեռնատարներն 
են խախտում ասֆալտի ծածկույթի ներ դաշ-
նակությունը, այս խնդիրը, կարծեք, լուծման 
ճանապարհին է»։

Ինչեւէ, մի քանի օր աննպաստ (ան-
ձրեւոտ) եղանակից հետո ճա նա պար հա շի-
նա րարները նոր եռանդով էին լծվել գործին։

Ամենադժվարինը, թերեւս, Շուռ նուխ 
բնա կա վայրին հարող ճանա  պար հա հատ-
վածն է, որտեղ ե՛ւ վտանգավոր շրջադարձեր 
կան, ե՛ւ ճանապարհի՝ չափից ավելի նեղացած 
հատ վածներ:

Շուռնուխում հանդիպում ենք աշխղեկ 
Արշալույս Ղազարյանին։ Մի քանի ամիս է, 
ինչ «Ապառաժ» ընկերությունում է, բայց 
ընդհանրապես տասը տարվա ճա նա պար-
հա շինարարության փորձ ունի։

Գորիսից Կապան գալով՝ Շուռնուխ մտնե-
լիս մի վտանգավոր շրջադարձ կա, այդ տեղ 
քարե պատնեշ են կառուցել` զգալիորեն 
լայ նացնելով ճանապարհը, եւ վարորդների 
համար հնարավոր վտանգը մանրեւելու պայ-
մաններ ստեղծել։ «Այս հատվածում ճանա-
պարհը թեք մասեր ուներ, ջուրը լվացել, 
տարել էր հողը, միայն ասֆալտն էր մնացել, 
«գաբիոն» ենք պատրաստել՝ ցանցի մեջ 
քարեր լցնելով եւ շարելով, որ ճանապարհի 
հիմքն ամուր լինի, – մանրամասնում է 
աշխղեկը: – Երկու մետր փորել ենք, հասել 
հատակին, լիցք ենք արել, որի վրա էլ կա-
ռուցել ենք պատնեշը. դա կծառայի որպես 
ճամփեզր, ու նախկինում եղած վթարային 
վիճակն էլ կվերանա»։

Նաեւ տեղեկացնում է, որ իրենց հիմնա-
նորոգած ճանապարհահատվածներից 3.5 
կիլո մետրը մետաղական արգելապատնեշներ 
կունենա, իսկ որոշ տեղեր՝ բետոնե:

...Անդարձ անցել են այն ժամանակները, 
երբ, ասենք, բիտումի, դիզվառելիքի կամ այլ 
նյութերի պակասը նեղն էր գցում ճանա պար-
հաշինարարներին։ Այժմ ոչ միայն դրանցով, 
այլ ճանապարհաշինական առաջնակարգ 
տեխնիկայով են ապահովված, ինչին ակա-
նա տես եղանք «Ապառաժ»-ում։

Բայց, այնուամենայնիվ, հերթական 
հարցն ուղղեցինք ընկերության ներ կա յա ցու-
ցչին՝ ո՞րն է Ձեր գործունեության ամենանեղ 
օղակը. «Շինարարական աշխատանքներ կա-
տա րելիս հույժ անհրաժեշտություն է ծագում 
որոշ ժամանակով փակել ճանապարհը, 
դա դա րեցնել երթեւեկությունը՝ երբեմն հա-
րու ցելով վարորդների դժգոհությունը։ Սա-
կայն խնդրի լուծման այլ տարբերակ չկա. 
երթեւեկողները պիտի ըմբռնումով մո տե-
նան։ Դա նման է այն իրավիճակին, եթե 
հիմնանորոգվող բնակարանի մեջ (զու-
գա հե ռաբար) ապրես, բայց այդպես էլ է 
պատահում», – մանրամասնում է մեր զրու-
ցա կիցը։

Ճանապարհաշինարարները, որքանով 
նկա տե ցինք, հիմնականում ուժերը կեն տրո-
նա ցրել են անտառոտ հատվածների վրա, 
արեւկող հատվածները պահել ավելի ուշ ժա-
մանակների համար։

«Ապառաժ»-ին բաժին ընկած մոտ 10 կմ 
ճանապարհի Շուռնուխի տեղամասում 20 
հոգի են աշխատում` մեխանիզատորներ ու 
բանվորներ։

Աշխատանքային եռուզեռի ականատես 
եղանք, որն, իսկապես, տրամադրող էր։ Աս-
ֆալտը փռելուց առաջ խճի հարթեցման 
աշխատանքներ են տանում, նկատելի է, որ 
այդ հատվածում հողային աշխատանքներն 
ավարտվել են, ճանապարհը զգալիորեն 

լայ  նացվել է, մեքենաները մանրեւելու տեղ 
կունենան։ Իսկ որոշ տեղերում մայ րու-
ղին լայնացնելն այլ նպատակ է նաեւ հե-
տապնդում` հետագայում զերծ մնալ հնա-
րավոր քարաթափումներից ։ Ընդ որում` աջ 
ու ձախ ճանապարհը լայնացվում է մինչեւ 
երեք մետր։

Շուռնուխից Կապան վերադառնալիս 
հանդիպում ենք «Ապառաժ» ընկերության 
այն ճանապարհաշինարարներին, ովքեր 
աշխատում են Արծվանիկի տեղամասում. 
այստեղ նրանք կհիմնանորոգեն 4 կմ 700 մ 
ճանապարհահատված։

Ինչեւէ, «Ապառաժը» շինարարական աշ-
խա տանքները սկսել է հունիսի կեսին, որի 
վերջնաժամկետ է սահմանված դեկտեմբերի 
15-ը։

Կտեղավորվե՞ն այդ ժամկետի մեջ, թե՞ ոչ, 
– հարցը զրույցի ավարտին ուղղում ենք Դա-
վիթ Մարտիրոսյանին։

«Եթե ֆորսմաժորային իրավիճակներ 
չա ռա ջանան», - պատասխանում է նա` նա-
խեւառաջ նկատի ունենալով եղանակի մա-
տու ցած անակնկալները։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Մ-2 ճանապարհի Գորիս-
Կապան հատվածը նոր 
որակ կունենա. դրա 
գրավականն է նաեւ 
«Ապառաժ» ընկերության 
նվիրական աշխատանքը

Սկիզբը՝ էջ 1

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի դիրքորոշումը հանրակրթության պետական 
առարկայական չափորոշիչների նախագծի եւ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» 
առարկայի վերաբերյալ 

Օ գոստոսի 5-ին տեղի ունեցավ 
մամլո ասու լիս, որի ընթացքում 
Հայաստանի Հան րա պետության 

եւ Հայաստանյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկեղեցու հարաբերություններին առնչվող 
հարցերով աշխատանքային խմբի Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կրթական հար ցե-

րով ենթախմբի ատենապետ Տ. Միքայել 
արքեպիսկոպոս Աջապահյանը եւ Մայր Աթո-
ռի Քրիստոնեական դաստիարակության 
կեն տրո նի տնօրեն Տ. Զաքարիա ծայ րա-
գույն վարդապետ Բաղումյանը ներ կա յաց-
րեցին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կրթա-
կան հարցերով ենթախմբի դիրքո րո շու մը 

հանրակրթության պետական առար կա յա-
կան չափորոշիչների նախագծի եւ «Հայոց 
եկե ղեցու պատմություն» առարկայի վերա-
բեր յալ։

Ստորեւ ներկայացվում են երկու փաս-
տա թղ թերը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ ՅԱՅՑ ԱՌԱ ՔԵ-
ԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵ ՂԵ ՑՈՒ ՀԱ ՐԱ-
ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ 
ՀԱՐ ՑԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ԽՄԲԻ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋ-
ՄԻ ԱԾՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵ ՐՈՎ 
ԵՆ ԹԱԽՄԲԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 
ՀԱՆ ՐԱ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՉԱՓՈ ՐՈ ՇԻՉՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հայաստանի Հանրապետության եւ 
Հայաս տանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղե-
ցու հարաբերություններին առնչվող հար-
ցերով աշխատանքային խմբի Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի Կրթական հար ցե րով 
ենթախումբը (այսուհետ` Ենթա խումբ) 
սույն թվականի հուլիսի 10-ին ԿԳՄՍ նա-
խա րա րությանը փոխանցեց Հան րա կր-
թության պետական չափորոշիչի նախագծի 

