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Հունվարի 24-ին Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը, ՀՀ գրողների նախագահ
Էդվարդ Միլիտոնյանը մտավորականներ, գրողներ, ասմունքողներ այցելեցին Զանգակատուն`
մեծն պոետի ծննդավայր: Մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանի առաջին այցը չէր, ուստի տունթանգարան այցելելուց, դպրոցում կազմակերպված գրական-երաժշտական ցերեկույթին
մասնակցելուց առաջ, գյուղապետ` Էմին Սահակյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Ավետիք
Գրիգորյանի հետ զրուցելիս ասաց, որ արդեն ընթացքի մեջ են տուն-թանգարանի համար
առանձին ենթակայան կառուցելու աշխատանքները ինչի շնորհիվ տուն-թանգարանը
կձերբազատվի 1.5 կմ երկարությամբ հեռվությունից հոսանք մատակարարելու
դժվարություններից, բացի այդ կունենա մշտական որակյալ հոսանք: Տուն-թանգարանը, որը
կառուցվել է Ջիմ Թորոսյանի նախագծմամբ ամբողջական չէ: Նոր նախագծով կկառուցվի
ֆոնդասենյակ, գրապահոց, վարչական մաս, սենյակ գիտական աշխատողների համար,
ընդունելությունների սրահ: Փետրվարի 23-ին կայանալիք մրցույթում հաղթող շինարարական
կազմակերպությունը աշխատանքները կավարտի մինչ պոետի մահվան օր` հունիսի 17-ը:
Տասը տարի սպասելուց հետո վերանորոգվել է նաև տուն-թանգարանի որմնանկարները:
Երևանի պատկերասրահի վերանորոգողները հավատարիմ են մնացել Սարգիս Մուրադյանի
ոճին ու մտահաղացմանը: Ավետիք Գրիգորյանի ջանքերով թարմացվել են բոլոր
վահանակները, պաստառները Տուն-թանգարանում մարզպետը ծանոթացավ մեծ պոետի նոր
մասնունքներին: Կազմվել էր Պարույր Սևակի տոհմածառը, ըստ որի, մեծ բանաստեղծի
նախնիները ապրել են Րաֆֆու ծննդավայրի` Ատրպատականի Փայանջուկ գյուղի
հարևանությամբ գտնվող Հավթվան գյուղում: Այնուհետև հյուրերը մասնակցեցին
Զանգակատան դպրոցում կազմակերպված գրական-երաժշտական ցերեկույթին: Միջոցառման
վերջում մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնելով ասաց, որ ինչպես
հողն է սնում, աճեցնում բույսին, այնպես էլ Սևակի պոեզիան սնում է ողջ հայ ազգը:
Զանգակատան գրադարանը հարստացավ Մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանի և Էդվարդ
Միլիտոնյանի նվիրած գրքերով:
*

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի աշխատանքային այցն
Արարատի մարզ
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Փետրվարի 18-ին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն աշխատանքային
այցով Արարատի մարզում էր: Այցի նպատակը գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների
նախապատրաստության ընթացքին տեղում ծանոթանալն էր:
Մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանի ուղեկցությամբ նախարարը Ղուկասավան համայնքում,
ծանոթացավ տեղի ջերմոցային տնտեսություններին: Ցանքի և խնամքի ագրոտեխնիկական
պայմաններին ծանոթանալուց զատ, նրան հետաքրքրեց նաև, թե որքանով են
արդյունավետորեն կազմակերպվում պայքարի աշխատանքները մորմազգի մշակաբույսերի ցեցի
դեմ: Մանավանդ, որ եթե նախորդ տարի գյուղացիական տնտեսությունների և մասնագետների
համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել էր նվազագույնի հասցնել վաղահաս
կարտոֆիլի բերքի կորուստը, ապա նույնը հնարավոր չէր ասել լոլիկի ցեցի դեմ պայքարի
արդյունավետության մասին:
Ջերմատանը, ուր լոլիկի թփերն արդեն ձևավորված էին, և ծաղկի մշակությամբ
մասնագիտացված ջերմոցում, ուր եղավ նախարարը, հիանալի բերքից բացի, իսպառ
բացակայում էր նաև ցեցի վտանգը:
Այնուհետև նախարարը մասնակցեց է մարզխորհրդի նիստին, ելույթ ունեցավ հանրապետության
գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարների, դրանցից բխող Արարատի մարզի
գյուղացիական տնտեսությունների խնդիրների և ծրագրերի մասին:
Բարձր գնահատելով նախորդ տարվա ձեռքբերված արդյունքները՝ Սերգո Կարապետյանը
մեդալներով ու շնորհակալագրերով պարգևատրեց համայնքի ղեկավարների և մարզի
գյուղատնտեսության առաջավոր մի շարք մասնագետների:
«Կենտրոն» հեռուստաընկերության տեսանյութ

Տեղի ունեցավ մարզխորհրդի առաջին նիստը
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ՀՀ Արարատի մարզպետարանի նիստերի դահլիճում կայացավ մարզխորհրդի 2014 թվականի
առաջին նիստը:
Նիստը վարում էր ՀՀ Արարատի մարզպետ Ա.Գրիգորյանը:Նիստին մասնակցում էր նաև ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարար Ս.Կարապետյանը:Մարզխորհրդի անդամներից բացի նիստին
մասնակցում էին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության պատասխանատու
պաշտոնյաներ,ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչը,
հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներ ,
մարզի ՋՕԸ-ների, բժշկական կենտրոնների տնօրեններ ,մարզպետարանի պատասխանատու
աշխատակիցներ,լրատվամիջոցներ:
Արարատի մարզի 2013թ. սոցիալ-տնտեսական վիճակի և մարզպետի գործունեության մասին
հաշվետվությունը ներկայացրեց աշխատակազմի ղեկավար Ա.Վարդանյանը:Նա տեղեկացրեց
նաև,որհաշվետվության ամբողջական տարբերակը նիստից հետո կտեղադրվի մարզպետարանի
կայքում:
Նիստի ժամանակ հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարների,
դրանցից բխող Արարատի մարզի գյուղացիական տնտեսությունների խնդիրների և ծրագրերի
մասին ելույթ ունեցավ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Ս.Կարապետյանը, որից հետո
նախորդ տարվա ձեռքբերված արդյունքները գնահատելով` նախարարը մեդալներով ու
շնորհակալագրերով պարգևատրեց համայնքի ղեկավարների և մարզի գյուղատնտեսության
առաջավոր մի շարք մասնագետների:
Մարզի համայնքների 2013 թվականի տարեկան բյուջեների կատարման և 2014 թվականի
համայնքների բյուջեների հաշվարկային ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը 2013
թվականի նկատմամբ ներկայացրեց ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման
վարչության պետ Գ. Եղիազարյանը:
Գարնան գյուղատնտեսական և ոռոգման սեզոնի նախապատրաստական աշխատանքների
մասին զեկուցեց գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Հ. Տերտերյանը:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից դրամական պահանջների վերաբերյալ
կայացված որոշումների հարկադիր կարգով կատարման հնարավորությունների մասին
տեղեկացրեցիրավաբանական բաժնի պետ Ս. Բաբայանը:
Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Է. Հովհաննիսյանը խոսեց
Արարատի մարզի 2011-2014թթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի իրականացման
2013 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով իրականացված մոնիտորինգի և
գնահատման տարեկան հաշվետվության և մարզի 2011-2014թթ սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագրի իրականացման 2014 թվականի աշխատանքային պլանի մասին:

Ոստիկանության պետ,գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի
այցը Արարատի մարզ
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Փետրվարի 19-ին ոստիկանության պետ, գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը
մարզային այցերի ծրագրով Արարատի մարզում էր և աշխատանքային խորհրդակցություն
անցկացրեց ոստիկանության մարզային վարչությունում:
Վլադիմիր Գասպարյանը ներկայացրեց ոստիկանության համակարգի բարեփոխումների
ընթացիկ փուլի պահանջները և նշեց, որ ոստիկանության ղեկավարության առաջադրած
սկզբունքներն ընդհանրական են բոլոր տարածաշրջանների համար՝ ոստիկանական
ծառայության հետ անհամատեղելի երևույթների բացառում, կանխարգելիչ աշխատանքների
ակտիվացում, հանցագործությունների բացահայտման արդյունավետության ապահովում,
ոստիկանության ծառայողի ներքին վերափոխում, աշխատանք քաղաքացիների հետ՝ հիմնվելով
հասարակություն-ոստիկանություն կապի ամրապնդման վրա:
Վերլուծելով մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների գործունեությունը՝
ոստիկանության պետն ընդգծեց երիտասարդ կադրերի հետ հետևողական աշխատանքի,
համայնքային ոստիկանության ծառայության նոր որակի ապահովման, հասարակությանը
սպասարկող ծառայությունների աշխատանքի արմատական բարեփոխման անհրաժեշտությունը:
Քննչական ծառայության օրինակով՝ Վլադիմիր Գասպարյանը ներկայացրեց, թե ինչպիսին պետք
է լինի ընդհանրապես ոստիկանի աշխատանքը քաղաքացու հետ:
Ոստիկանության պետը խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրեց
հատկապես անչափահասների հիմնախնդիրներին` նշելով, որ իրավապահ գործունեության այդ
ոլորտն այսօր ընդգրկում է նաև աշխատանքն անբարենպաստ ընտանիքների, ուսումնական
հաստատությունների, զորակոչիկների, նաև՝ հետզորակոչային տարիքի պատանիների հետ:
Ոստիկանության պետը, ելնելով տարածքի առանձնահատկություններից, խորհրդակցության
մասնակիցներին հրահանգեց ավելի սերտորեն աշխատել գյուղացու հետ, լինել սրտացավ,
որպես գյուղացու հոգսը կիսող մասնակցել նրա խնդիրների լուծմանը:
Խորհրդակցության ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանը մասնակիցներին տվեց աշխատանքների
բարելավմանն ուղղված կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ:
Այնուհետև ոստիկանության պետը Արարատի մարզպետարանում հանդիպում ունեցավ
համայնքների ղեկավարների հետ՝ ներկայացնելով իր այցի նպատակը, ոստիկանության
ծրագրերը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրները իրավապահների հետ
համագործակցության ոլորտում:

