ՕԳՈՍՏՈՍ-2014
ՆՅՈՒԹԵՐՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐԵԼԻ Է ԴԻՏԵԼ ՎԵՐՆԱԳՐԻ ՎՐԱ ՍԵՂՄԵԼՈՎ

Ուսումնական վարժանքներ 29.08.2014
Արարատի մարզային փրկարարական վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ Մուրադ
Մարգարյանի գլխավորությամբ, փրկարարական ծառայությունն անցկացրեց
ուսումնական վարժություն: ՙԱզատի ջրամբարի փլուզումը՚ թեմայով: Ուսումնավարժանքն
սկսվեց նրանով, որ Մարգարյանն ահազանգը ստանալուն պես զեկուցեց մարզպետ
Ռուբիկ Աբրահամյանին, որը միաժամանակ մարզի ք/պ պետն է, որ իբր Ազատի ջրամբարը
փլուզվում է: Մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը հրատապ կերպով համապատասխան
վարչությունների ղեկավարներին հրավիրեց խորհրդակցության, և կարգադրեց, որ...

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՕԳՈՍՏՈՍՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 29.08.2014
Օգոստոսի 28-ին, Արտաշատի Ամո Խարազյանի անվան պետական դրամատիկական
թատրոնի շենքում կայացավ Արարատի մարզի մանկավարժների օգոստոսյան
խորհրդակցությունը` Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի, ՀՀ ԿԳ փոխնախարար
Մանուկ Մկրտչյանի, մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող 102 դպրոցների
տնօրենների, մանկավարժների մասնակցությամբ: Մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը
շնորհավորեց օգոստոսյան խորհրդակցության մասնակիցներին,բոլոր մանկավարժների
սեպտեմբերի մեկի կապակցությամբ: Մարզի դպրոցների 2013-2015 ուս-տարվա
արդյունքների և...

Հիմնարկեք Արաքսավան համայնքում 25.08.2014
Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքում, օգոստոսի 23-ին կատարվեց Սուրբ Սարգիս
եկեղեցու հիմնարկեքի արարողություն, որին ներկա էրն Արարատի մարզպետ Ռուբիկ
Աբրահամյանը, շրջակա համայնքի ղեկավարները,բնակիչները: Հիմնարկեքի
արարողությունը կատարեց Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը, որին օգնում էին քահանա
եղբայրներ Տեր Միքայել և Տեր Հուսիկ Նուրիջանյանները: Ներկա էր նաև ԱՀԹ
առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդակատար Տեր Շահե քահանա
Հայրապետյանը: Հիմնարկեքի արարողությունը սկսվեց Տերունական աղոթքով, ապա...

Հանդիպում ՙԲիաթլոն- 2014՚ մրցույթի հաղթողի հետ25.08.2014
Արարատի մարզի Այնթապի մանկապարտեզի լեփ-լեցուն դահլիճում, օգոստոսի 23-ին
հանդիսավորությամբ ընդունեցին տանկային ՙԲիաթլոն - 2014՚ միջազգային մրցույթի
հաղթող Գագիկ Գրիգորյանին: Միջոցառմանը մասնակցում էին Արարատի մարզպետ
Ռուբիկ Աբրահամյանը, օգնական Նարեկ Ասլանյանը, Գագիկ Գրիգորյանի դպրոցի
ուսուցչական կոլեկտիվը՝ Լիլյա Շահբազյանի գլխավորությամբ: Գագիկ Գրիգորյանին
շնորհավորելու էին եկել նաեւ Արմավիրի մարզի <<Մարշալ Բաղրամյանի>> անվան
տանկային զորամասի զինվորները `...

Ի նշանավորումն 100 օրվա 21.08.2014
Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը պաշտոնավարման 100-րդ օրը նշանավորեց
Մասիսի,Արտաշատի բարեգործական ճաշարան, ինչպես նաև
սահմանամերձ,սահմանապահ Արմաշ համայնքում գտնվող ակադեմիկոս Ա. Հայրիյանի
անվան առողջապահական կենտրոն կատարած այցելությամբ:Մարզի ղեկավարին
ուղեկցում էին սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Գ.Միրզոյանի, ֆինանսական
սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Գ.Եղիազարյան և
գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Հայկազ...

Գյուղնախարարի հերթական այցն Արարատի մարզ 20.08.2014
Այսօր՝ օգոստոսի 20-ին, գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, Արարատի մարզպետ
Ռուբիկ Աբրահամյանի հետ իրենց այցելությունը սկսեցին Մասիսի տարածաշրջանի
սպանդանոցից՝ շինարարական աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու համար :
Սպանդանոցը կառուցվում է ՙՈսկե կացին՚ ՍՊԸ-ի կողմից,որի հիմնադիրներն են
իրանահայ Առմոնդ Հախվերդյանը և ևս 3 իրանացի գործարարներ որոնք կառավարում են
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գործող խոշոր սպանդանոցներից մեկը:
Առմոնդ Հախվերդյանն ասաց, որ սպանդանոցը...

Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի 100-օրյա աշխատանքային
գործունեությունը 19.08.2014
ՀՀ Արարատի մարզպետ Ռ. Աբրահամյանն իր պաշտոնավարումն սկսելով 2014 թվականի
մայիս ամսից` նախ ձեռնամուխ է եղել մի շարք կարևորագույն մարզային
հիմնախնդիրներին հրատապ լուծումներ հաղորդելու ծրագրերի մշակմանն ու
իրագործմանը: Արդեն իսկ մեկնարկած գյուղատնտեսական տարին պահանջում էր
մարզպետի հետևողականությունն ու հոգատարությունը գյուղացիական
տնտեսությունների նկատմամբ: Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների
կազմակերպմանը զուգահեռ անհրաժեշ քայլեր ձեռնարկվեցին վաղ գարնանային
ցրտահարության հետևանքները...

Մամլո ասուլիս 19.08.2014
Արարատի մարզպետի պաշտոնավարման 100 օրվա ընթացքում կատարած
աշխատանքները նա ամփոփեց տեղական աշխատելու հարյուր օրը ամփոփելու
տեղական լրատվամիջոցներին մասնակցությամբ: Ներկայացնելով կատարած
աշխատանքները` մարզպետն ընդգծեց, որ կարևորում է նախևառաջ պարզ ու թափանցիկ
աշխատելը: -Առաջին օրվանից մարզպետարանում ստեղծել ենք թեժ գիծ, որի
պատասխանատուն մարզպետի խորհրդականն է: Սրա նպատակն է, որպեսզի
ամբողջությամբ և օպերատիվ կերպով մարզպետարանը և անձամբ ես տիրապետենք
համայնքներում և...