վերա բերյալ իր դիրքորոշումը: Սույն դիր քո-
րոշման շրջանակներում Ենթախումբն իր 
մտա հոգություններն արտահայտեց ըն թա-
ցող գործընթացի առնչությամբ, արձա նա-
գրեց, որ, հակառակ ձեռք բերված պայ մա-
նա վոր վածությունների, հրավիրված չի եղել 
չափորոշիչների մշակման աշխատանքներին, 
եւ նույն ժամանակ հորդորեց` հիմնովին 
վերա տեսության ենթարկել նախագիծը:

Ըստ էության՝ անտեսելով ինչպես Ենթա-
խմբի, այնպես եւ հանրության տարբեր, այդ 
թվում եւ մասնագիտական շրջանակների 
կող մից այդ փաստաթղթի վերաբերյալ ար տա-
հայտ ված մտահոգությունները` կրթության 
պե տական լիազոր մարմինը, առկա էական 
տարաձայնությունները չփարատած, ան հաս-
կա նալի շտապողականությամբ այս ան գամ 
հրապարակել է հանրակրթության պե տա-
կան առարկայական չափորոշիչների նախա-
գծերը:

Ենթախումբը, շարունակելով չափորո -
շիչ ների շուրջ քննարկումներն ու խոր հր-
դակ ցությունները կրթության եւ գի տու թյան 
հեղինակավոր մասնագետների ու փոր ձա-
գետ ների հետ, գործընթացի վերա բեր յալ 
արձանագրում է`

1. Հանրակրթության պետական 
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չա փո րո շիչի խնդրահարույց նախագծի 
հիման վրա մշակված հանրակրթության 

պետական առարկայական չա փո րո շիչ-
ները չեն կարող նպաստել Հայաստանի 
Հանրապետության դպրոցներում ազգային 
ուսուցման եւ դաս տի արա կության ապա հով-
մանը:

Առարկայական չափորոշիչներում նվա-
զեց ված են հայագիտական առարկաների 
դասաժամերը, թույլ են տրված բո վան դա-
կային աղճատումներ, սխալներ եւ պատ-
մա կան-ժամանակագրական վրի պում ներ, 
որոնց վերաբերյալ արդեն իսկ բերվել են 
բազմաթիվ վկայակոչումներ: Չնայած բազ-
մա թիվ հավաստիացումների ու պնդումների` 
տար րալուծման ճանապարհով կրթական 
ծրագրից զեղչվել է նաեւ «Հայոց եկեղեցու 
պատմություն» առարկայի ծրագրի գերակշիռ 
հատվածը:

2. Հայաստանի Հանրապետության կր թու-
թյան ոլորտում որդեգրվող պետական քա ղա-
քա կանության շրջանակներում հայա գի տա-
կան առարկաների նկատմամբ ոչ առաջնային 
կա րեւորության ընդգծումը չի կարող բա-
ցա սական ներգործություն չունենալ նաեւ 
սփյուռ քա հայության կյանքում: Հայրենիքում 
գոր ծարկվող ազգային կրթության գա ղա փա-
րաբանությամբ են սնվում եւ կեն սա գործ վում 
Սփյուռքում իրականացվող հայա պահ պա-
նական նախաձեռնություններն ու ծրագրերը:

3. Մասնագիտական նեղ շրջանակների 
մաս նակցությամբ, առանց գործունեության 
թա փան ցիկության ապահովման, չափո րո-
շիչ նե րի մշակման գործընթացը հանրության 

լայն շրջանակներում արդարացի մտա հո գու-
թյուն ների տեղիք է տալիս, ինչը չի կարող 
անարձագանք մնալ՝ ելնելով կրթական բարե-
փո խումների արդյունավետությունից։

Ելակետ ունենալով վերը նշված ար ձա-
նա գրում ները եւ հաշվի առնելով գործ ըն-
թացի վերաբերյալ արտահայտված մտա հո-
գությունները՝ կրթության պետական լիա զոր 
մարմնին հորդորում ենք կասեցնել հրա պա-
րակ ված առարկայական չափորոշիչների 
նա խագծերի քննարկումները եւ ձեռնամուխ 
լինել Հանրակրթության պետական չափո րո-
շիչ ների արմատական վերափոխման աշխա-
տան քներին` հանրության առավել լայն` 
առաջին հերթին մասնագիտական ըն դար 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱ ՔԵ-
ԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵ ՂԵ ՑՈՒ ՀԱՐԱ ԲԵ-
ՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԱՐ-
ՑԵ  ՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ 
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐՈՎ ԵՆԹԱԽՄԲԻ 
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՅՈՑ 
ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» 
ԱՌԱՐ ԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կրթական 
հար ցերով ենթախումբը հանգամանորեն 
ուսում նա սիրել է առարկայական չափորո շիչ-
ների նախագծերը, հրապարակային ելույթ-
ներում դրանց մասին պետական կր թա կան 
լիազոր մարմնի կողմից տրված բա ցա տրու-
թյունները:

Սույնով արձանագրում ենք, որ իրա կա-

նու թյանը չեն համապատասխանում «Հայոց 
եկեղեցու պատմություն» առարկայի նյութն 
ամբողջությամբ այլ առարկաների մեջ ներ-
մուծ ված լինելու ԿԳՄՍ նախարարության 
պնդումներն ու վստահեցումները։

Անընդունելի է «Հայոց եկեղեցու պատ-
մու թյուն» առարկայի՝ որպես առանձին բա-
ղա դրիչի դուրս բերումը հանրակրթական 
դպրոցից: Վերջինիս հետեւանքով խախտվում 
է «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առար-
կան դպրոցում որպես առանձին բա ղա դրիչ 
դասավանդելու վերաբերյալ ՀՀ օրենս դրու-
թյու նը, անտեսվում են Հա յաս տա նում ճնշող 
մեծա մասնություն կազմող Հայոց եկեղեցու 
հա վատացյալների իրավունքները, մատաղ 
սերունդը զրկվում է համակարգված եւ 
նպատակային ձեւով 2000-ամյա իր Ազգային 
Եկե ղեցու պատմությանը, տոներին, ծե սե րին, 
հոգեւոր-բարեպաշտական սովո րու թյուն նե-
րին հաղորդ դառնալու եւ քրիստոնեական 
ար ժե հա մակարգով կրթվելու եւ դաստի-
արակ վելու հնարավորությունից։

Հանրակրթության պետական առար կա-
յա կան նոր չափորոշիչներում ընդգրկված 
է «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առար-
կայի ներկա ծավալի առավելագույն 30%-
ը. տարրալուծման հետեւանքով չա փո րո-
շիչ ներից դուրս է մնացել 5-րդ, 10-րդ եւ 
11-րդ դասարանների դասագրքերի ամբողջ 
նյութը: 7-9 դասարանների թեմաները միաց-
վել են «Հայոց պատմություն» առար կա-
յին՝ ընդհանրական խորագրերով եւ եր բեմն 
տարակարծության տեղիք տվող ձեւա կեր-
պում ներով։ 6-րդ դասարանի դասագրքի 

ամբողջ ծավալից միայն մի քանի տոներ են 
ներմուծվել «Ես եւ իմ հայրենիքը» առարկայի 
5-րդ դասարանի չափորոշիչում՝ այն էլ ոչ 
ամբողջությամբ, խիստ սահմանափակ ժա-
մա քանակով եւ սխալ անվանումներով։ Նոր 
չափորոշիչներից, ի շարս մի քանի կարեւոր 
տոների, դուրս են մնացել նաեւ դարերի 
ընթացքում մեր ազգային ինքնության, ոգու 
ու նկարագրի հետ սերտորեն աղերսված, 
պետական տոնակարգի մաս կազմող Սուրբ 
Էջմիածնի, Սրբոց Թարգմանչաց եւ Սրբոց 
Վարդանանց տոները։

Արձանագրելով «Հայոց եկեղեցու պատ-
մու թյուն» առարկայի 15-ամյա դա սա վան-
դության ընթացքում դրական փոր ձա ռու-
թյունը եւ աշակերտների հոգեկերտվածքի 
վրա բարերար ներգործությունը՝ ընդսմին 
են թա խումբը միանգամայն ողջամիտ ու 
բնական է համարում յուրաքանչյուր նա-
խա ձեռնություն՝ ուղղված ինչպես «Հայոց 
եկե ղեցու պատ մու թյուն», այնպես եւ այլ 
առարկաների բովան դակային բա րե փոխ մա-
նը:

Այսու, ենթախմբի սպասումն է կրթության 
պետական լիազոր մարմնից՝ հարգել նա-
խոր դիվ կատարված հավաստիացումներն 
առար կայի՝ որպես առանձին բաղադրիչի 
դա սավանդման առնչությամբ, հաշվի առնել 
այս ուղղությամբ մասնագիտական տարբեր 
շրջանակների կողմից արտահայտած դիր քո-
րո շումները եւ վերանայել «Հայոց եկեղեցու 
պատմություն» առարկայի նյութը տարբեր 
առարկաներում տարրալուծելու մոտեցումը։

 

Նա արիասիրտ զինվոր էր: Միշտ կանգ-
նած էր զինակից ընկերների թիկունքին: 
Աչ քի էր ընկնում հայրենասիրական 
բարձր ոգով: Ընկերները նրան շատ էին 
սիրում: Բոլորի համար հեղինակավոր 
եւ առաջինն էր: Երբեմն պատմում էր. 
«Ճիշտ է, թուրքերը լավ էին զինված, 
նրանց տեխնիկան հզոր էր, բայց հայերը 
ոգով էին ուժեղ, նրանք մեզ տեսնելիս 
մահու չափ վախենում էին: Մի թիզ հող 
չունենք թուրքերին տալու»: 

Թեեւ զոհվեցիր, հերոս, բայց դու ան-
պար տելի ես, դու հայրենիքդ, ընտանիքդ 
էիր սիրում, դրա համար էլ պաշտպանեցիր 
նրանց, թեկուզ սեփական արյանդ գնով, որ 
թուրքը չհասնի քո մաքրամաքուր ըն տա-
նիքին, ու երկիրդ անբիծ մնա:

Պարզապես թշնամին նենգադավ հասավ 
քեզ…

Հայրենիքը պաշտպանելիս Արմենը ծանր 
վիրավորվեց` կորցրեց ձեռքը, բայց եկավ 
Ապ րիլ յան պատերազմը: Արմենն առա-
ջիններից էր, ով կանգնեց զինվորի, հայ րե-
նի քի պաշտպանի կողքին: Կամավոր քաջ 
սիսիանցուն այս անգամ ճակատագիրն այլ 
բան էր նախատեսել ու իր մարտական ըն-
կերների հետ բռնեց անմահության ուղին… 
Սիսական քաջերի պանթեոնում. հայրենիքի 
պաշտպան Արմեն Հովհաննիսյան է այնտեղ 
ննջում, ով հերոսական վարքի մի վառ 
օրինակ է …

Առողջական խնդիրն անտեսելով՝ նա 
միշտ կանգնած էր հայրենիքի, ազգի ու բա-
նակի կողքին, պատրաստ էր կռվել ու պաշտ-
պանել այն մեծագույն արժեքը, որ կոչվում է 
հայրենիք: 

Հավերժ փառք քաջ Արմեն Հով հան նիս յա-
նին ու բոլոր հերոսներին:

Արմեն Հովհաննիսյանը ծնվել է 1978 թվա-
կանի մայիսի 13-ին Սիսիանի Ծղուկ (նախ կի-
նում՝ Բորիսովկա) գյուղում: 1984-1995 թթ. 
սովո րել եւ ավարտել է տեղի միջնակարգ 
դպ րոցը: 1995-96 ուստարում ընդունվել 
է Սիսիանի պետական հումանիտար քո-
լե ջի իրավագիտության բաժինը: 1996 թ. 
մայիսի 25-ին զորակոչվել է Հայոց բանակ: 
Ծա ռայել է Արցախում, ստացել սերժանտի 
կոչում: Նույն թվականի սեպտեմբերի 4-ին 

Քարվաճառում ականի պայթունից կորցրել 
է ձախ ձեռքի դաստակը, դարձել 2-րդ 
կարգի հաշմանդամ: Ծառայությունից հետո 
ավարտել է կիսատ թողած ուսումը։ 2002 թ. 
դարձել է Երկրապահ կամավորականների 
միության անդամ: 2010 թ. ընտրվել է Ծղուկի 
ավագանու անդամ: Աշխատել է «Սինգլ Գոռ» 
ՍՊԸ-ի («Սպանդաղբյուր» ՓՀԷԿ) տնօրենի 
տեղակալ: 2016 թվականի ապրիլ յան 
պատերազմի ժամանակ Սիսական ջոկատի 
հետ կամավոր մեկնել է Արցախ:

2016 թ. ապրիլի 4-ին Արցախի Մար տա-
կեր տի շրջանի Թալիշ գյուղում անօդաչու 

սար քից ծանր վիրավորվել էր, երեք օր բժիշկ-
ները պայքարել էին նրա կյանքի համար, 
սակայն ապրիլի 7-ին նա միացել էր զոհված 
իր ինը կամավոր ընկերներին: Նրա աճյունն 
ամփոփված է Սիսիանի պանթեոնում՝ հերոս 
ընկերների կողքին…

Արմեն Արեգի Հովհաննիսյանն ազնիվ, 
ընկե  րասեր, կիրթ, խելացի, համարձակ, հայ-
րե նանվեր ու հայրենապաշտ հայորդի էր: 
Շատ էր սիրում Արցախը, վիրավորվելուց 
հե տո հաճախ էր մեկնում այնտեղ, հետա քր-
քր վում այն ամենով, ինչ կապված է Արցախի 
հետ։ 

Արմեն Հովհաննիսյանն ամուսնացած էր: 
Երբ Արմենի եւ Արմենուհու որդին՝ Արեգը, 
ծնվել էր, Արմենն աշխարհի ամենաերջանիկ 

հայրն էր, քանի որ որդին նրա ներշնչանքի եւ 
հպարտության աղբյուրն էր… 

Հայտնի ճշ մար տություն է, պատերազմը 
չարիք է, քանզի շատ մայրեր սեւ հագան, 
մանուկներ որ բացան, բազում երազանքներ 
մնացին անա վարտ…

Հայրենի Ծղուկ գյուղի ռազմագիտության 
կաբինետն անվանվել է հերոսի անունով, 
իսկ հայրենի Ծղուկ գյուղի սկզբնամասում 
2016-ի նոյեմբերի 10-ին՝ հերոսացած հա-
յոր դու ընկերների ջանքերով բացվել է 
նրա հիշատակը հավերժացնող աղ բյուր-
հուշարձան: Այդ օրը համայնքի մար դիկ, 
«Ղա րաբաղյան պատերազմի վետե րան ներ» 
ՀԿ ներկայացուցիչները, հայ կազակ նե րը, 
պա տանի եւ ազատամարտիկ երկրա պահ-
ները, Արմենի ընկերներն ու ազգականները 
հա վաքվել էին մեկ անգամ եւս հարգելու 
հերոսի հիշատակը:

Արմեն Հովհաննիսյանը 2014 թ.  սեպ-
տեմ բերի 7-ին ՀՀ նախագահի հրամա նա գրով 
պարգեւատրվել է ՀՀ պետական պարգեւով՝ 
«Արիության» մեդալով:  2016 թ. մայիսի 28-ին 
(հետմահու)  Հայաստանի Հանրապետության 
նա խագահի կողմից պարգեւատրվել է «Մար-
տա կան ծառայություն» մեդալով:  Նույն թվա-
կանին «Սատար» բարեգործական հիմ նա-
դրամի կողմից նրան շնորհվել է «Հայրենիքի 
պաշտպան» 2-րդ աստիճանի մեդալը: 2016 թ. 
նոյեմբերի 10-ին (հետմահու) պարգեւատրվել 
է «Հայաստանի ԵԿՄ» հուշամեդալով:

Արմենի կյանքը թեեւ փրկել չի հաջողվել, 
սակայն հերոսի անունն ու հիշատակը մնում 
են հավերժ... 

Խոնարհվում ենք անմահ հերոսի, ազնվա-

րյուն ու քաջ մարտիկի հիշատակի առջեւ, 
թող Աստված հովանավորի եւ պահ պանի 
ազգի նվիրյալի ընտանիքին...