Անցկացվել են ցուցադրական վարժանքներ
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ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն` պատերազմական իրավիճակի
առաջացման դեպքում մի շարք քաղաքացիական բուժհաստատություններ, ստանալով
զինվորական հոսպիտալի կարգավիճակ, գործելու են ՀՀ ՊՆ ենթակայության ներքո:
Փետրվարի 25-ին, ՀՀ Արարատի մարզի «Արարատի հիվանդանոց» բժշկական կենտրոնի
բազայի վրա անցկացվեց վերոհիշյալ գործընթացի բոլոր փուլերը ներկայացնող ցուցադրական
զորավարժություն: Վարժանքին ներկա էին ՀՀ պաշտպանության և առողջապահության
նախարարներ Սեյրան Օհանյանն ու Դերենիկ Դումանյանը, ՀՀ նախագահին կից գլխավոր
ռազմական տեսուչ, գեներալ-գնդապետ Միքայել Հարությունյանը, ՀՀ Արարատի մարզպետ
Ա.Գրիգորյանը,մարզպետներ, տարածքային ինքնակառավարման մարմինների և
առաղջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներ, այլ պաշտոնյաներ:
ՀՀ պաշտպանության և առողջապահության նախարարությունների համապատասխան
մասնագետների ներգրավմամբ Գլխավոր ռազմական տեսչության կողմից մշակված ծրագրի
նպատակն է կանոնակարգել պատերազմական իրավիճակի առաջացման դեպքում
բուժհաստատություններում իրականացվելիք գործընթացը, ստեղծել դրա համար անհրաժեշտ
փաստաթղթային փաթեթը:
Սեյրան Օհանյանն ու Դերենիկ Դումանյանը հետևել են քաղաքացիական
բուժհաստատությունում անցկացվող վարժանքներին, տվել են համապատասխան ցուցումներն
ու կարգադրությունները դրանք առավել կազմակերպված և օպերատիվ իրականացնելու
նպատակով:
Առաջիկայում նմանաբնույթ ցուցադրական վարժանքներ կանցկացվեն նաև այլ
քաղաքացիական բուժհաստատություններում:

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության
ներկայացուցիչների այցը Արարատի մարզպետարան
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Փետրվարի 26-ին ՀՀ Արարատի մարզպետ Արամայիս. Գրիգորյանն ընդունեց Հայաստանում
Եվրոպական միության պատվիրակության քաղաքական, տնտեսական, մամուլի և
տեղեկատվության բաժնի ղեկավար, խորհրդական պարոն Դիրկ Լորենցի գլխավորած
պատվիրակությանը:
Պատվիրակության կազմում էին Հայաստանում Լիտվայի դեսպան պարոն Էրիկաս
Պետրիկասը, Հայաստանում Չեխիայի դեսպանատան գործերի հավատարմատար պարոն Պյոտր
Միկիսկան, Հայաստանում Շվեդիայի դեսպանատան գործերի հավատարմատար տիկին
Մարտինա Քուիքը, Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության ներկայացուցիչ պարոն Մաուրիցիո
Կրոչիատելին:Պատվիրակության կազմում էին նաև Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակության աշխատակիցներ Անահիտ Ազարյանը և Զարինե Հարությունյանը:
Եվրոպական միության երկրների դեսպանների այցը Արարատի մարզ ճանաչողական էր:
Արարատի մարզպետ պարոն Ա. Գրիգորյանը ողջունեց հյուրերին Արարատի մարզ կատարած
այցելության կապակցությամբ և հայտնեց,որ իր ցանկությունը և աշխատանքը ունեն մեկ
գերագույն նպատակ՝ տեսնել Հայաստանը տնտեսապես ազատ,զարգացած և պատրաստակամ է
լսելու դրան ուղղված ցանկացած միջոցառման մասին:
Պատվիրակության անդամները շնորհավորեցին պարոն Ա. Գրիգորյանին ՀՀ Արարատի
մարզպետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ:Այնուհետև պատվիրակության ղեկավար
պարոն Պատրիկ Լորենցը համառոտ ներկայացրեց այցի նպատակը և իրենց հետագա
անելիքները և շեշտեց,որ Եվրոպական միությունը շարունակելու է համագործակցել Հայաստանի
հետ այսուհետ ևս, ինչպես այդ մասին հայտարարվել է անցյալ տարի Վիլնյուսի համաժողովում:
Համագործակցությունն իրականացվելու է հիմնականում 3 ուղղություններով՝
• Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներ,
• մասնավոր հատվածի զարգացում՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում,
մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացում,
• պետական կառավարման վարչարարության բարեփոխումներ:
Նշվածից պարոն Լորենցը կարևորեց և առանձնացրեց երկրորդ ուղղությունը, որով
առաջնորդվելով Եվրամիության պատվիրակությունները այսուհետ կազմակերպելու են իրենց
ճանաչողական այցելությունները Հայաստանի Հանրապետության մարզեր:Այս այցելության
շրջանակներում պատվիրակությունը հանդիպելու է նաև Արարատի մարզի հասարակական
կազմակերպությունների հետ:Կարևորվում է համագործակցությունը տեղական
ինքնակառավարման մարմինների հետ:
Պատվիրակության անդամները համառոտ ներկայացրեցին Հայաստանի Հանրապետության
հետ տնտեսական համագործակցության շրջանակներում իրենց երկրների կողմից իրականացվող
ծրագրերի մասին, մասնավորապես նշվեց, որ 2014թ. ընթացքում կազմակերպվելու են
միջազգային տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ համաժողովներ և ակընկալում են
ՀՀ Արարատի մարզպետի մասնակցությունը:
Մարզպետ Ա. Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց հյուրերին մարդասիրական
գործունեության համար և պատրաստակամություն հայտնեց համագործակցելու համատեղ
իրականացվող բոլոր միջոցառումներում և ծրագրերում, քանի որ դրանք նպատակաուղղված են
լինելու Արարատի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և ազգաբնակչության
կենսամակարդակի բարձրացմանը:
Հանդիպման ավարտին հյուրերը շնորհակալություն հայտնեցին մարզպետին հետաքրքիր
քննարկման և ջերմ հյուրընկալության համար:

Արարատի մարզպետն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում
Բելառուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանին
28.02.2014
Փետրվարի 27-ին ՀՀ Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանն Արարատի
մարզպետարանում ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Բելառուսի Հանրապետության
արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Ստեպան Սուխորենկոյին: Դեսպանին ուղեկցում էր
Բելառուսի դեսպանատան առևտրա-տնտեսական , գիտատեխնիկական և ներդրումային
հարցերով խորհրդական Մարգարիտա Ցիվինսկայան:Հանդիպմանը ներկա էր նաև մարզպետի
խորհրդական Ալբերտ Յակուբովը:
Մարզպետ Ա.Գրիգորյանը ջերմ ողջունեց հյուրերին, նշելով, որ Բելառուսի Հանրապետության
դեսպանի այցը նոր և լրացուցիչ խթան կդառնա Արարատի մարզի և Բելառուսի
Հանրապետության մարզերի փոխշահավետ համագործակցության գործում:
Դեսպան Ս. Սուխորենկոն մարզպետին հանձնեց Բելառուսի հանրապետության Բրեստի
մարզի ղեկավար Կոնստանտին Սումարի հրավերը` 2014 թվականի մայիս ամսին այցելելու
Բրեստի մարզ:Մարզպետ Ա.Գրիգորյանն ընդունեց հրավերը :
Հանդիպման ընթացքում արծարծվեցին Արարատի մարզի քաղաքային, գյուղացիական,
ֆերմերային և անհատական տնտեսությունների համար տրակտորների , գյուղատնտեսական
տեխնիկայի և աղբահավաք մեքենաների գնման ու մատակարարման, ինչպես նաև Բրեստում
հայկական առևտրային տան բացման հարցերը:Մարզպետը նշեց , որ այդ հարցերի լուծման
ուղղությամբ մարզում տարվում է որոշակի աշխատանք:
Հանդիպման վերջում դեսպան պարոն Սուխորենկոն շնորհակալություն հայտնեց մարզպետ
Ա.Գրիգորյանին ջերմ ընդունելության և հյուրընկալության համար:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆՈՒՄ
06.03.2014

