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        Այս ամսաթերթի 

նպատակն է լինելու 

Ամուլսար հանքավայրի 

ազդակիր համայնքների 

բնակչությանն իրազեկ 

պահել ընկերության 

կողմից կատարվող աշ-

խատանքների ընթացքի 

մասին:   Տվյալ մոտեցումն 

ընկերությունը որդեգրել 

է` նպատակ ունենալով 

տեղեկացված պահել հա-

մայնքների բնակչությանը 

ընկերության գործունեու-

թյան մասին: 

                                    Գեոթիմ ՓԲԸ 

                                                       1. Երկրաբանահետախուզում:  

       Հունիս ամսին սկիզբ է 

դրվել այս տարվա “Գեոթիմ”  

ընկերության կողմից նախա-

տեսված երկրաբանահետա-

խուզական աշխատանքնե-

րին: Հորատման մեքենա-

ները ժամանել են Ամուլսար 

հանքավայր և այնուհետև 

նախատեսված տեղամասեր, 

և սկսել են հորատման 

աշխատանքները: Հարկ ենք 

գտնում նշելու, որ այս 

տարի հորատման 

աշխատանքները 

կատարվելու են չորս 

հորատման մեքենա-

ներով, որոնցից երկուսն 

աշխատելու են հետա-

դարձ ցիրկուլացիոն 

մեթոդով, իսկ հաջորդ 

երկուսը  ալմաստե հո-

րատման մեթոդով:  

Գործի է դրվել  նմուշների 

նախապատրաստման 

լաբորատորիան, որի 

հորատհանուկային 

նմուշների մշակման 

մասը գտնվում է Գորայք 

գյուղում:   Կատարվել են  

լիթոքիմիական նմուշար-

կման և 1:5000 մաշտաբի 

քարտեզագրման աշխա-

տանքներ : 

 

Էջ. 1 Ամսաթերթ 

     Ամսաթերթ 
Հատուկ 

նշանակության 

հարցեր: 

1. Շրջակա միջավայրի  

պահպանություն:  

 2. Համայնքների         

աջակցման և 

զարգացման 

աշխատանքներ: 

Այս համարում: 

Գեոթիմ ՓԲԸ  

Երկրաբանա-

հետախուզում: 

1. 

Բնապահպա-

նություն:  

2. 

Համայնքների 

աջակցման և 

զարգացման 

աշխատանքներ: 

2. 

Ընկերության 

ընդհանուր 

գործունեություն: 

3. 

  

  

Caption describing picture or 
graphic. 



            Հունիս 2010թ 

     Ընկերության  կողմից  

կատարվում են բնա-

պահպանական աշխա-

տանքներ և միջոցա-

ռումներ: Տեղամասում 

հունիս ամսվա ընթաց-

քում աշխատել են կեն-

սաբազմազանության 

մասնագետները, որոնց 

հայտնաբերած Հայա-

ստանի Կամիր գրքում 

գրանցված բուսատեսա-

կները հավաքվել են և 

վերատնկվել են Ամուլսարի 

երկրաբանական Ճամբարին 

կից նախօրոք պատրաստված 

տեղամասում: Նմանատիպ մի 

տեղամաս նաև առանձնացվել 

է Գորայք գյուղի բուժկետին 

հարող տարածքում: Հուլիս-

օգոստոս ամիսներին որոշ 

բուսատեսակներ կտեղա-

փոխվեն Գորայք: Բնապահ-

պանները կատարել են նաև 

հերթական ամսա-

կան մակերևութային 

ջրերի նմուշարկում-

ները: Նմուշները 

վերցվում են տեղա-

մասին հարող գետե-

րից և  վտակներից: 

Ավելացվել է մակերե-

վութային ջրերի 2 մո-

նիթորինգային կետ: 

 րելու նպատակով: 

       Արտերկրներից հան-

քավայր են այցելել տարբեր 

ոլորտի մասնագետներ, որոնք 

նպատակ են ունեցել տեղում 

ծանոթանալ կատարվող 

երկրաբանական և բնա-

պահպանական աշխատանք-

ներին:  

                     2. Բնապահպանություն:  

3. Համայնքների աջակցման և զարգացման աշխատանքներ   

Գորայք գյուղում և 

երկրաբանական ճամ-

բարում կատարվել են 

օդի որակի որոշման 

աշխատանքներ համա-

պատասխան նմուշար-

կիչ սրվակների միջոցով:  

Օգտագործվել են  

“Գրադկո” ֆիրմայի 

նմուշարկիչներ: Սրվակ-

ներն ուղարկվել են 

Անգլիա լաբորատոր  

աշխատանքներ կատա- 

Բնապահպա

նական  

ծրագրեր: 

Էջ. 2      Ամսաթերթ 

Caption describing 
picture or graphic. 