Կրկին հիշում ենք, հարգում ու գնա-
հա տում 2016 թ. ապրիլ յան քառօրյա պա-
տերազմի ընթացքում անմահացած՝ Սի սի-
անի անմահ հերոսներին, որոնցից մեկն էլ 
Արմեն Հովհաննիսյանն էր: 

– Նրան եւ բոլոր հերոսներին չեն մո ռա-
նում ոչ միայն Սիսիանում, այլեւ արտ եր-
կրում բնակվող ընկերները, – ասում է Ար-
մե նի համագյուղացի Հրաչ Հակոբյանն ու 
ավե լացնում, – հատկապես երբ արտեկրից 
գա լիս ենք հայրենի գյուղ, անպայման այ ցե-
լում ենք նրա եւ բոլոր հերոսների շիրիմներին 
ու ծաղիկներ խոնարհում…

Այսօր մենք ապրում ենք խաղաղ, անկախ 
ու ազատ Հայաստանում, որն առաջին հերթին 
սահմանը պահող մշտարթուն զինվորի, նաեւ 
մեր հերոս տղաների թափած արյան, հայոց 
մարտունակ բանակի շնորհիվ է նվաճվել:

Սյունեցի կամավորներն անմասն չեն 
մնա ցել եւ այսօր էլ մասնակցում են հայ-
րե նիքի պաշտպանությանը: Հանրահայտ 
ճշ մար տություն է՝ պատերազմում հաղ թա-
նակ ները հենց այնպես չեն տրվում, տր վում 
են հերոսների կյանքի գնով ու թանկ, ան-
գնա հատելի արյամբ… Եվ երբ մեր գողտրիկ 
բնակավայրերն ազատագրվում են, բոլոր 
նվիրյալ հերոսների համար հրաժեշտի հա-
մա զարկեր են տրվում, որոնք մեր նոր կյանքի 
սկիզբն են նշանավորում…

Փառք ու պատիվ Ձեզ, մեր անպարտ ու 
անմահ հերոսներ: 

ՎԱՐԴԳԵՍ ԽԱՆՈՅԱՆ

Սիսիանցի հերոսը՝ 
Արմեն Հովհաննիսյան 
(13.05.1978 - 07.04.2016)
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Գետաթաղում խնձորի առատ բերք է 
աճել. իսկ ո՞վ է Սյունիքում զբաղվում մրգի 
իրացման հարցով

Սեպտեմբերի 13-ին «Սյունյաց երկիրը» 
գտն վում էր Սիսիանի տարածաշրջանի 
Գե տա թաղ գյուղում…

Լեռնային այդ գյուղում ամռանը մոտ 30 
ընտանիք է բնակվում՝ 170 բնակչով:

Ձորերի ենթաշրջան, այդ թվում՝ Գե տա-
թաղ, հիմա կարելի է հասնել հրաշալի ճա -
նա պարհով, որ շահագործման է հան ձն վել 
2019-ի գարնանը: Ասֆալտապատ ավ տո ճա-
նապարհը հասնում է մինչեւ Լորաձորի վեր-
ջին գյուղը՝ Լեռնաշեն կամ Շենաթաղ:

Գետաթաղում ճիշտ նշանակված վար չա-
կան ղեկավար կա՝ Ռուբիկ Առաքել յան, ով ոչ 
վաղ անցյալում է փոխարինել մոտ 20 տարի 
գյուղը ղեկավարած Արթուր Դավթյանին:

Ռուբիկ Առաքել յանն էլ գյուղի թիվ 1 խն-
դի րը համարում է խմելու ջրի պակասը, որի 
լուծման  համար ծրագիր ունեն եւ սպասում 
են դրա կենսագործմանը:

Ոչ միայն Գետաթաղը, այլ Ձորերի բոլոր 
գյու ղերը՝ Դարբասը, Լորը, Լեռնաշենը մեկ 
ուրիշ խնդիր էլ ունեն: Հայ-իրանական գազա-
տարն անցնում է այդ գյուղերի տարածքով, 
բայց նշված բնակավայրերն այդպես էլ չեն 
կա րո ղանում օգտվել գազից: Տարիներ շա-
րու նակ քննարկվող այդ հարցը, կարծեք, այ-
սօր էլ լուծման հեռանկար չունի:

Գետաթաղում ականատես եղանք խնձո-
րի հեքիաթային բերքի…

Ըստ Ալբերտ Դավթյանի՝ «Բերքառատ 
տա րի է, հատկապես շատ է խնձորը, դամ-
բուլը: Կեռասն ու բալն էլ շատ են եղել: Կեռասն 
առանձնապես պահանջարկ չունեցավ, իսկ 
բալի իրացման խնդիր չի եղել, եկել ու տարել 
են: Հիմա կանգնած ենք խնձորի մթերման 
լրջագույն խնդրի առաջ»:

Ընտանիքներից յուրաքանչյուրը, որքա-
նով հասկացանք, կունենա միջին հաշվով 
4-5 տոննա բարձրորակ խնձոր, իսկ մեր 
զրու ցակիցը՝ Ալբերտ Դավթյանը՝ մինչեւ 30 
տոննա:

Հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակում հա-
վա նաբար կհավաքվի խնձորի բերքը, մինչ-
դեռ պարզ չէ  դեռեւս, թե ինչպես այն կիրա-
ցվի:

Գյուղացիներն այդ կապակցությամբ 
անո րո շության մեջ են:

– Խնձորի լավագույն տեսակները, որ 
նախորդ տարիներին վաճառել ենք կիլո գրա-
մը 200-250 դրամով, հիմա պատրաստ ենք 
վաճառել 100 դրամով. թող գան հավաքեն եւ 
տանեն, – ասում է Ալբերտ Դավթյանը:

Խնձորի մյուս տեսակները, որ ձմեռային 
պահպանության համար այնքան էլ հարմար 
չեն, գյուղացիները պատրաստ են վաճառել 
նույնիսկ 50 դրամով, թեեւ նախորդ տա րի նե-
րին նույն խնձորը վաճառվել է դրա կրկնակի 
կամ եռակի գնով:

Գետաթաղի բնակիչներն ակնկալում են, 
որ իշխանությունները կզբաղվեն խնձորի 
մթերման հարցով:

Դա սովորական հարց չէ այդ կողմերի գյու-
ղացիների համար, այլ՝ ավելի շատ, գյուղական 
տն տե սությունների կենսունակության ապա-
հով ման առանցքային հարց:

Մի ամբողջ տարի չարչարվել են՝ ջրել, 
ախ տա հանել, խնամել, իսկ հիմա…

Ի դեպ, սյունեցիները համեստ ու զուսպ 
հոգեկերտվածքի տեր մարդիկ են եւ պատ-
րաստ չեն իշխանություններին այնպիսի 
անա կնկալներ մատուցել, ինչպիսին, ասենք, 
նման իրավիճակներում կիրառում են Արա-
րատ յան դաշտի խաղողագործները կամ 
մյուս այգեգործները:

Սյունեցիները պարզապես սպասում են, 
որ առաջիկա օրերին առնվազն տեղական 
ու տարածքային իշխանություններից առա-
ջար կություններ կստանան խնձորի բերքի 
արժանապատիվ իրացման ուղղությամբ:

 

Ո՞վ է Կապանի 
ոստիկանության 
խաղամոլ 
պաշտոնյան, որ 
«Վիվառո»-ին 8 մլն 
դրամ տալիք ունի

Կապանի ոստիկանությունում մեկ-եր-
կու ամիս առաջ (գուցե եւ ավելի վաղ) սկիզբ 
առած խառնաշփոթը շարունակում է մո լեգ-
նել:

Տեւական ժամանակ է՝ գրեթե չի գործում 
ոստիկանության բաժնի հիմնական օղակը՝ 
օպե րատիվ ծառայությունը:

Այդ ծառայության տասը աշխատակից 
դեռեւս ս.թ. հուլիսի 1-ին աշխատանքից 
ազատ վելու դիմում էին գրել, հանձնել զենքն 
ու «удо»-ն (վկայականը):

Այդ օրերին Կապան ժամանած գնդապետ 
Արամ Հովհաննիսյանին (ՀՀ ոստիկանապետի 
տեղակալ) հաջողվել է ջուր լցնել կրակի վրա 
ու վերադարձնել ե՛ւ դիմումները, ե՛ւ զենքերն 
ու «удо»-ները:

Օրեր անց, սակայն, տասը ոստիկան 
(նույն ծառայությունից) կրկին դիմում են գրել 
ու վերստին  հանձնել ծառայության բերումով 
ունե ցած-չունեցածը:

Նրանց դիմումները տեւական ժամանակ 
Երեւան չէին ուղարկում. փորձ էր արվում 
հանդարտեցնել փոթորիկը կամ տեղի ունե-
ցածը կոծկել հանրությունից:

Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների՝ 
հրա ժարականի դիմումներից յոթը վերջին 
օրե րին ստիպված են եղել ուղարկել ոս տի կա-
նության կենտրոնական մարմին՝ անհնարին 
հա մարելով հետագա կոծկումը, ինչպես եւ 
նկատի ունենալով դիմումատուների հա մա-
ռությունը:

Ինչպես հաղորդել ենք մեր նախորդ եր-
կու հրապարակման մեջ (Կապանի ոս տի-
կանությունում ստեղծված վիճակի առն-
չությամբ), հարցերի հարցը եղել եւ մնում է 
հետեւյալը՝ ի՞նչ է կատարվել ու կատարվում 
Կա պանի ոստիկանությունում, որ մարդիկ 
(այդ թվում՝ փորձառու ոստիկաններ) չեն 
ուզում աշխատել այդտեղ:

Իսկապես, միայն COVID-ը կարող էր 
ստիպել, որ մի ամբողջ ծառայության աշ խա-
տակիցներ ապստամբության դրոշ պարզեին: 
Թեեւ սյունիքյան իրականությունը ցույց է 
տալիս, որ քաղաքական ու կառավարչական 
COVID-ն ավելի վտանգավոր է երկրի ու հան-
րու թյան համար, քան մարդկանց կյանքին ու 
առողջությանը սպառնացող համաճարակը:

ՀՀ ոստիկանությունը ոչինչ չի ասում 
Կապանի բաժնում ստեղծված վիճակի մա-
սին, ոստիկանության մարզային բաժինն էլ 
ջուրը բերանն է առել…

Առկա հարցերը պարզաբանելու համար 
սեպտեմբերի 11-ին խմբագրությունը դիմել 
է ոստիկանության բաժնի նորանշանակ 
պետ Զորիկ Վարդանյանին, ով էլ խոստացել 
է (կարգի համաձայն) հարցազրույց տալ՝ ՀՀ 
ոստիկանության լրատվական ծա ռա յու թյու-
նից թույլտվություն ստանալու դեպքում:

Եթե Զորիկ Վարդանյանը, այնու ամե նայ-
նիվ, մեր հարցերին պատասխանելու թույլ-
տվու թյուն չստանա, ապա ստիպված կլինենք   
հարցերն ուղղել հրապարակավ…

 Հ.Գ. Իբր քիչ էր բաժնում առաջացած 
լարվածությունը, հիմա էլ մեկ ուրիշ 
սկանդալ է բռնկվում:
Ոստիկանության մեր աղբյուրը տեղե-
կաց նում է, որ բաժնի ներկայիս պաշ տո-
նյա ներից մեկը սովորական խաղամոլ 
է ու «Վիվառո»-ին 8 մլն դրամ տալիք 
ունի: Ընդ որում՝ գումարը վճարելու 
ժամկետը լրացել է… 

Հարգելի պարոն վարչապետ
Համոզված եմ, որ Դուք ծանոթ եք աշխար-

հա հռչակ հայագետ ու բյուզանդագետ, 
կով  կասագետ ու պատմաբան, բանասեր  
Նի  կո ղայոս Ադոնցին, ծանոթ եք նրա գիտա-
կան ժառանգությանը:  Ուստի եւ չեմ ներ-
կայացնում նրա սխրանքը հայա գի տու թյան 
ու բյուզանդագիտության բնա գա վառ նե րում:

Վիթխարի այդ անհատականությունը ծն-
վել է Սիսիանի տարածաշրջանի Բռնակոթ 
գյուղում 1871 թվականին: 

Տունը, որտեղ ծնվել է, կառուցել է նրա 
պապը՝ Առաքելը, 1861-ին: 

Շենքի երկրորդ հարկը փլվել է 1931-ի 
երկրաշարժի հետեւանքով: 

Հիմա էլ վտանգված է առաջին հարկը:
Համագյուղացիներով տարիներ շա րու-

նակ դիմումներ ենք հղել մարզի եւ հան րա-
պետության բազմաթիվ ղե կա վար ների՝ շեն-
քը փրկելու խնդրանքով, սակայն որեւէ մեկը 
խոստումներից այն կողմ չի անցել:

Նիկողայոս Ադոնցի տունը փրկելու մեր 
վերջին հույսը Դուք եք, ինչի համար էլ դիմում 
ենք:

Խնդրում եմ բոլոր բռնակոթցիների եւ 
Սյուն յաց աշխարհի մտավորականների անու-
նից՝ այդ տունը վերցրեք պետական հովանու 
ներքո եւ փրկեք հետագա ավերումից:

Դա կլինի կենդանի հիշողություն մեծ 
հայրենասերի մասին:

Դրանով, հավատացած եղեք, հայա գի -
տու թյանը փառք բերած ու բերող, բո լոր 
ժամանակների ամենանշանավոր սյունե  ցի-
ներից մեկի՝ Նիկողայոս Ադոնցի հի շա  տակը 
կհավերժացվի նորովի եւ յուրովի կշեշ տա-
դրվի նրա վեհությունը:

Ճակատագրի դառը հեգնանքով անշիրիմ 
ու անզավակ մնացած Ադոնցի հիշատակը, 
կարծում ենք, պետք է հավերժացվի նրա 
անվանը պատշաճող մակարդակով:

Նրա երազած Հայաստանն ազատ ու ան-

կախ Հայաստանն է, որի կառուցմանը լծվել 
եք նաեւ Դուք:

Այնպես որ՝ վստահ ենք, որ նրա բռնա-
կոթյան տան վերակառուցումը Ձեզ համար 
ախորժելի գաղափար է, եւ Դուք գործնական 
քայլերով կարձագանքեք մեր խնդրանքին:

ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՍԻՍԻԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ, 

ԳՅՈՒՂ ԲՌՆԱԿՈԹ
31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2020 Թ.

Նիկողայոս Ադոնց աշխարհահռչակ 
հայագետի ու բյուզանդագետի բռնակոթյան 
տունը՝ փլուզման վտանգի առջեւ. Սամվել 
Սահակյանի դիմումը Նիկոլ Փաշինյանին

ԿՈՐԵԼ Է  Գորիսի մանկավարժական 
ուսումնարանի 1994 թ. շրջանավարտ 
Նարինե Գավրուշի Հարությունյանի МТ-I 
N 238700 դիպլոմը: Գրանցման N614 
Համարել անվավեր:
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Կապանում հայտնի 75-ի` (75 բնա կա-
րանոց) շենքի առջեւի տարածքում վեր-
ջին մեկ տարում շինարարական աշ խա-
տանքներ էին կատարվում, որ իրա կա-
նա ցնում էր Կապանի «Նորոգշին» ՍՊ ըն-
կե րությունը: 

Մ ոսկվայաբնակ կապանցի, «Դավիթ 
Բեկ» տարածաշրջանային հա-
սա րա կական կազմակերպության 

նա խա գահ Գագիկ Մելքումյանի հովանու 
ներ քո պուրակը վերածվեց ժամանցի 
մի գոտու, որ «Նորապսակների այգի» է 
կոչվում: Դեկորատիվ ծառերն ու թփե րը, 
արդիաոճ ձեւավորումը, վե րա տե ղա դր-
ված «Արցախուհին» քանդակը, հավա տար-
մության խորհրդանիշ ամուսնության մա տա-
նիները նոր տեսք են հաղորդել տեղանքին:

Այսօր` սեպտեմբերի 11-ին, նորա պսակ-
ների այգու հանդիսավոր բացման արա-
րո ղությունն էր: Թեեւ համավարակը որոշ 
սահմանափակումներ էր պարտադրել արա-
րո ղու թյանը, այնուամենայնիվ, մթնոլորտն 
անմիջական էր ու ջերմ, տոնական ու ոգեւո-
րող:

Մինչ արարողությունը սկսվելը շոշա փե-
ցինք կապանցիների եւ քաղաքի հյուրերի 
տրամադրությունը, լսեցինք նրանց խոսքը: 