*

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
06.03.2014

*

Արարատի մարզպետն ընդունեց Ռուսաստանի Դաշնության
արտակարգ և լիազոր դեսպանին
28.03.2014

Մարտի 27-ին Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանն ընդունեց ՀՀ-ում Ռուսաստանի
Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Իվան Վոլինկինին:Դեսպանի առաջին
պաշտոնական այցը Արարատի մարզ ճանաչողական էր:Հանդիպմանը ներկա էին նաև
մարզպետի տեղակալ Աշոտ Մուրադյանը և մարզպետի խորհրդական Ալբերտ Յակուբովը:
Մարզպետ Ա.Գրիգորյանը ողջունեց և շնորհակալություն հայտնեց ՌԴ դեսպանին հրավերն
ընդունելու համար և ներկայացրեց Արարատի մարզը` բնակչությունը, քաղաքները,
առանձնահատկությունները, տնտեսական հիմնական ուղղվածությունը և ձեռքբերումները
հատկապես գյուղատանտեսության ոլորտում ու գինու, կոնյակի, շինարարական հումքի
արտադրության մեջ:
Մարզպետը նշեց, որ մարզը համագործակցում է ՌԴ Ռոստովի և Օրենբուրգի մարզերի հետ և
հետագա ծրագրերում ու հեռանկարներում առանձնապես կարևորվում է տնտեսական
փոխհամագործակցության աշխուժացումը:Մարզի արտադրանքը բավական մրցունակ է
տնտեսական շուկաներում և նոր գործընկերների օգնությամբ այն կարող է ավելի մեծ
ծավալներով արտահանվել Ռուսաստանի Դաշնություն:
ՌԴ դեսպանը, շնորհակալություն հայտնելով հրավերի համար, նշեց, որ մեծ
հետաքրքրությամբ է այցելել Արարատի մարզ,արդեն եղել է Խոր Վիրապում, իսկ
գյուղնախարարի հետ այցելել է ձկնաբուծարան և շատ տպավորված է այնտեղ տարվող
աշխատանքներով:Նա տեղյակ է, որ ձուկն արտահանվում է նաև Ռուսաստան:Դեսպան Իվան
Վոլինկինը հավելեց,որ հայկական կոնյակներից բացի յուրահատուկ համային հատկություններով
են առանձնանում մեր գինիները, պահածոները և հյութերը: Նա կցանկանար, որ դրանք նույնպես
արտահանվեին Ռուսաստան:
Դեսպանն իր խոսքում նշեց,որ շարունակելու է այցելել Հայաստանի մարզեր,նրան հետաքրքիր
է ծանոթանալ յուրաքանչյուր մարզի հնարավորություններին և բնակչության
զբաղվածությանը:Շատ տպավորված է հայերի հյուրասիրությունից, իմաստությունից,
աշխատասիրությունից. ճիշտ ճանապարներ գտնելու դեպքում կարելի է ավելի ծաղկեցնել
երկիրը: Իվան Վոլինկինն իր խոսքում շեշտեց, որ Հայաստանը շատ կայուն և հուսալի
քաղաքական գործընկեր է,և Ռուսատանը հետաքրքրված,որ մեր երկիրը հզոր և ուժեղ լինի:
Մարզպետ Ա.Գրիգորյանը իր հերթին նշեց, որ Հայաստանում մեծ հարգանք կա Ռուսատանի և
ռուս ժողովրդի նկատմամբ,բարձր գնահատեց սահմանապահ զորքերի գործունեությունը
Հայաստանում,մասնավորապես Արտաշատի սահմանապահ զորամասի,որի հետ
մարզպետարանը սերտ համագործակցում է:
Հանդիպման ավարտին Ա.Գրիգորյանը դեսպանին հրավիրեց մոտ ժամանակահատվածում
նորից լինել մարզում, ծանոթանալ արտադրական գործարանների
կարողություններին,հետաքրքրություն ներկայացնող վայրեր այցելել և քննարկել տարբեր
ոլորտներում հետագա համագործակցության հնարավորությունները:

Մարզպետարանում քննարկվեցին ցրտահարությունների դեմ
կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման հարցերը
29.03.2014
Մարտի 28-ին Արարատի մարզպետարանում անցկացվեց խորհրդակցություն , որը հրավիրվել
էր սպասվող ցրտահարությունների դեմ կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման
հարցերը քննարկելու համար:Արարատի մարզպետարանից նախօրեին բոլոր համայնքներ էր
ուղարկվել ՀՀ ԱԻՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայությունից
ստացված առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը :
Խորհրդակցությանը ներկա էին Արարատի մարզպետ Ա.Գրիգորյանը,մարզպետի
տեղակալները,մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության
վարչության աշխատակիցները, մարզի համայնքների ղեկավարները, շահագրգիռ
կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:
Խորհրդակցությանը մասնակցում էր նաև ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար
Ս.Կարապետյանը:Նա ներկայացրեց իրավիճակն ու մասնագետների խորհուրդները, հորդորելով
ակտիվորեն համակարգել գյուղացիների կողմից վերջիններիս իրականացման աշխատանքները:
Մարտի 30-ի լույս 31-ի գիշերը Արարատյան դաշտում և նրա նախալեռներում սպասվող
բացասական ջերմաստիճանները կարող են գրանցվել նաև հետագա օրերի գիշերային
ժամերին:Այս ջերմաստիճանային ռեժիմի պայմաններում Արարատյան հարթավայրում կարող են
վնասվել ծիրանենին, սալորենին, դեղձենին, կեռասենին, բալենին և այլ կորիզավոր
պտղատեսակներ, խաղողի վաղահաս սորտերի բացված բողբոջները:
Նախարարը նշեց, որ պետք է օգտագործել յուրաքանչյուր պահն ու հնարավորությունը բերքի
կորուստներ թույլ չտալու համար:Եվ ինչպես նախորդ տարիներին,այս անգամ նույնպես
նախարարության ողջ կազմը և մարզպետարանը այդ օրերի ընթացքում գյուղացու հետ է
լինելու:Մեկ-երկու օրվա անքուն գիշերներն անպայման կտան իրենց արդյունքները:
Ս.Կարապետյանը և Ա.Գրիգորյանը մարզի համայնքի ղեկավարներին հորդորեցին
արդյունավետորեն և նպատակային օգտագործել վտանգը չեզոքացնելու բոլոր
հնարավորությունները: Նախարարը և մարզպետը լսեցին և քննարկեցին ցրտահարության հետ
կապված միջոցառումների անցկացման մասնակիցների բոլոր առաջարկները և նշեցին, որ
վնասները նվազագույնի հասցնելու համար խնդիրները լուծելու ուղղությամբ կտարվեն
հնարավոր բոլոր աշխատանքները:
Կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ մանրամասն հաղորդագրությանը կարելի է
ծանոթանալՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության , ինչպես նաև ՀՀ Արարատի
մարզպետարանի պաշտոնական կայքերում:

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԵՑ
ԽԱՐԱԶՅԱՆՑԻՆԵՐԻՆ
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Թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը
մարտի 31-ին ընդունեց Արտաշատի Ամո Խարազյանի անվան պետական դրամատիկական
թատրոնի դերասաններին:
Շնորհավորելով նրանց մասնագիտական տոնի առթիվ մարզպետն ընդգծեց, որ բոլորին է
հայտնի Արտաշատի թատրոնը: Նրա պատմությունը մեր ժողովրդի պատմությունն է և
հարատևելու է մեր ժողովրդի հետ:
Մարզի ղեկավարը հորդորեց կերպարների միջոցով միասնություն սերմանել հասարակության
մեջ. Պատմությունը ցույց է տվել, որ մեր ազատությունը, մեր հաղթանակները միասնության
արդյունք է: Ապա նա դերասաններին ցանկացավ, որ յուրաքանչյուրը խաղա այն դերը, որը
վաղուց երազել է և ստեղծի ուժեղ կերպարներ, որոնք դրվատում են մեր լավն ու բացառում
վատը: Շարունակելով, Արամայիս Գրիգորյանը նշեց, որ դերասանների վիճակն այն չէ, ինչ որ
մենք կուզեինք, սակայն նա օրինակ բերեց հայ թատրոնի ու կինոյի մեծերին, որոնք դժվարին
անձնական կյանք են ունեցել, սակայն թախիծը պահել են իրենց, ժպիտը, ծիծաղը պարգևել
հանդիսատեսին: Արամայիս Գրիգորյանը հպարտությամբ ընդգծեց, որ ինքը մշտապես թատրոնի
հետ է և պատրաստ է կիսելու նրա բոլոր հոգսերը:
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հայկ Մնացականյանը շնորհակալություն հայտնեց
ընդգծված ուշադրության համար և ասաց, որ Արարատի բոլոր մարզպետները մշտապես
աջակցել են Արտաշատի թատրոնին: Գեղարվեստական ղեկավարն առաջարկեց
հնարավորություն ստեղծել, որ թատերական կոլեկտիվը թատերական հյուրախաղերով հանդես
գա համայնքներում: Արամայիս Գրիգորյանի կողմից հավանության արժանացած այս
առաջարկությունը կարևորվեց նաև մշակութային սերունդ աճեցնելու առումով: Թատրոնի
դերասանները ստացան մարզպետի պատվոգրեր: Առաջիկա հանդիպման ընթացքում
մարզպետի մոտ կքննարկվեն թատրոնի ողջ տարվա ծրագրերը և այն իրականացնելու համար
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու ուղիները:
Միջոցառմանը ներկա էին և թատերական կոլեկտիվին շնորհավորեցին նաև մարզպետի
տեղակալներ Իլյիչ Շադյանը, Աշոտ Մուրադյանը, Աշոտ Վարդանյանը, տարբեր
ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

Արարատի մարզում փոխվարչապետը ծանոթացավ եղանակային
կտրուկ փոփոխությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակին
01.04.2014

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գեւորգյանը, ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի, արտակարգ իրավիճակների
փոխնախարար Հայկարամ Մխիթարյանի ուղեկցությամբ այսօր այցելեց Արարատի մարզ`
ծանոթանալու վերջին օրերին եղանակային կտրուկ փոփոխությունների հետեւանքով ստեղծված
իրավիճակին, ինչպես նաեւ մարզում իրականացվող հակակարկտային միջոցառումներին:
Փոխվարչապետը նախ այցելեց Արմաշ համայնք, որտեղ համայնքապետարանում մարզպետ
Արամայիս Գրիգորյանի, Արմաշի եւ շրջակա մյուս համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ
խորհրդակցություն անցկացրեց: Համայնքների ղեկավարները ներկայացրեցին
ցրտահարությունների հետեւանքով ստեղծված իրավիճակը, նշվեց, որ համայնքներին վնաս է
պատճառել նաեւ ուժեղ քամին: Քննարկվեցին ցրտահարության հետեւանքները մեղմելու
հնարավորությունները` մասնավորապես բանջարաբոստանային կուլտուրաների
ցանքատարածությունները ավելացնելու եւ այլ միջոցներով: Ինչպես համայնքների
ղեկավարները, այնպես էլ բնակիչները փոխվարչապետի եւ նախարարի հետ հանդիպմանը
բարձրացրեցին ստանձնած վարկային պարտավորությունների, սերմացուի, ոռոգման ջրի
անհրաժեշտ պահանջարկի բավարարման հետ կապված եւ այլ հարցեր:Կարեւորվեց նաեւ
հակակարկտային միջոցառումների իրականացումը:
Փոխվարչապետը տեղեկացրեց, որ առաջիկա օրերին մարզում կտեղակայվի 18
հակակարկտային կայանք, որից 7-ը` միայն Արմաշ համայնքի տարածքում: Սա հնարավորություն
կտա էապես նվազեցնել կարկտահարության վտանգը, քննարկվում է նաեւ հակակարկտային
կայանքների երկրորդ գոտին ունենալու հնարավորությունը: Կքննարկվեն նաեւ քամու
հետեւանքով վնասված շենք-շինությունների վերանորոգմանն աջակցելու մեխանիզմները:
Այնուհետեւ Արարատի մարզպետարանում կայացած հանդիպմանը, որին մասնակցում էին
համայնքապետներ, Գյուղացիական աջակցության մարզային կենտրոնների (ԳԱՄԿ),
ջրօգտագործողների ընկերությունների (ՋՕԸ-երի) ղեկավարներ, փոխվարչապետն
անդրադարձավ ստեղծված իրավիճակին, հետագա անելիքներին եւ համայնքներում
բարձրացված մտահոգություններին:
"Առաջին մտահոգությունը կապված է գյուղացիական տնտեսությունների ստանձնած վարկային
պարտավորությունների հետ: Նմանատիպ խնդիր անցած տարի առաջացել էր Արմավիրի
մարզում կարկտահարությունից տուժած համայնքներում, որտեղ հնարավոր եղավ
հնարավորինս փոխընդունելի լուծումներ գտնել: Մենք կառաջարկենք, որպեսզի վարկային
կազմակերպությունները նմանատիպ գործընթաց նախաձեռնեն նաեւ հիմա: Մյուս ուղղությունը
ցրտահարության հետեւանքների մեղմումն ու այգիների համար համապատասխան խնամքի`
պարարտացման, ոռոգման ապահովումն է` հաջորդ տարիներին նորմալ բերք ունենալու
համար",-նշեց նա:

Փոխվարչապետը տեղեկացրեց նաեւ, որ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին
հանձնարարվել է գարնանային սելավային ջրերը ինքնահոս համակարգերի միջոցով հասանելի
դարձնել գյուղացիական տնտեսություններին: Նա նաեւ տեղեկություններ ներկայացրեց Վեդիի
ջրամբարի կառուցման ծրագրի մասին:
Նախարար Ս. Կարապետյանն անդրադառնալով վնասի ծավալներին` տեղեկացրեց, որ դրանք
ճշգրտվում են, եւ վնասի հստակ չափը հայտնի կլինի առաջիկա օրերին: Գյուղնախարարությունը,
ըստ նրա, ներկայումս գյուղացիական տնտեսությունների համար ցրտահարության
հետեւանքները մեղմելու ուղղությամբ է աշխատանքներ իրականացնում: Նախարարությունը
մասնավորապես աշխատում է սերմ ներկրող ընկերությունների հետ`տնտեսություններին
բանջարաբոստանային կուլտուրաների որակյալ սերմացուով ապահովելու համար: Ներկրվել են
նաեւ գարնանացան գարու եւ կերային այլ կուլտուրաների սերմեր: Նախարարը կարեւորեց
ցանքատարածությունների ավելացումը եւ այլ կուլտուրաների մշակումը: Նա միաժամանակ
տեղեկացրեց, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են բավարարել նաեւ
հողօգտագործողներին մատչելի գնով տրվող պարարտանյութի եւ դիզվառելիքի լրացուցիչ
պահանջարկը, ինչպես նաեւ նշեց, որ կառավարությունն ավելի արդյունավետ պայքար է մղելու
մարզում առկա "կարտոֆիլի եւ լոլիկի ցեց" կոչվող վնասատուի դեմ:
Մարզպետ Ա.Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց կառավարության անդամներին մշտապես
զգացվող աջակցության համար,կարևորելով նաև շփումները մարզի բնակչության
հետ:Հակակարկտային կայանքների ավելացումը մարզում մեծ դեր կխաղա և կմեղմի հետագա
տարիների կորուստները:Իշխանությունները պատրաստակամ են և հնարավորինս փորձելու են
ծանր իրավիճակից հանելու մեր ժողովրդին:
Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ առաջիկա օրերին համայնքի ղեկավարները
կհաշվարկեն սերմացուի պահանջարկը եւ դրանց տեսակների ու ծավալների վերաբերյալ
տեղեկատվություն կներկայացնեն մարզպետարան: Փոխվարչապետն ու գյուղնախարարն
այնուհետեւ պատասխանեցին ներկաների հարցերին:
Արմնյուզ հեռուստաընկերության տեսանյութ
<<Արարատ>> մարզային հեռուստատեսության տեսանյութ

Մարզպետն այցելեց Արտաշատի բժշկական կենտրոն
11.04.2014
Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը ապրիլի 10-ին այցելեց Արտաշատի բժշկական
կենտրոն: Այցի նպատակն էր ծանոթանալ կենտրոնի առօրյային,առկա խնդիրներին,հանդիպել
անձնակազմի հետ:
Մարզպետի տեղակալի,մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության եւ սոցիալական
ապահովության վարչության պետի և բժշկական կենտրոնի տնօրենի ուղեկցությամբ
բաժանմունքներում շրջելուց հետո մարզպետը հանդիպեց բուժանձնակազմին:
Աշխատակիցների հարցերը հիմնականում հիվանդանոցի վերանորոգման և բժշկական
գործիքների ու գույքի նորացման խիստ կարիքի վերաբերյալ էին, որի առկայության
պարագայում նկատելիորեն կլավանա բժշկական ծառայությունների սպասարկման որակը:Հարց
բարձրացվեց նաև Արտաշատի բժշկական կենտրոնը պետական ծառայողների սոցիալական
փաթեթների ծրագրով ծառայություններ իրականացնող բժշկական հաստատությունների
ցանկում ընդգրկման վերաբերյալ:
Մարզպետի կողմից ոլորտի պատասխանատուներին տրվեցին հանձնարարականներ,
բուժանձնակազմից խիստ պահանջվեց քաղաքացիների դրամական առաջարկներից զերծ մնալ,
առավել ուշադիր եւ հոգատար լինել,ընդառաջել և այցելուներին ամբողջական
տեղեկատվություն տրամադրել մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ:
Այցի ավարտին մարզպետը ծանոթացավ նաեւ «Լույս հայի աչքերին» ծրագրի շրջանակներում
ներկա պահին Արտաշատում գտնվող Աչքի շարժական հիվանդանոցի մայրաքաղաքի
առաջավոր կլինիկաների ակնաբույժների աշխատանքին և հետաքրքրվեց մարզի բնակիչների
այցելությունների քանակով :

Մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը շնորհավորեց ոստիկաններին
16.04.2014
ՀՀ Ոստիկանության տարեդարձի կապակցությամբ Արարատի մարզպետ Արամայիս
Գրիգորյանը ԱԱԾ Արարատի մարզային վարչության պետ Արկադի Հովհաննիսյանի, մարզի
դատախազ Համբարձում Մելիք-Սարգսյանի, ՀՀ ոստիկանության Արարատի մարզային
վարչության պետ, գնդապետ Արսեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ այցելեց ոստիկանության
Արտաշատի բաժին: Կառույցի առջև հյուրերը և ոստիկանները իրենց խոնարհումն
արտահայտեցին Արցախյան ազատամարտում նահատակված ոստիկաններ՝ կապիտան Սեդրակ
Ստեփանյանի և լեյտենանտ Հրաչյա Թովմասյանի հուշաքարին:
Այնուհետև տեղի ունեցավ հանդիսավոր նիստ՝ մարզի չորս տարածաշրջաններից հրավիրված
ոստիկանների մասնակցությամբ: Մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը շնորհավորեց
ոստիկաններին և հորդորեց արդարամիտ լինել , որովհետև դրանից է կախված կառույցի
նկատմամբ հասարակության հավատը , հարգանքն ու վստահությունը: Նա նշեց նաև , որ
համակարգը կարծրացած չէ: Տարեցտարի համակարգում ընդգրկվում են երիտասարդներ, ովքեր
իրենց հետ նոր արժեքներ են բերում,նկատվում են բարեփոխումներ: Չանտեսելով
բացթողումները, մարզպետը միաժամանակ բարձր գնահատական տվեց
ոստիկաններին,շնորհակալություն հայտնելով տարվող աշխատանքների և
համագործակցության համար:Գնդապետ Ա. Աբրահամյանը,ողջունելով և շնորհավորելով
մասնագիտական տոնի կապակցությամբ,ցանկացավ նրանց համառություն ու տոկունություն
իրենց դժվարին աշխատանքում: Շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկան նաև մարզի
դատախազը, ՌԴ զորքերի Արտաշատի սահմանապապահ ջոկատի հրամանատարի տեղակալ
Շուքրի Ումիտաձեն,համակարգի վաստակավոր վետերան Զալիկ Պետրոսյանը:
Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ և ծառայողական պարտականությունները
բարեխղճորեն կատարելու համար աչքի ընկած մի շարք ոստիկաններ պարգևատրվեցին
մարզպետի հուշամեդալներով, պատվոգրերով:Ոստիկանության նվիրյալները հուշամեդալների
ու պատվոգրերի արժանացան ՀՀ զինված ուժերի չորրորդ բանակային կորպուսի , ինչպես նաև
ՌԴ Արտաշատի սահմանապահ ջոկատի կողմից: Նախարարության և մարզային
ղեկավարության կողմից գնահատված ոստիկանության համակարգի աշխատակիցների և
վետերանների խրախուսական պարգևները հանձնեց Ա.Աբրահամյանը:
<<Արարատ>> մարզային հեռուստատեսության տեսանյութ

Հարգանքի տուրք մատուցվեց Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի
հիշատակին
24.04.2014

Հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր Արտաշատ քաղաքում
բազմամարդ սգո երթ կազմակերպվեց դեպի Հայոց Մեծ Եղեռնի նահատակների հիշատակը
հավերժացնող հուշաքարը:
1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք
մատուցելու էին եկել ՀՀ Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը, Արտաշատի
քաղաքապետ Գագիկ Մուրադյանը,մարզպետարանի և քաղաքապետարանի
աշխատակիցները,հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային
ծառայությունների,մասնավոր,հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների
ղեկավարները և նրանց աշխատակիցները, ինչպես նաև զինվորականներ, կրթամշակութային և
առողջապահական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ քաղաքացիներ:
Ցեղասպանության անմեղ զոհերի հոգիների հանգստության համար աղոթք հնչեցրեց և
հոգեհանգստի կարգ կատարեց Տեր Մխիթար քահանա Ալոյանը: Հիշատակի օրվա առթիվ երթի
մասնակիցներն իրենց հարգանքն արտահայտեցին Հայոց Մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը
հավերժացնող հուշաքարին ծաղկեպսակներ և ծաղիկներ խոնարհելով:
Այսօր մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ևս տեղի ունեցան Ցեղասպանության
զոհերի հիշատակին նվիրված մոմավառության եւ ոգեկոչման արարողություններ:Հիշատակի
միջոցառումներ էին կազմակերպվել նաև մարզի հանրակրթական դպրոցներում և մշակույթի
օջախներում:

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆՆ ԱՅՑԵԼԵԼ Է ԱՐԱՐԱՏԻ ՈՍԿՈՒ
ԿՈՐԶՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐԱՆ
28.04.2014

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այց է կատարել Արարատի մարզ:
Հանրապետության Նախագահը ներկա է գտնվել «ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերության Արարատի
ոսկու կորզման գործարանի տարածքում «Ալբիոն» նոր տեխնոլոգիական արտադրամասի
շահագործման հանձնման արարողությանը, որի հիմնարկեքին Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է
դեռևս 2011թ. հուլիսին: Արտադրամասը իրականություն է դարձել «ԳեոՊրոՄայնինգ»
ընկերության Արարատի ոսկու կորզման գործարանի արդիականացման ծրագրի
շրջանակներում:
Հանրապետության Նախագահը, ընկերության ղեկավարության և ՀՀ համապատասխան
պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ, շրջել է գործարանում և ծանոթացել կատարված
ներդրումներին, դրանց շրջանակներում իրականացված աշխատանքներին ու գործարանի
արտադրական հզորություններին: Նախագահին ներկայացրել են, որ Հայաստանի տնտեսության
խոշորագույն ներդրողներից մեկի՝ «ԳեոՊրոՄայնինգ» խմբի ներդրումների ծավալը Սոթքի
հանքավայրի և Արարատի գործարանի արդիականացման համար կազմում է ավելի քան 140 մլն
ԱՄՆ դոլար, իսկ ընկերության ընդհանուր ներդրումների ծավալը Հայաստանում
ձեռնարկությունների ձեռքբերման և արդիականացման համար՝ ավելի քան 370 մլն ԱՄՆ դոլար:
Այսօր շահագործման հանձնված «Ալբիոն» նորարարական տեխնոլոգիան, մասնագետների
հավաստմամբ, հնարավորություն է տալիս զգալիորեն մեծացնել մետաղի կորզումը սուլֆիդային
դժվար կորզելի հանքաքարից, որով հարուստ է Հայաստանի հյուսիս-արևելքում գտնվող Սոթքի
հանքավայրի հանքաքարը: Նշվել է, որ Հայաստանում գործող ոսկու վերամշակման գործարանը
կդառնա աշխարհում երկրորդը, որը կկիրառի «Ալբիոն» տեխնոլոգիան:
«ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերությունում ներկայումս աշխատում է 976 մարդ, որոնցից 626-ը` Սոթքի
հանքավայրում, 350-ը` Արարատի ոսկու կորզման գործարանում: Գործարանի արդիականացման
արդյունքում բացվել է 130 լրացուցիչ աշխատատեղ: Արտադրական հատվածի միջին
աշխատավարձը կազմում է 209 հազար դրամ:
«ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերության Արարատի ոսկու կորզման գործարան այցելելու ճանապարհին
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարզի Ավշար համայնքում հանդիպում է ունեցել համայնքի այն
գյուղացիական տնտեսությունների սեփականատերերի հետ, ում այգեգործական տարածքները
30.03.2014-01.04.2014թթ. ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ուժեղ ցրտահարությունից
տուժել են: Նախագահը զրուցել է գյուղացիների հետ, ևս մեկ անգամ ծանոթացել
կառավարության կողմից իր հանձնարարությամբ այդ տնտեսություններին հատկացվող
պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման ընթացքին, տեղում գյուղացիներից լսել
նրանց առաջնահերթ խնդիրները, տեղեկացրել հասցված վնասները մեղմելու ուղղությամբ
պետության կողմից նրանց համար նախատեսված աջակցության ծրագրերի մասին և որոշակի
հանձնարարականներ տվել պատասխանատուներին:

Հաղթանակի եւ խաղաղության օրը Արարատի մարզում
11.05.2014
Մայիսի 9-ին Արտաշատ քաղաքում Հաղթանակի եւ խաղաղության օրվա եւ Շուշիի
հերոսական ազատագրմանը նվիրված միջոցառումը ավանդույթի համաձայն սկսվեց
հանդիսավոր երթով դեպի Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակը
հավերժացնով հուշարձանը:
Մեծ հայրենականի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ հարգանքի տուրք
մատուցվեց Արարատի մարզային և քաղաքային իշխանությունների, Հայրենական Մեծ
պատերազմի վետերանների, երկրապահների, զինվորականների, սպաների,զինվորների,
կրթամշակութային,առողջապահական հաստատությունների, հասարակական և այլ
կազմակերպությունների ու կառույցների ներկայացուցիչների,քաղաքացիների
կողմից:Հավաքված բազմությունն իր խոնարհումն արտահայտեց պատերազմներում զոհված
քաջորդիներին` ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ դնելով և մեկ րոպե լռությամբ հարգելով զոհերի
հիշատակը:
Տոնի կապակցությամբ ներկաներին ողջունեցին և շնորհավորեցին Արտաշատի քաղաքապետի
տեղակալը,Հայրենական պատերազմի վետերանների մարզային խորհրդի
նախագահը,Երկրապահ կամավորականների միության Արտաշատի բաժանմունքի զեկավարը ,
ՌԴ սահմանապահ զորքերի Արտաշատի ջոկատի հրամանատարը:Նրանք իրենց ելույթներում
հատկապես կարևորեցին օրվա խորհրդի գիտակցումը և գնահատումը ու հերոսների հիշատակը
միշտ վառ պահելու պարտքի զգացողությունը: Միջոցառումն ավարտվեց զինվորական շքերթով`
հայկական և ռուսական զորամասերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:
Մարզկենտրոնից բացի, Մայիսի 9-ի տոնական օրը մեծ խանդավառությամբ նշվեց մարզի
բոլոր քաղաքային և խոշոր գյուղական համայնքներում,մարզի տարածքում տեղակայված
զորամասերում: Հայրենական պատերազմի վետերաններին ու Արցախյան հերոսամարտի
մասնակիցներին հատուկ ուշադրության արժանացնելու միջոցառումներ կազմակերպվեցին մեծ
թվով համայնքներում, ուսումնական հաստատություններում:Մշակութային օջախներում
կազմակերպվեցին տոնական համերգներ:

Հանդիպումներ մարզի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների
հետ
20.05.2014
ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռ.Աբրահամյանի մոտ այսօր տեղի ունեցան հանդիպումներ մարզի
հանրակրթական դպրոցների տնօրենների հետ:
Մարզպետ Ռ.Աբրահամյանը ներկայացրեց իր տեսակետները և պահանջները համակարգում
իրականացվող աշխատանքային գործընթացների վերաբերյալ,դպրոցը համարելով առաջնային
և կարևոր օղակ հասարական հարաբերությունների ճիշտ ձևավորման գործում:
Մարզպետը խոսեց ուսման որակի, մանկավարժների մասնագիտական
պատրաստվածության մասին,պահանջելով խիստ ուշադրություն դարձնել որակյալ կրթության ,
բարձր առաջադիմության ապահովման և ուսումնա-դաստիարակչական աշխատանքների
պատշաճ մակարդակով կազմակերպման վրա:
Անդրադառնալով 2013-2014 ուսումնական տարվա ավարտական գործընթացին,մարզպետը
հանձնարարեց սահմանված կարգով կազմակերպել և անցկացնել ավարտական քննությունները
, <<Վերջին զանգ>> միջոցառման հետ կապված համեստ հանդիսություններ անցկացնել,
բացառելով անհարկի դրամահավաքության դեպքերը:
Տնօրեններին հանձնարարվեց տարվա ավարտից հետո մարզպետի քննարկմանը
ներկայացնել ուսումնադաստիարակչական և ֆինանսական աշխատանքների վերաբերյալ
հաշվետվություններ : Խիստ պահանջ ներկայացվեց աշխատանքում լինել ուշադիր,նվազագույնի
հասցնել վրիպումների և բացթողումների դեպքերը:
Մարզպետը ներկաներին տեղեկացրեց, որ առաջիկայում նախատեսում է ճանաչողական
այցեր կազմակերպել համայնքներ, որոնց ընքացքում հանդիպումներ կունենա նաև
մանկավարժական կոլեկտիվների հետ, կծանոթանա դպրոցների շենքային և գույքային
պայմաններին:Մարզպետը պատրաստակամություն հայտնեց լինել մանկավարժների կողքին ,
լսել առաջարկություններ համակարգի բարելավման վերաբերյալ, մշտապես սատարել և
հնարավորինս փորձել լուծել ծառացած խնդիրները:

Արարատի մարզպետը հանդիպեց մարզի համայնքների
ղեկավարների հետ
20.05.2014
ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռ. Աբրահամյանն այսօր մարզպետարանում հանդիպեց մարզի երեք
տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարների հետ:
Հանդիպումները ճանաչողական բնույթ էին կրում:Մարզպետ Ռ. Աբրահամյանը ներկայացրեց
իր դիրքորոշումները մարզպետարան-համայնք համագործակցության և համատեղ
աշխատանքների կազմակերպման ու իրականացման վերաբերյալ,կարևորելով մարզում
տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը,համակարգի արդյունավետ գործունեությունը
և մարզպետարան-համայնք կապի ամրապնդումը:
Մոտ ժամանակահատվածում մարզպետը ակնկալում է բարեփոխումների և մարզպետարանհամայնք-բնակիչ կապի սերտացման ուղղությամբ համագործակցված աշխատանք և նկատելի
քայլեր տեսնել:
Հանդիպումների ժամանակ քննարկվեցին համայնքների հիմնախնդիրների վերաբերյալ
հարցեր:Մարզպետն ընդգծեց համայնքների ղեկավարների լիազորությունների լիարժեք
իրականացման կարևորությունը, ինչը կնպաստի համայնքների զարգացմանն ու սոցիալտնտեսական ծրագրերի իրականացմանը:
Համայնքի ղեկավարները մարզպետին համառոտ տեղեկություններ ներկայացրեցին
համայնքներում ներկա իրավիճակի,բնակիչների զբաղվածության, ինչպես նաև
հիմնախնդիրների մասին:Քննարկվեցին նաև համայնքների սանիտարական
վիճակի,բարեկարգման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին վերաբերող հարցեր:
Մարզպետ Ռ. Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կայցելի համայնքներ:
Այցելությունների ընթացքում հանդիպումներ կունենա նաև բնակիչների հետ:Ռ Աբրահամյանը
շեշտեց, որ մշտապես լինելու է մարզի բնակիչների կողքին, ըստ անհրաժեշտության
աջակցություն է ցուցաբերելու, սատարելու է առաջնահերթ և տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը:

Մարզպետ Ռ.Աբրահամյանը հանդիպեց մարզի բժշկական
կենտրոնների տնօրենների հետ
23.05.2014
ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռ. Աբրահամյանն մարզպետարանում հանդիպեց մարզի խոշոր
բժշկական հաստատությունների` Արտաշատի,Արարատի,Մասիսի, Վեդու,Արմաշի բշկական
հիվանդանոց-կենտրոնների և Վեդու ծննդատան տնօրենների հետ: Հանդիպմանը ներկա էին
համապատասխան ոլորտը սպասարկող մարզպետի տեղակալը և մարզպետարանի
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը:
Բժշկական հաստատությունների տնօրեները մարզպետ Ռ.Աբրահամյանին համառոտ
տեղեկություններ ներկայացրեցին իրենց կողմից ղեկավարվող հաստատությունների
աշխատանքային գործունեության, կառուցվածքի,բժշկական կադրերով ապահովվածության,
իրականացվող բժշկական տարբեր ծառայությունների մատուցման ծավալի և որակի, բժշկական
գույքի և սարքավորումների,ֆինանսական,տրանսպորտային և առկա խնդիրների վերաբերյալ:
Մարզպետը ներկայացրեց իր տեսակետները և դիքորոշումը, ներկաների ուշադրությունը
հրավիրելով առողջապահական համակարգի հաստատությունների գործունեության
արդյունավետության բարձրացման վրա` ակնհակտ տեղաշարժերը մոտ ժամանակահատվածում
տեսնելու միտումով: Նա պահանջեց փոփոխությունների ենթարկել մոտեցումները և
աշխատելաոճը, պատշաճ սպասարկման որակ ապահովել , բարեխիղճ և հոգատար
վերաբերմունք դրսևորել յուրաքանչյուր այցելուի նկատմամբ: Ռ.Աբրահամյանը շեշտեց,որ
հայտնաբերված խախտումները, անօրինականության դրսևորման դեպքերը խիստ կպատժվեն,
բնակչության դժգոհության յուրաքանչյուր դեպք հանգամանորեն կուսումնասիրվի և կունենա
համատապասխան արձագանք:
Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների լուծման
ճանապարհներ և մեխանիզմներ,պահանջվեց հստակ ժամանակացույց կազմել և
վերջնաժամկետներ սահմանվեցին որոշ հարցեր կարգավորելու և լուծումներ տալու
համար,պատասխանատուներին տրվեցին հանձնարարականներ:

Սուրբ Համբարձում եկեղեցու հիմնարկեքը Բարձրաշեն համայնքում
30.05.2014
Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքում Համբարձման (ջանգյուլում) տոնը նշանավորվեց
Սուրբ Համբարձում եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությամբ: Հիմնադրման արարողությանը՝
մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ, մասնակցում էին մարզպետի տեղակալ Իլյիչ
Շադյանը, մարզպետարանի աշխատակիցներ, համայնքի ղեկավարներ:
Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ տեր Նավասարդ Կճոյանը օծման
արարողությունը սկսեց Տերունական աղոթքով: Տասնվեց հիմնաքարերի օծումն ավարտելուց
հետո այն տեղադրվեց եկեղեցու հիմքում: Տեր Նավասարդ սրբազանը շնորհավորեց մարզպետ
Ռուբիկ Աբրահամյանին և ողջ հավատավոր ժողովրդին հավատի տուն կառուցելու
կապակցությամբ և ցանկացավ, որ այս բարձունքից հավատի, սիրո լույսը թափանցի բոլորի
սրտերի մեջ:
Արարատի մարզպետը ևս շնորհավորեց ներկաներին Համբարձման տոնի և եկեղեցու
հիմնարկեքի կապակցությամբ և ընդգծեց, որ իր համար մեծ պատիվ է լինել Բարձրաշեն
համայնքում և տեղադրել եկեղեցու որմնաքարը: Ապա շարունակելով ասաց, որ ոչ միայն
եկեղեցու կառուցման, այլև համայնքների հետ կապված բոլոր հիմնախնդիրների լուծման
գործում կանգնած է նրանց կողքին: Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց նաև համայնքի
ղեկավարին այս մեծ նախաձեռնության համար և եկեղեցու շինությունը կարևորեց նրանով, որ
Բարձրաշեն համայնքը երբեք եկեղեցի չի ունեցել, իսկ շրջիկ քահանան Աստծո խոսքը քարոզել է՝
այցելելով տներ և դրանով զերծ պահել հավատավոր ժողովրդին քայքայիչ աղանդներից:
3000 քմ տարածքի վրա կառուցվող Սուրբ Համբարձում եկեղեցու շինարարական
աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2017 թվականին:

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ
02.06.2014

*

ՀՆԱԲԵՐԴԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄԸ
05.06.2014
Հունիսի 5ին Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքում կատարվեց գյուղապետարանի ևմշակույթի տ
ան պաշտոնական բացումը: Արարողությանը մասնակցում էր Արարատիմարզպետ Ռուբի
կ Աբրահամյանը, մարզային կառույցի աշխատողներ: Կտրվեց կարմիրժապավենը: Հին, ա
վերված բաղնիքի փոխարեն կառուցվել է արդիական չափանիշներովգյուղապետարանª հա
մապատասխան կահավորանքով, բնակչների սպասարկման,ինչպես նաև վարչական ապ
արատի աշխատողների համար անհրաժեշտ բոլորպայմաններով:
40 տարվա վաղեմությամբ մշակույթի տունը վերակառուցումից հետոայժմ ունի երիտասա
րդների ու տարեցների համար խաղասրահ, հանդիսություններիդահլիճ, սպորտդահլիճ, գ
րադարանª
5400 կտոր գրքով: Երկու կառույցների համարընդհանուր առմամբ ծախսվել է 25.700.000 դ
րամ: Մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանըշնորհավորելով համայնքապետին և համայնքի բն
ակիչներին շեշտեց, որ երկուկառույցներն էլ կարևոր են համայնքի համար, սակայն ամեն
ակարևորը համայնքինկատմամբ ջերմ մարդկային վերաբերմունքն է, համայնքի կուռ ու մ
իասնական լինելը,նրանց հիմնախնդիրները ժամանակին լուծելը:
Համայնքապետ Մարատ Պողոսյանը մարզպետի ուշադրությունը հրավիրեց միշարք
հիմնախնդիրների վրա: Հնաբերդից Դվինի հնություններ տանող ճանապարհըամբողջովի
ն քայքայվել է, ինչը խանգարում է ներքին և արտաքին տուրիզմիզարգազմանը: Բացի այդ,
համայնքի խմելու ջրագծերի միայն 50 տոկոսն է նորացվել:Մարզի ղեկավարը հավաստեց,
որ այս հիմնախնդիրները ընդգրկված են հրատապծրագրերում և առաջիկայում կստանան
համապատասխան լուծում:

ՍԿՍՎԵՑ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԸ
10.06.2014
Հունիսի 10-ին Արտաշատում մեկնարկեց ամառային զորակոչը:
Արտաշատի զինկոմիսարիատում ապագա զինվորներին ճանապարհելու էին եկել
Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը, մարզպետի տեղակալ Աշոտ
Մուրադյանը, Մրգավան համայնքի սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր
Մխիթար քահանա Ալոյանը: Միջոցառումն սկսվեց Տերունական աղոթքով: Ապա
հոգևոր հովիվը հորդորեց երիտասարդներին միշտ միասնական լինել, հարգել ու
սիրել միմյանց: Նա Աստծուց խնդրեց, որ հայ զինվորի վահանը անխոցելի լինի, և
թշնամին երբեք չտեսնի նրա թիկունքը:
Մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը շնորհավորեց նորակոչիկներին՝ Հայոց
բանակի զինվոր պատվին արժանանալու համար և ավելացրեց, որ ինքը զինկոմի
միջոցով կհետևի ծառայության ընթացքին: Դիմելով ծնողներին՝ մարզի ղեկավարը
հավաստեց, որ յուրաքանչյուր հարցի լուծման համար նրանք կարող են դիմել իր
օգնությանը: Առաջիկայում 100 զինվորներ կվերադառնան բանակից և նրանցից
շատերին կընդունի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը և կշնորհավորի հայրենիքի
հանդեպ քաղաքացիական պարտքը պատվով կատարելու համար: Զորակոչը, որ
սկսվել է Հունիսի 10-ից, կավարտվի Հուլիսի 24-ին: Այսօր 22 երիտասարդներ գնացին
համալրելու Հայոց բանակի շարքերը:

Թող կրակեն միայն զորավարժանքների ժամանակ
13.06.2014
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13.06.2014թ մարզպետարանի
բանակում
ծառայող
մարզի
հանդիպումն իրենց ծնողների
մարզպետ Ռ. Աբրահամյանը,
Փարվանյանը, զինվորականներ,

նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հայկական
100
լավագույն
ժամկետային
զինծառայողների
հետ: Միջոցառմանը մասնակցում էին Արարատի
ՀՀ ԶՈւ առաջին կորպուսի հրամանատար Տիգրան
մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչներ:

Աննախադեպ միջոցառումը կազմակերպվել էր ՀՀ պաշտպանության նախարարի
նախաձեռնությամբ:
Միջոցառման մասնակիցներին ողջունեց ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռ. Աբրահամյանը՝
մաղթելով մեր զինվորներին քաջ առողջություն, անվնաս կապույտ երկինք:
ՀՀ ԶՈւ առաջին կորպուսի հրամանատար Տիգրան Փարվանյանն իր խոսքում նշեց,
որ այս միջոցառումը առաջինն է հանրապետությունում, որն ակնկալում է կրել
շարունակական բնույթ:

՛՛Յուրաքանչյուր
զորամիավորման
հրամանատարություն
և
պաշտպանության
նախարարության
մշակույթի
վարչության
աշխատակիցներն
աշխատում
են
մարզպետարանների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ:
Այսպիսի միջոցառումներով է ամրանում
բանակային կորպուս-մարզպետ
և
ժողովուրդ կապը՛՛ - ասաց նա: Հրամանատարը զինվորներին մաղթեց առողջություն և
խաղաղ, բարի ծառայություն: Զինվորներին բաժանվեց արձակուրդայինի թերթիկներ
և նրանք իրենց ծնողների հետ գնացին տուն:

ՀՀ առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը այցելել է
Արտաշատի բժշկական կենտրոն
17.06.2014
ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ Արարատի մարզ կատարած այցի շրջանակում ՀՀ
առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ
Աբրահամյանի և մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական
ապահովության վարչության պետ Ստեփան Խաչատրյանի ուղեկցությամբ այցելել է Արտաշատի
բժշկական կենտրոն :
Նախարարը շրջել է հիվանդանոցում, ծանոթացել ընթացիկ աշխատանքներին, շենքային
պայմաններին,բժշկական սարքավորումներով և գույքով հագեցվածությանը։ Արմեն Մուրադյանը
մարզային և հիվանդանոցի ղեկավարության հետ քննարկել է վերանորոգման
հնարավորությունները:
Առաջիկայում նախարարը նախատեսում է այցելել նաև մարզային մյուս հիվանդանոցները և
տեղում քննարկել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավոր ուղիները:

Պոեզիայի օր` նվիրված Պարույր Սևակին
17.06.2014

Սևակի մահվան օրը՝ հունիսի 17-ը, Արարատի մարզում հայտարարված է պոեզիայի օր:
Ավանդական դարցած օրվա կապակցությամբ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի
գլխավորությամբ Զանգակատուն այցելեցին մարզային և քաղաքային կառույցի աշխատողներ,
ՀՀ գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, գրողների միության անդամներ:
Հյուրերը Սևակի շիրմաքարի մոտ խնկարկումից ու ծաղիկներով խոնարհումն արտահայտելուց
հետո այցելեցին տուն-թանգարան:
Թանգարանի տնօրեն Ավետիք Գրիգորյանի ուղեկցությամբ մարզպետը ծանոթացավ բոլորովին
վերջերս վերանորոգված որմնանկարին, որտեղ պատկերված է Սևակի մանկությունը,
պատանեկությունը, գրողի անցած ճանապարհը: Տուն- թանգարանում միջոցառումը սկսվեց
«Էրզրում» երգչախմբի ելույթով:Ապա գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը,
վերաարժեվորելով Սևակի գրական ժառանգությունը,հորդորեց աշակերտներին կարդալ Սևակի
բոլոր ստեղծագործությունները, ինչը կամբողջացնի Սևակ պոետի-մարդու մասին
պատկերացումները:
Մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանն իր ելույթում նման միջոցառումները որակեց որպես գրքի,
գրականության, արվեստի, պոեզիայի քարոզչություն, ինչը կամուրջ է հնի և նորի միջև, իսկ
Սևակի պոեզիան նա համեմատեց բուրվառի հետ: Միջոցառումը շարունակվեց Երևանի
Տոլստոյի անվան, ինչպես նաև Աբովյանի, Արմաշի դպրոցի աշակերտների ասմունքներով,
երգերով:Օրվա կապակցությամբ միջոցառման բոլոր մասնակիցներին բաժանվեց Պարույր
Սևակի «Սայաթ-Նովա» մենագրությունը:
Միջոցառումից հետո մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը ծանոթացավ տուն-թանգարանին կից
երջանկահիշատակ ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի նախագծմամբ կառուցվող երկհարկանի
Զանգակատան աշխատանքներին:Կառույցում տեղ են գտել ֆոնդասենյակը, արխիվը,
գիտաշխատողի սենյակը,ընդունելությունների սրահը, վարչական աշխատողների բաժինը: ՀՀ
սոցներդրումների հիմնադրամի միջոցներով գարնանը սկսված աշխատանքները կավարտվեն
այս տարվա աշնանը:

Հովիկ Աբրահամյանն Արտաշատում հանդիպել է միասնական
ընդունելության քննություն հանձնող դիմորդներին
17.06.2014
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Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այցելել է Արտաշատի թիվ 1 դպրոց, որտեղ անցկացվում էր
«Մաթեմատիկա» առարկայից միասնական քննությունը:
Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ և ուսանողների մասնակցությամբ բացվել են
«Մաթեմատիկա»-ի միասնական քննության թեստերի փակ ծրարները:
Այնուհետև կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է քննության անցկացման ընթացակարգին,
զրուցել դիմորդների հետ և մաղթել հաջողություն: Վարչապետը պահանջել է քննությունն
անցկացնող պատասխանատուներից անել ամեն ինչ՝ արդարություն ապահովելու համար:
Մոտենալով քննական շենքի բակում հավաքված ծնողներին՝ Հովիկ Աբրահամյանը
համբերություն է մաղթել նրանց, իսկ վերջիններս շնորհակալություն են հայտնել վարչապետին՝
ընդունելության միասնական քննություններն ուշադրության կենտրոնում պահելու համար:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին այցի ընթացքում ուղեկցում էին ՀՀ առողջապահության
նախարար Արմեն Մուրադյանը , ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը, ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանը,այլ պաշտոնատար անձինք:

Մարզխորհրդի նիստ
19.06.2014
Հունիսի 18-ին տեղի ունեցավ Արարատի մարզխորհրդի հերթական նիստը, որի ժամանակ
ներկայացվեցին տարվա առաջին ամիսներին որոշ ոլորտներում կատարված աշխատանքներ:
Մարզխորհրդի նիստը վարում էր մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը:Նիստին մասնակցում էին ՀՀ
տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Արտաշես Բախշյանը, մարզխորհրդի
անդամները, մարզպետարանի պատասխանատու պաշտոնյաները, հանրապետական գործադիր
մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներ, առողջապահական հիմնարկների
տնօրեններ, ՋՕԸ-ների տնօրեններ, զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակական
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:
Օրակարգի չորս հարցերից մեկի` գյուղատնտեսական ընթացիկ աշխատանքների մասին
զեկուցեց գյուղատնտեսության բաժնի պետ Հ. Տերտերյանը: Արարատի մարզի համայնքների
2014 թվականի հինգ ամիսների բյուջեների կատարման ընթացքը ներկայացրեց ֆինանսական և
սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Գ. Եղիազարյանը:Օրակարգում ընդգրկված
հաջորդ հարցի` 2014թ. I-ին եռամսյակում մարզի համայնքներում մարզպետարանի կողմից
իրականացված վարչական հսկողության արդյունքների մասին խոսեց ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով
վարչության պետ Ա. Լալայանը: Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության
պետ Ս.Խաչատրյանը զեկույցով ներկայացրեց մարզում կանխարգելիչ պատվաստումների
իրականացման և առկա խնդիրները :
Զեկուցողների կողմից վերլուծական տեղեկատվությունը ներկայացնելուց հետո մարզպետ
Ռ.Աբրահամյանի կողմից համայնքների ղեկավարներին առաջարկվեց ավելի կազմակերպված
իրականացնել համայնքներում տարվող աշխատանքները, ոլորտի պատասխանատուները
ստացան համապատասխան հանձնարարականներ:
Նիստի ընթացքում եղան առաջարկություններ համայնքների ղեկավարների
կոցմից,քննարկվեցին որոշ հարցերի լուծման ուղիներ,ավարտին հնչեցին
հայտարարություններ,այնուհետև նիստն ամփոփեց մարզպետ Ռ. Աբրահամյանը:
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Հունիսի 19-ին ՀՀ Արարատի
մարզպետարանում Հայաստանում Բելառուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ստեպան
Սուխորենկոն ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի հետ միասին
ընդունեցին Արարատի մարզի Մեծ
Հայրենականի այն վետերաններին, որոնք մասնակցել էին Բելառուսի ազատագրմանը:
Մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը շնորհավորեց պատվավոր հյուրերին և
վետերաններին Բելառուսի ազատագրման 70-ամյակի կապակցությամբ:
Ստեպան Սուխորենկոն, շարունակելով մարզպետի ողջույնի խոսքն, ասաց, որ
արդեն 70 տարի է, ինչ Բելառուսն ազատագրվել է գերմանաֆաշիստական
զավթիչներից և այդ հաղթանակի մեջ անուրանալի է նաև Արարատի մարզի
վետերանների դերը: Այդ առիթով նա իր խորին հարգանքն ու խոնարհումն
արտահայտեց վետերաններին, ապա ավելացրեց, որ Բելառուսի նախագահի
կարգադրությամբ Արարատի մարզի 20 վետերաններ հոբելյանի կապակցությամբ
պարգևատրվել են մեդալներով: Պարգևները հանձնելուց հետո դեսպանը,
շնորհավորելով վետերաններին, ցանկացավ, որ նման հանդիպում տեղի ունենա նաև
75-ամյակի կապակցությամբ:
Վետերանները շնորհակալություն հայտնեցին ուշադրության համար՝ ընդգծելով,
որ նման պարգևի արժանացել են 2009 թվականին Բելառուսի ազատագրման 65ամյակի կապակցությամբ:
Մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը ողջունեց և շնորհակալություն հայտնեց դեսպանին
այս նախաձեռնության համար և միջոցառումը եզրափակեց անմիջական ու անկեղծ
խոստովանությամբ: Նա ասաց, որ ինքը հպարտության զգացում է ապրում, և որպես
որդի պարտք ունի յուրաքանչյուր վետերանի հանդեպ:
<<Արարատ>> մարզային հեռուստատեսության տեսանյութ
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