       Գորայք գյուղ: 

 

     Հունիս ամսվա ընթաց-

քում կատարվել են որոշ 

աշխատանքներ Գորայք 

գյուղի հանդիսությունների 

դահլիճում: Ինչպես նաև  

բանակցություններ են  

տարվել այդ գյուղում հին 

գրադարանի հիման վրա 

նոր գրադարան ստեղծելու 

վերաբերյալ:   Ընկերու-

թյունը հունիսին Գորայք 

գյուղի բուժ. կետին  

նվիրաբերել է “Ցենտրի-

ֆուգա”, որը թույլ կտա 

տեղի բուժ. անձնակազմին 

կատարել արյան անալիզ: 

Սարավան, Գնդևազ և 

Գորայք գյուղերում  համա-

պատասխան հետազոտու-

թյունների արդյունքում  

ընկերությունը որոշում 

կայացրեց  ստեղծել դեկո-

րատիվ ծառերի տնկարան 

Գնդեվազ համայնքին 

պատկանող մեկ 

հեկտար հողատա-

րածքի վրա:  
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Ամուլսար հանքա-

վայրի տեխնիկատնտե-

սական գնահատողական 

աշխատանքները կատա-

րելու նպատակով ընկե-

րությունը պայմանագիր 

է կնքել ”Վարդել Արմս-

թրոնգ Ինթերնեյշնլ” 
ընկերության հետ: 

Նշված կազմակերպու-

թյունը ստանձնել է 

պարտավորություն 

կատարելու աշխատանք-

ները ոչ միայն Հայաս-

տանի Հանրապետու-

թյան, այլ նաև միջազ-

գային ստանդարտներին 

համապատասխան: 

Գնահատման աշխա-

տանքները կատարելու 

նպատակով հունիս   

ամսվա 7-ից 12-ը կազմա-

կերպության երկու բնա-

պահպան և մեկ հիդրո-

երկրաբան այցելեցին 

Ամուլսար հանքավայր:  

         4. Ընկերության ընդհանուր գործունեություն   

համայնքների ղեկա-

վարների հետ: Հանդի-

պումների ընթացքում 

ներկայացվեց “Վարդել” 

ընկերությունը, նրանց 

այցի նպատակը և ապա-

գա համագործակցության 

փուլերը թե' Գեոթիմի և 

թե' համայքների հետ: 

   Հունիս ամսվա վերջին 

շաբաթվա ընթացքում 

Ամուլսար հանքավայր 

այցելեցին նաև “Վարդել”  

կազմակերպության 

երկու երկրաբաններ և 

ճարտարագետ: Նրանք 

Գեոթիմ կազմակերպու-

թյան աշխատակիցների 

օգնությամբ ծանոթա-

ցան հանքավայրին և 

կատարվող աշխատան-

քների ընթացակարգե-

րին: ”Վարդել” կազմա-

կերպության կողմից այց 

է նախատեսվում հուլիս 

ամսին:  

Այցի ընթացքում մանրա-

մասնորեն քննարկվեց 

ներկա պահին ընկերու-

թյան կողմից իրականաց-

վող բնապահպանական 

աշխատանքները` ներառ-

յալ առկա մակերևութային 

ջրերի նմուշարկման 

կետերի ընտրությունը: 

Այցելություն կատարվեց 

գյուղեր և հանդիպումներ 

տեղի ունեցան  

Ընկերությունը  

նպաստելու է 

լուծելու 

սոցիալական 

խնդիրներ, 

ինչքանով դա 

հնարավոր 

լինի:  

Էջ. 3 Ամսաթերթ 

Գորայք գիուղի բուժ 

կետ: 

Հուլիս ամսին Ամուլսար 

հանքավայր կայցելի 

կազմակերպության 

համայնքների հետ 

աշխատանքների կոորդի-

նացման մասնագետը: 

Այցի ընթացքում նախա-

տեսվում է հանդիպումներ 

ունենալ համայնքների 

ղեկավարների և յուրա-

քանչյուր համայնքի 

տարբեր խմբերի հետ: 