ԴԱՎԻԹ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ («ՉԱԱՐԱՏ 
ԿԱ ՊԱՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ 
ՏՆՕ ՐԵՆ). «Չափազանց կարեւոր եւ 
գեղեցիկ իրա դար ձության ականատեսը եւ 
մասնակիցն ենք: «Չաարատ-Կապան»-ի 
քաղաքականությունն այն է, որ համայնքը 
պիտի զարգանա, իր բնակիչների համար 
դառնա ավելի գրավիչ, իսկ մեր ազգի ապագան 
ապահովելու համար, ամուր, ավանդապաշտ 
ընտանիքներ պիտի ստեղծվեն, որի ծոցից 
հայեցի, ճիշտ դաստիարակված երեխաներ 
լույս աշխարհ գան»:

ԿԱՐԵՆ ԳԻԼՈՅԱՆ (ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄԵԿ -
ՆԱ ԲԱՆ). «Յուրաքանչյուր գեղեցիկը մար դու 
մեջ կրթում, դաստիարակում է ինչ-որ հատ-
կանիշ: Հարաբերվելով գեղեցիկին` մարդ 
ակամայից բարիանում է, ներքուստ ավելի 
բարեպաշտ դառնում, ավելի նրբանկատ՝ 
գեղեցիկի հան դեպ, ուստի եւ սա շատ 
կարեւոր նա խա ձեռ նություն է, եւ համոզված 
եմ՝ սիրված վայր կդառնա սիրահարների, 
նորապսակների համար: Շնորհավորում եմ 
կապանցիներին այս գեղեցիկ այգին ունե-
նալու համար»:

ՍՈՖՅԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (ՄԱՆ ԿԱ-
ՎԱՐԺ). «Բո լորիդ աչքի առաջ մեր սիրելի 
քաղաքն օրե ցօր գեղեցկանում է։ Ահավասիկ` 
այս գողտրիկ անկյունը, որ նախեւառաջ նո-
րա պսակ ների համար է նախատեսված։ 
Շատ -շատ ուզում եմ երախտագիտությունս 
հայտ նել նախաձեռնության հեղինակին 
եւ հովանավորին, ճակատենցի Գագիկին, 
նրա բարի կամեցողության շնորհիվ այս 

Կապանում կյանքի ուղեգիր 
ստացավ «Նորապսակների 
այգի» հոյակերտ կառույցը

ան ձնական ներդրումի եւ ջանքի շնորհիվ:
Ուստի եւ անկեղծ շնորհակայությունս 

եմ ուղղում նախեւառաջ Ձեզ՝ հարգելի Գա-
գիկ Ազատի, մեկ տարի առաջ ծնված մտա-
հղա ցումը բարձր ճաշակով ու գեղագիտորեն 
կյանքի կոչելու եւ Կապանին նվիրելու հա-
մար:

Նաեւ շնորհակալությունս Ձեզ, որ բնակ-
վելով հանրապետությունից դուրս՝ մշտապես 
ապրում եք Կապանի հոգսերով:

Հրաշագեղ այս զբոսայգին չէ միայն, որ 
խոսում է Ձեր նվիրվածության մասին, այ լեւ 
դրան նախորդած բազմաթիվ ձեռ նար կում-
ները:

Մասնավորապես՝ ծննդավայր Ճակատենի 
Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցու վերականգնումը, 
ինչպես եւ գյուղամերձ բարձունքին երկա թա-
կուռ խաչի տեղադրումը:

Կապանի եւ առհասարակ Սյունիքի հան-
դեպ ընդգծված հոգածության օրինակ է 
դրսեւորում Ձեր գլխավորած «Դավիթ Բեկ» 
տարածաշրջանային հասարակական կազ-
մա կերպությունը:

2011 թվականից ծավալած ակտիվ գոր-
ծունեության մասին են վկայում այդ կազ մա-
կերպության կողմից Սյունիքում կատարած 
մի շարք բարեսիրական ձեռնարկումները. 
օժան դակություն մարզի նախադպրոցական 
եւ հանրակրթական ուսումնական հաս-
տա տու թյուններին, աջակցություն 2016 թ. 
ապրիլ յան պատերազմում զոհված եւ վիրա-
վոր ված սյունեցիների ընտանիքներին, իսկ 
2019 թվականին՝ «Արմաթ» ինժեներական 
լա բո րատորիայի հիմնադրում Կապանի եր-
կու դպրոցում:

Համոզված եմ, որ արարումի եւ նվիրումի 
Ձեր վարքը ընդօրինակելի կդառնա շատերի 
համար:

Երախտագիտության եւ շնորհավորանքի 
խոսք եմ ուղղում Կապանի համայնքապետ 
Գեւորգ Փարսյանին՝ իմաստալից ու գեղատես 
այս միջավայրը ստեղծելու պատեհ առիթով:

Չեմ կարող չնշել կարեւոր մի հանգամանք. 
Կապան քաղաքում հատկապես վերջին եր-
կու տարում այնպիսի բարենպաստ մթ նո-
լորտ է ձեւավորվել, որ երկրաշեն ամեն մի 
նախաձեռնության համար կանաչ ճա նա-
պարհ է բացված, ինչը բոլորիս նոր հույս եւ 
հավատ է ներշնչում մեր քաղաքի այսօրվա ու 
գալիքի հանդեպ:

Առանձնահատուկ շնորհավորանք եմ 
հղում բոլոր կապանցիներին, Կապանով 
մտա հոգ բոլոր մարդկանց՝ հանգստի եւ ժա-
մանցի անկրկնելի այս վայրն ունենալու առի-
թով:

Սիրելի կապանցիներ
Գեղեցիկ այս պուրակը ձեզ համար է, ձե-

զանից յուրաքանչյուրի համար, ձեր երե խա-
ների համար, մեր չքնաղ պա տա նի ների ու 
աղջիկների համար:

Այնպես որ՝ «Նորապսակների այգին» ոչ 
մի այն նոր երանգ կհաղորդի Կապան քա-
ղա քի ճարտարապետական դիմագծին, այ-
լեւ կդառնա նորացվող կյանքի եւ նոր ու 
ավանդական ընտանիքի, սիրո, հա մե րաշ-
խու թյան եւ միասնության խրախուսման 
խոր հր դանիշ:

Կրկին շնորհավորում եմ յուրաքանչյուրիդ՝ 
հրաշակերտ այս նորակառույցին կյանքի 
ուղեգիր տալու կապակցությամբ, բոլոր կա-
պան ցիներին ցանկանում ստեղծագործ աշ-
խատանք եւ երջանկություն, իսկ Հայոց աշ-
խարհին՝ խաղաղություն եւ արարման ու 
զարգացման անվախճան երթ: 

ընտանիքի հան դեպ: Բարերար Գագիկ Մել-
քումյանի հանդեպ երախտագիտությունն 
էլ կլինի այն, որ յուրաքանչյուր անգամ Կա-
պան այցելելիս այգին տեսնի խնամված, 
բարեկարգ եւ իր նպատակին ծառայող»: 

Համայնքի ղեկավարը համոզմունք հայտ-
նեց, որ նման նախաձեռնությունները շա րու-
նակական կլինեն:

«Նորապսակների այգու» բացման արա-
րո ղությանը ելույթ ունեցավ նաեւ Կապանի 
պատվավոր քաղաքացի, Սյունիքի նախկին 
մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը։

«Նորապսակների այգու» մուտքը երիզող 
ժապավենը կտրելու պատիվը վերապահվեց 
Կապան համայնքի ղեկավար Գեւորգ Փար-
սյա նին եւ նախաձեռնության հեղինակ Գա-
գիկ Մելքումյանին։ 

Այնուհետեւ ներկաների առջեւ հան-
դես եկավ Կապանի մշակույթի կեն տրո նի 
ստեղծագործական կազմը (գե ղար վես տա-
կան ղեկավար` Աստղիկ Գրիգորյան)։ 

Վերջում երիտասարդները հաճույքով լու-
սա նկարվում էին զույգ մատանիների ֆոնին։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

* * *

ԿԱՊԱՆԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ, ՍՅՈՒ-
ՆԻՔԻ ՆԱԽԿԻՆ ՄԱՐԶՊԵՏ, ԳԵՆԵՐԱԼ-
ԼԵՅ  ՏԵՆԱՆՏ ԷԴԻԿ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅ-
ԹԸ «ՆՈ ՐԱ ՊՍԱԿ ՆԵՐԻ ԱՅԳՈՒ» ԲԱՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ

Սիրելի հայենակիցներ
Հարգարժան պարոնայք՝ Կապան հա-

մայն քի ղեկավար Գեւորգ Փարսյան եւ հրա-
շալի այս նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ 
Մելքումյան:

Շատ հաճելի է, երբ համավարակի մեր օրե-
րում Կապանը ոչ միայն դիմակայում է, այլեւ 
լուծում զարգացման խնդիրներ, նորացվում 
ու երիտասարդանում անընդհատ:

Դրա արգասիքը նաեւ այս տոնա խմ-
բու թյունն է, որ տեղի է ունենում «Նո րա-
պսակների այգի» կոչվող հանգստյան գոտու 
բաց ման առիթով:

Նորակերտ այս պուրակը ծնվել է Կապանի 
արժանավոր զավակ Գագիկ Մելքումյանի 

պու րակը նոր տեսք ու բովանդակություն 
ստա ցավ: Նախկինում երիտասարդներն 
իրենց ամուսնության օրը գնում էին Գա րե-
գին Նժդեհի համալիր, լուսանկարվում քա-
ղաքապետարանի առջեւի պուրակում եւ 
քաղաքային շատրվանի տարածքում: Ամուս-
նու թյան արարողությունների ժամանակ 
հար սա նեկան շարասյունն այստեղ պտույտ-
ներ էր գործում եւ շարունակում իր ճա նա-
պար հը: Մեր քաղաքին անհրաժեշտ էր նման 
խորհրդանիշ-այգի։ Ուրախ եմ, որ ակա-
նա տեսն ենք այս հրաշք այգու բացմանը: 
Ըստ ամենայնի՝ նորապսակներն այստեղից 
կսկսեն իրենց կյանքի ուղին»:

Այգու բացման առիթով խոսք ասաց 
Կապանի համայնքապետ Գեւորգ Փար-
սյանը, ով այգին համարեց մեր քաղաքի 
համար լավագույն նվերներից մեկը: «Ապա-
գա յին վստահորեն նայող ցանկացած ըն-
տանիք յուրաքանչյուր պետության զար-
գաց ման երաշ խավորն է, իսկ այս այգին 
վերաբերմունք է ամեն մի նոր ստեղծվող 

Ձախից աջ. Սյունիքի նախկին 
մարզպետ, Կապանի պատվավոր 
քաղաքացի Էդիկ Բարսեղյանը, 
մոսկվայաբնակ կապանցի 
Գագիկ Մելքումյանը եւ Կապանի 
համայնքապետ Գեւորգ Փարսյանը
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում 
եւ հեղինակներին չեն վերադարձվում: 
Խմբագրության եւ հեղինակների 
կարծիքները կարող են չհամընկնել: 
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր 
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

տպագրվող նյութերի համար խմբագ-
րությունը պատաս խա նատ վություն չի 
կրում:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
 նշանի տակ տպագրվում են 

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1030, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
18.09.2020թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 
ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

 (+374 285) 5 25 63 
 (+374 91) 45 90 47
 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru
 www.syuniacyerkir.am

Դպրոցի տնօրենների վերապատրաստման 
դասընթաց

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշա կույ թի եւ 
սպորտի նախարարության երաշ խա վո-
րությամբ (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 09.09.2020 
թ., հմ. 1187-Ա/2 հրաման) «Գորիսի պե-
տական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը կազ-
մա կեր պում է վերապատրաստման դա-
սըն թաց հանրակրթական ուսումնական 
հաս տատության ղեկավարման իրավունք 
(հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների 
համար:
Դասընթացը կկազմակերպվի Գորի  սի 
պետական համալսարանում (ք.  Գորիս, 
Ավանգարդ 2, հեռ.՝ (077 /099) 33-76-
90, (098) 19-67-07): Մասնա կից ների 
ցանկությամբ դասընթացի կազ մա կեր-
պման ձեւը (առկա, հեռավար, հիբ րիդային) 
եւ ժամանակացույցը կարող է հա մա ձայ-
նեց վել: 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Վերապատրաստման դասընթացին կա-
րող է մասնակցել այն անձը, ով ունի 
բար ձրա գույն կրթություն (բակալավր, 
դիպ լոմավորված մասնագետ, մա գիս-
տրոս), վերջին տասը տարվա ընթաց քում 
մանկավարժական, գիտա ման կա վար-
ժա կան աշխատանքի կամ կրթության 
կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տար-
վա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ:
Վերապատրաստմանը մասնակցելու հա-
մար անհրաժեշտ է ներկայացնել.
 դիմում՝ Գորիսի պետական համալ-
սարանի ռեկտորի անունով (Ձեւ-1, 
լրաց վում է տեղում),

 3x4 չափսի երկու լուսանկար,
 բարձրագույն կրթության դիպլոմի 
պատ ճենը,

 աշխատանքային գրքույկի պատ ճե նը 
կամ քաղվածքը կամ վեր ջին տասը 
տարվա ընթաց քում մանկավարժական, 
գիտա ման կա վարժական աշխատանքի 
կամ կրթության կառավարման ոլորտի 
առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր 
աշ խա տանքային ստաժի վերաբերյալ 
տեղեկանքը,

 անձնագրի պատճենը,
 մասնագիտական գիտելիքներն 
ու գործնական կարողությունները 
հավաստող այլ փաստաթղթեր 
(գիտական աշխատություններ, 
հրապարակումներ կամ դրանց ցանկը),

 Գորիսի պետական համալսարանի 
900288000012 հաշվեհամարին 
փոխանցված գումարի անդորրագիրը*:

Փաստաթղթերի պատճենները ներկա-
յաց վում են բնօրինակների հետ միասին: 
Պատճենների իսկությունը ստուգելուց 
եւ սքանավորելուց հետո բնօրինակները 
վերադարձվում են:
*Վերապատրաստման դասընթացի ար-
ժե քը, ներառյալ մասնակիցներին տրա-
մա դրվող բաշխիչ նյութերը եւ սուրճի ընդ-
մի ջումները, կազմում է 80000 (ութ սուն 
հազար) դրամ: Կկազմակերպվի նաեւ 
էլեկտրոնային թեստավորում (հա մալ սա-
րա նի համակարգչային կենտրոններում 
ներ դր ված են գիտելիքների ստուգ ման 
ավտոմատ համակարգեր) վե րա պատ-
րաստ վողների համար, ինչն ուղղված կլի նի 
վերամասնագիտական փափուկ հմ տու-
թյուն ների զարգացմանը:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Վերապատրաստման գործընթացը կազմա-
կերպվում է ՀՀ հանրակրթական ուսում-
նա կան հաստատության ղեկավարման 
իրա վունք (հավաստագիր) ստանալու 
քն նություն ներին նախապատրաստելու 
նպա տակով կազմակերպվող վերա պատ-
րաստումների համար ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա-
րարության կողմից հաստատված քն-
նու թյունների համար նախատեսված 
թե մա ների բովանդակության եւ հար ցա-
շա րին համապատասխան Գորիսի պե-
տա կան համալսարանի կողմից մշակ ված 
ուuումնական ծրագրի եւ թեմատիկ պլա նի 
հիման վրա: Դասընթացն իրա կա նացվում 
է մոդուլային-կրե դի տա յին համակարգով՝ 
110 ժամ ծան րա բեռն վա ծությամբ, որը նե-
րա ռում է վերա պատ րաստման բո վան դա-
կության պար տադիր` իրավական, կա ռա-
վար  չա կան, մանկավարժական, հո գեբա-
 նա կան գիտելիքների, ինչպես նաեւ` ուսու-
ց ման մեթոդաբանության եւ գործնական 
կարողությունների ձեւա վոր մանն ու ամ րա-
 պնդ մանն ուղղված բա  ղա դրիչները, եւ կամ- 
ընտրական դա  սըն  թա ցների առար կա յա-
խումբ (ա ռա  ջարկվում է կամ ընտրական 
եր կու մոդուլ՝ յուրաքանչյուրը 15 ժամ ծան -
րա բեռնվածությամբ, որոնցից առանց լրա-
ցուցիչ վճարման դասընթացի մաս նա կի ցը 
կարող է ընտրել մեկը):
Պարտադիր դասընթացները ներառում են 
հինգ մոդուլներ՝ երեք կրեդիտ (95 ժամ) 
ուսումնական բեռնվածությամբ.
 Հանրակրթության բնագավառի օրեն-
սդրություն,

 Իրավունքի հիմունքներ,
 Գնումների գործընթացի կազմա կեր-
պում,

 Կիրառական հաշվապահություն,
 Կիրառական մանկավարժություն եւ 
հոգեբանություն:

Կամ ընտրական դասընթացներից 
առաջարկվող մոդուլներ.
 Տեքստային եւ գործարար փաս տա-
թղթերի մշակման տեխնոլոգիա,

 Օտար լեզու հատուկ նպատակներով։
Դասընթացը կվարեն Գորիսի պետական 
հա մալսարանի եւ հանրակրթության ոլոր-
տի փոր ձառու աշխատակիցներ, հրա վիր-
ված այլ մասնագետներ (https://gorsu.am/
աշխա տա կազմ-3/):
Դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 11-ից 25-ը ներառյալ՝ Գո րի-
սի պետական համալսարանում (Աշ խա-
տա կազմի կառավարման բաժին, հեռ.՝ 
(077/099)33-76-90, (098)19-67-07) ամեն օր 
(բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից)՝ ժամը 
10.00-ից 16.00-ն: 
Դասընթացը կկազմակերպվի սեպտեմբերի 
28-ից մինչեւ հոկտեմբերի 19-ը: 
Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է 
ստանալ.
Բջջ.՝ (077/099)33-76-90, 
 (098)19-67-07, (095)29-01-18
Կայք՝ www.gorsu.am
E-mail` gorissu@mail.ru 
Fb` https://www.facebook.com/ԳՊՀ-
Վերապատրաստումներ-Training-Courses
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գորիս, Ավանգարդ 2 (Գո րի-
սի պետական համալսարան, 1-ին
մաս նաշենք, 2-րդ հարկ, Աշխատակազմի 
կառավարման բաժին):

«ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 
ՊՈԱԿ

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ նաեւ՝ 
Ընկերություն) տեղեկացնում է, որ 2020թ. հոկտեմբեր 10-
ին, ժամը 11-ին եւ ժամը 13-ին, Ընկերության՝ ք. Գորիս, 
Գ. Տաթեւացու 5 հասցեում գտնվող վարչական շենքում, 
գումարվելու են Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ 
ընդհանուր երկու ժողովներ, որոնց օրակարգերում 
ընդգրկված են հետեւյալ հարցերը. 

Առաջին (ժամը 11-ին գումարվող) ժողովի օրա-
կարգ.

1. Ընկերության 2019թ. տարեկան հաշ վետ վու-
թյուն ների հաստատում:

2. Ընկերության շահույթի եւ վնասի բաշխման հաս-
տա տում:

3. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին 

որոշ ման ընդունում:
Երկրորդ (ժամը 13-ին գումարվող) ժողովի օրակարգ.
1. Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամների 

ըն տրություն եւ տնօրենների խորհրդի քանակական 
կազմի հաստատում:

2. Ընկերության տնօրենի փոփոխության մասին 
որոշ ման ընդունում:

3. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի ան-
դամ ների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցում:

4. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի 
իրա վա սությունները վերստուգողի վրա դնելու մասին 
որոշման ընդունում:

5. Ընկերության վերստուգողի ընտրություն:
Ըն կերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր 

ժո ղովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժ նե տե-
րե րի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը 2020թ. հոկտեմբերի 
9-ն է՝ հոկտեմբերի 8-ի ավարտի դրությամբ ընկերության 
բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

Օրակարգի հարցերին վերաբերվող փաստաթղթերին 
ծանոթանալու, ինչպես նաեւ լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար կարող եք մինչեւ 09.10.2020թ. դիմել Ըն կե րությանը 
վերը նշված հասցեով, աշխատանքային օրերին, ժամը 
11:00 -ից մինչեւ 16:00 -ն: 

Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր 
երկու ժողովներին մասնակցելու դեպքում անհրաժեշտ է 
ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով:

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՓԲԸ

«Եվրոպական Համալսարանի» Կապանի 
մասնաճյուղը հայտարարում է ընդունելություն 
հեռակա ուսուցմամբ՝ հետւյալ 4 
մասնագիտություններով.

 Մասնագիտություն  Ուսուցման ձեւ Ուսման/տարեկ/ վճար

 1. Կառավարում հեռակա  240 000դրամ

 2. Իրավագիտություն հեռակա  240 000 դրամ

 3. Հոգեբանություն հեռակա  240 000 դրամ

 4. Տեղեկ. տեխնոլոգ  հեռակա  240 000 դրամ

Եվրոպական Համալսարանը ՀՀ պետական բուհ է ՝ Հայաստանի 4 միջազգային բու հե-
րից մեկը։ 
Եվրոպական Համալսարանը հանդիսանում է Բարձրագույն կրթական հաս տա տու-
թյունների եվրոպական ասոցիացիայի /EURASHE/ անդամ։
Համալսարանը մասնաճյուղեր ունի Գյումրիում, Վանաձորում, Իջեւանում եւ Կապանում։
Մեր հասցեն. ք. Կապան, Երկաթուղայինների 4։ Հեռ. 093 36 36 14, 094 31 32 54, 094 70 
80 19։ Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը մինչւ սեպտեմբերի 25-ն է։

Կրթական ծրագիրը
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031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Ֆ* 15 1 360 000
061105.01.6 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ

Մ(գ) Ֆ* 8 360 000

072401.01.6 Լեռնային գործ եւ օգ տա-
կար հանածոների արդյունահանում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

Ֆ*կամ 
Ք*կամ Մ*

14 1 312 000

071501.01.6 Մետալուրգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

Ֆ*կամ 
Ք*կամ Մ*

10 1 312 000

072402.01.6 Օգտակար հանածոների 
հարստացում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

Ֆ*կամ 
Ք*կամ Մ*

10 1 312 000

073201.01.6 Արդյունաբերական եւ 
քաղաքացիական շինարարություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ* 6 312 000

Դիմորդն ընդունելության դիմում-հայտում իր ընտրությամբ եւ ցանկացած հաջորդա-
կա նությամբ հայտագրում է մասնագիտությունները՝ ըստ ուսուցման վճարովի հա-
մակարգի: Համաձայն ընդունելության դիմում-հայտի՝ դիմորդը կարող է մասնակցել 
մեկ բուհի վճարովի մասնագիտությունների մրցույթին, եթե ընտրած բոլոր մաս-
նագիտությունների համար պահանջվում է ընդունելության մրցութային միեւնույն 
առարկայի քննությունը:
Հարգելի դիմորդներ, դիմում-հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է մինչեւ սեպ-
տեմբերի 30-ը ժամը 18.00-ն ներկայանալ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ՝ Ընդունող հանձնաժողովին եւ ներկայացնել 
հետեւյալ փաստաթղթերը
 միջնակարգ կրթության ատեստատը, միջին մասնագիտական կամ մաս նա գի-
տական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը,

 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
 անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկա-
յա կան, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),

 զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային 
զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին,

 արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան 
փաս տաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի եւ մինչեւ 18 տարեկան մանկուց հաշ ման-
դա մության, ինչպես նաեւ զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին, առանց ծնողական 
խնամքի մնացած լինելու մասին),

 «Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական 
քննությունների վկայագիր:

 Առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք, հեռակա ուսուցման ընդու-
նելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ 
կրթության ատեստատի կրկնօրինակը՝ այն բուհի նշագրումով եւ կնիքով, որտեղ 
գտնվում է բնօրինակը:

 Ներբուհական քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաեւ փաստաթղթերն ընդունելու 
եւ ձեւակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր:

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման եւ այլ տեղեկությունների համար դիմել ՀԱՊՀ 
Կապանի մասնաճյուղ, Բաղաբերդ 28; հեռ., 093-15-00-26 եւ 093-73-01-03:

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարանի Կապանի մասնաճյուղը կատարում 

է 2020-2021 ուստարվա հեռակա ուսուցման 
ընդունելություն հետեւյալ կրթական ծրագրերով`
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