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ՍՊԱՌՈՂ
տեղեկատվական, վերլուծական,

խորհրդատվական պարբերական

Հիմնադիր և հրատարակիչ`

ԱՆՆԱ Սպառողների ազգային ասոցիացիա

ՄԵԼԻՏԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Գլխավոր խմբագիր

ՍԱՄՎԵԼ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ

Գործադիր տնօրեն

ՆԱՐԻՆԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ

Խմբագիր

ԼԻԱ ՕՍԻՊՅԱՆ

Սննդամթերքի անվտանգության վերլուծության

պատասխանատու, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՅԹՅԱՆ

Ասոցիացիայի փոխնախագահ, մարքեթինգի

և մոնիթորինգային հետազոտությունների

պատասխանատու, սննդի ապահովման

ծառայությունների սերտիֆիկացման փորձագետ, սննդի

որակի աուդիտոր

ԼԵՎՈՆ ԱՃԵՄՅԱՆ

Գյուղմթերքների որակի վերլուծության

պատասխանատու, Կենսաբանական գիտությունների

թեկնածու, Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի

անդամ

ԱՆՆԱ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ

Ասոցիացիայի արտաքին և ներքին

հարաբերությունների գծով փոխնախագահ, փորձագետ

ՀԱՍՄԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա

ԻԱՄ արտաքին և ներքին հարաբերությունների գծով

փոխնախագահ, PR մասնագետ

ՌՈԶԱԼԻԱ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

Լաբորատորիաների գծով փորձագետ

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

Ասոցիացիայի գլխավոր փորձագետ,

Տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՐԱՄ ՆԱԶԱՐՅԱՆ

Տեղեկատվության վերլուծության պատասխանատու,

Երևանի Ագրարային համալսարանի դոցենտ

ԺԵՆՅԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների որակի

վերլուծության պատասխանատու,

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԱԻԴԱ ԻՍԿՈՅԱՆ

Իրավախորհրդատու, ԵՊՀ Իրավաբանական

ֆակուլտետի Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի

վարիչ, պրոֆեսոր

ւ,ԱՂԱՎՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Լրագրող

ԳԵՂԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Դիզայներ

ԱՐԵՎԻԿ ՊԱՊԻԿՅԱՆ

Լուսանկարիչ

ՍՊԱՌՈՂ
տեղեկատվական, վերլուծական,

խորհրդատվական պարբերականի

խմբագրական խորհուրդ

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, Բժշկական գիտությունների

դոկտոր, պրոֆեսոր

ԻՐԻՆԱ ՎԻՆՈԳՐԱԴՈՎԱ

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի

պատվավոր անդամ

ՎԻԼԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների բաժանմունքի

ակադեմիկոս-քարտուղար

ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Բժիշկ-ճառագայթաբան,

Բժշկական գիտությունների դոկտոր

ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա ՓՍՏՂԻԿ ԵՓՈՅԱՆ

Հայաստանի ազգային ագրարային

համալսարանի Սննդի անվտանգության

և կենսատեխնոլոգիայի բաժնի վարիչ,

Կենսաբանական գիտությունների

դոկտոր, պրոֆեսոր

ԵՐԵՄ ՉԱԽՈՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ

նախագահության անդամ

ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ

պատվավոր անդամ,

Տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՐՍԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հայաստանի Արդյունաբերողների և գործարարների

(գործատուների) միության նախագահ

ՑՈԼՎԱՐԴ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Հայաստանի վաճառականների միության նախագահ

ԿԱՌԼԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ

ՌԴ Չափագիտության ակադեմիայի ակադեմիկոս,

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա

ԻԱՄ պատվավոր անդամ

ԿԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԴՈՐԱ ՍԱՔՈՒԼՅԱՆ

Մոնրեալի ՄաքԳիլ համալսարանի դասախոս, դոկտոր,

պրոֆեսոր



20 .20Թ20 .20Թ
Սպառողների ազգային ասո-

ցիացիայի «50 լավագ�յն ար-
տադրողներ» ծրագրի շրջանա-
կ�մ 2020 թ. չորրորդ եռամսյա-
կ�մ կատարված �ս�մնասիր�-
թյ�նները դարձյալ վերաբեր�մ
են հացաբ�լկեղենի, հր�շակե-
ղենի, կաթնամթերքի, հյ�թերի և
ըմպելիքների, պաղպաղակի,
մսամթերքի, թռչնամսի և ձվի, ո-
գելից և ոչ ոգելից խ$չքների, խո-
հարարական կիսապատրաստ-
վածքների, հանրային սննդի,
նաև բ�սական և կենդանական
յ�ղերի արտադրման և իրացման
ոլորտներին:

Պայմանավորված կարանտի-
նով նպատակահարմար չէր այցե-
լել արտադրական ձեռնարկ�-
թյ�ններ, հետևաբար �ս�մնա-
սիրել ենք մոտ 285 'ծ � փոքր ա-
ռևտրային կազմակերպ�թյ�ն և
10-ից ավելի սննդի արտադրա-
կան ձեռնարկ�թյ�ն:

ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆԵՎ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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ԳՐԱՆԴ ՔԵՆԴԻ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Գրանդ Քենդի» ընկեր�թյ�նը շաքա-

րային և ալրային հր�շակեղենի արտադր�-
թյան ոլորտ�մ առաջատար է: Այս ընկեր�-
թյան շոկոլադային ապրանքատեսականին ևս
համարվ�մ է լավագ�յններից: Նա տարա-
ծաշրջան�մ շոկոլադի հ�մք կակաո ռ�նդերի
ներկրողն է:

«ԳրանդՔենդին» լայնորեն սպառվ�մ է սե-
փական առաքման մանրա$ծածախ ցանցի
&ջոցովարտադրանքնառաքելով հանրապե-
տ�թյան 7500 առևտրի կետեր: Գործ�մ է 22
ֆիրմային խան�թ, ինչի շնորհիվ ընկեր�-
թյան արտադրանքը &շտ թարմ է հասն�մ
սպառողին:

«Գրանդ Քենդի» ընկեր�թյան տեսակա-
նին ներառ�մ է ավելի քան 400 ան�ն ար-
տադրատեսակ, այդ թվ�մ՝ սեր�ցքային, շո-
կոլադե, մրգային և այլ բնական հավել�մնե-
րով պաղպաղակներ: Մեծ պահանջարկ �նեն
հատ�կ տոնական &ջոցառ�մների համար
նախատեսվածպաղպաղակետորթերը:

«Գրանդ Քենդիի» խմորեղենների տեսա-
կանին ներառ�մ է մրգային,$ղրային, ընկ�-
զային և շոկոլադե հավել�մներով ավանդա-
կան տորթեր, քաշային և հատային խմորե-
ղեն: Արտադրման ընթացք�մ օգտագործվ�մ
է բացառապես բնական թարմ հ�մք՝ սեր�ց-
քային կարագ, բարձրորակ ալյ�ր, հատըն-
տիր ընկ�զեղեն, թարմ հավկիթ, $ղր, թարմ
մրգեր, բնական շոկոլադ, կակաոփոշի ևայլն:
Հատ�կ հանդիս�թյ�նների համար առա-
ջարկվ�մ են «Ֆ�րշեթ» հավաքած�ները:

Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և ի-
տալական սարքավոր�մներով հագեցած ար-
տադրամաս�մարտադրվ�մ է ս�րճ, որի հա-
մար, որպես հ�մք, օգտագործվ�մ ենարաբի-
կա և ռոբ�ստա ս�րճերի ա$նաբարձրորակ
տեսակները: Ընկեր�թյ�նն արտադր�մ է
նաև սառը ս�րճ և 3 տեսակի սառը թեյ՝ դա-
սական սև, կիտրոնով և դեղձի համով:

Հայկական շ�կայ�մ լավագ�յնն են
«Գրանդ Քենդիի» կարա$լի տեսականին
(սառնաշաքարային, մրգային, կաթնային, ըն-
կ�զային, շոկոլադապատևայլն), դրաժեիտե-
սականին (շոկոլադապատև շաքարային ջնա-
րակովպատված), շոկոլադե ջնարակովպատ-
ված մրգերի չրերը, պրալինե, վաֆլե և կրե-
մային շոկոլադե կոնֆետները, կոնֆետների
ընտրանին, շոկոլադե սալիկները` պատ-
րաստված բարձրորակ կակաո-հ�մքից և բնա-
կան զանազան հավել�մներից, դառը շոկոլա-

ՀԱՑԱԲՈՒԼԿԵՂԵՆԻ, ԱԼՐԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

դե սալիկների տեսականին՝ 60, 70 և 80 տոկոս
կակաո մթերքիպար�նակ�թյամբ:

«Գրանդ Քենդիի» արտադր�թյ�նը սերտի-
ֆիկացված է ISO 9001:2015 որակի կառավար-
ման և ISO 22000:2005 սննդի անվտանգ�թյան
կառավարման չափանիշերով: Ընկեր�թյանար-
տադրանքի առավել�թյ�նն � բարձր որակի
գրավականը բացառապես բնական հ�մքն է:
Այն մանրազնին ստ�գման է ենթարկվ�մ նրա
կենտրոնական լաբորատորիայ�մ, որը հա-
վաստագրված է ՀՍՏ ISO 17025:2005 ստան-
դարտի համաձայն: 2019 թվականին ընկեր�-
թյ�նը սերտիֆիկատ է ստացել նաև սննդի ար-
տադրանքի անվտանգ�թյան կառավարման
FSSC 22000V4.1. ստանդարտներին համապա-
տասխան:
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ԿԱԹ-ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այս ոլորտ	մ Սպառողների ազգային ասո-
ցիացիայի մասնագետների կատարած մշտա-
դիտարկմանարդյ	նքներովըստիրացմանծա-
վալների լավագ	յնտասնյակ	մկայ	նտեղեն
զբաղեցն	մհետևյալ ընկեր	թյ	նները.

ԱՇՏԱՐԱԿ-ԿԱԹ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ
Ամանորյա տոները մոտենալ�ն հետ

սկսվ�մ է տնային տնտես�հիների մտա-
հոգ�թյ�նը, թե տոնական սեղանների
համար ինչ պատրաստեն, ինչով և ինչ-
պես զարմացնեն հյ�րերին: «Պարգև» ըն-
կեր�թյան «Աշտարակ-Կաթ»ապրանքա-
նիշը, ինչպես &շտ, առաջարկ�մ է որա-
կյալ կաթնամթերք ձեր ամանորյա սե-
ղանների ա$նահա$ղ �տեստների,
խմորեղենի պատրաստման համար: Օգ-
տագործելով $ր թարմ � նրբահամ կա-
թը, մած�նը, թթվասերը, կաթնաշոռը,
պանրի տեսականին՝ ձեր աղցանները,
բլիթները, թխվածքները կդարձնեք էլ ա-
վելի հա$ղ: Մեր հոգատար�թյան, ջա-
նասիր�թյան և աշխատասիր�թյան
շնորհիվ$նք կարողան�մ ենք բավարա-
րելա$նաքմահաճ հաճախորդին:

20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ

Գնեք հայկականը, նպաստեք 'ր տնտես�թյան զարգացմանը:

Մնացեք 'զ հավատարիմ, օգտագործեք $այն բնական սն�նդ և եղեք առողջ:

Շնորհավոր Ամանոր և Ս�րբ Ծն�նդ:

ՉԱՆԱԽ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Չանախ» ընկեր�թյ�նը սպա-

ռողին մշտապես ներկայան�մ է
սննդարար և առողջարար կաթ-
նամթերքի $ծ տեսականիով՝ մա-
ծ�ն, կաթնաշոռ, կաթ, թան,
թթվասեր ևայլն, որոնք բոլորը հա-
մապատասխան�մ են Ստան-
դարտների ազգային ինստիտ�-
տի սերտիֆիկացման և լաբորա-
տոր փորձաքնն�թյան չափանի-
շերին: Ընկեր�թյ�նը $ծ պա-
տասխանատվ�թյամբ է վերաբեր-
վ�մ մակնշմանգործընթացին:

«Չանախն» արտադր�մ է
«Նանե» ապրանքանիշով ացիդո-
ֆիլային մած�ն, կեֆիր և «Ան�-
շիկ» ապրանքանիշով մած�ն �
թթվասեր, տարբեր յ�ղայն�-
թյամբ կաթնաշոռեր և հեր$տիկ
փաթեթավորմամբ կաթ:

Ընկեր�թյ�նն արտադր�-
թյ�նն իրականացն�մ է եվրոպա-
կան հոսքագծերով:

� Աշտարակ-Կաթ ապրանքանիշ,

Չանախ,�

Բանդիվան կաթ� :
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ԲԱՆԴԻՎԱՆ ԿԱԹ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Բանդիվան կաթ» ընկեր�թյ�նն ընձեռ�մ

է իրապրանքատեսականին գնել�ցառաջ համ-
տեսել� հնարավոր�թյ�ն։ Այս ընկեր�թյ�նը,
որի նպատակն է ապահովել սպառողին բարձ-
րակարգ կաթնամթերքով, &ակն է Հայաստա-
ն�մ, որպանիր էարտահան�մԻսրայել։

Ընկեր�թյ�նն իր հարազատ գյ�ղ�մ հիմ-
նել է խոզաբ�ծական և կովաբ�ծական ֆերմա-
ներ, կաթնամթերքի և պանրի արտադր�թյ�ն՝
ստեղծելով$ծաթիվաշխատատեղեր։

«Բանդիվան կաթի» տեսականին $ծ է �
բազմազան՝ խնոց� կարագ, պանիրների լայն
տեսականի պաստերիզացված կաթ, թթվասեր,
կաթնաշոռ, մած�ն։ Տեսականին կարելի է ձեռք
բերել նաևառցանցպատվիրել�&ջոցով:

Ի դեպ, Ամանորինտանտիր�հիները կարող
ենառավել հա$ղ�բազմազանդարձնել իրենց
�տեստները հատկապես «Բանդիվան կաթ»
ապրանքանիշի կաթնամթերքով:

20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ

ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«50 լավագ	յն արտադրողներ» ծրագրի

շրջանակ	մ իրականացվող 	ս	մնասիր	-

թյ	նները վկայ	մեն, որ շար	նակվ	մ էդեռևս

իրացվել բավարար որակի մսամթերք, մաս-ան

նավորապես՝ «Շիրվանյան և ընկերներ», «Գա-

յանե-Ջա'», «Կարինե-Նարինե», «Սոս» և այլ

ընկեր	թյ	ններ իրենց հիմնական	մ ոչ բարձր

որակի արտադրանքն իրացն	մ են հեռավոր

մարզեր	մ՝ օգտվելով սպառողների սակավ ի-

րազեկված	թյ	նից: Այս ընկեր	թյ	ններ	մ ոչ

պատշաճ սանիտարական վիճակ է, անձնա-

կազ2բ	ժզնն	մ չի կատարվ	մևայլն:

Երկրորդ եռամսյակ	մ լավագ	յն տաս-

նյակ	մ շար	նակ	մ են կայ	ն տեղ զբաղեց-

նել հետևյալ ընկեր	թյ	նները

� ԲԵԿՈՆ ՊՐՈԴؤԿՏ,

� ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ,

� ԱԹԵՆՔ,

� ԱՌԴԵԼԻԿԱՏԵՍ,

� ՑԱՐԻՑԻՆՈ

( ապրանքանիշ),Öàðñêèé ïðîäóêò

� «ԱՐՄ ՄԻԹ»

(«Ար#նիա մսամթերք» ապրանքանիշ),

� ԲԱԲԻԿ 90

(«Դի Ջի Միթ Ֆ.դ» ապրանքանիշ),

� ԼؤՄԱ:

ԲԵԿՈՆ ՊՐՈԴؤԿՏ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Բեկոն Պրոդ�կտ» ընկեր�թյ�նն առաջատարն է վե-

րամշակված մսամթերքի շ�կայ�մ և աչքի է ընկն�մ &-
ջազգային չափանիշերին համապատասխան տեխնոլոգի-
աներով, սարքավոր�մներով և ստանդարտներով: Ընկե-
ր�թյ�ննաշխատ�մ էավստրիականևգերմանական սար-
քավոր�մներով, ISO 22 ստանդարտով:

«Բեկոն Պրոդ�կտը» հայկական շ�կայ�մ հանդես է
գալիս համաշխարհային գաստրոնոմ մշակ�յթի լավագ�յն
օրինակներով՝ պատրաստված ինչպես ավանդական, այն-
պես էլ իտալական, իսպանական, գերմանական տեխնոլո-
գիաներով:

«Բեկոն Պրոդ�կտ» ապրանքանիշով մսամթերքի տե-
սականին բազմազան է: Այն ներառ�մ է եփած երշիկներ,
նրբերշիկներ, սարդելկա, նրբախորտիկներ, եփած-
ապխտած տավարի ֆիլե, վետչինա, խոզի մսով տեսակա-
նի, բաստ�րմա, ս�ջ�խ, կիսապատրաստվածքներ ևայլն:
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20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ

ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Բարի Սամարացի» ընկեր�թյ�նն ան�մ է

հնարավորինը, որպեսզի սպառողին առաջար-
կի բարձրորակ, հա$ղ և մատչելի արտադ-
րանք: Ընկեր�թյան արտադրանքի բարձր հա-
մային որակն ապահովվ�մ է շնորհիվ &ջազ-
գային չափանիշերին համապատասխանող գեր-
մանական և շվեյցարական ժամանակակից
տեխնոլոգիաների:

Մսամթերքի արտադրման ոլորտ�մ օգտա-
գործվ�մ են եվրոպական ևա$րիկյան՝ մսի վե-
րամշակման գերժամանակակից սարքավո-
ր�մներ, ինչպիսիք են՝ LASKA-ն, ALPINA-ն,
HENDELMAN-ը, KREMERGREBE-ն,VEMAG-ը:

«Բարի Սամարացի» ընկեր�թյ�նն ար-
տադր�մ է հ�մ-ապխտած երշիկներ, եփած-
ապխտած երշիկներ, եփած երշիկներ, նրբեր-
շիկներ, նախ�տեստներ, վակու�մային փաթե-
թավորմամբ մսամթերք, կիսապատրաստ-
վածքներայլն:

ԱԹԵՆՔ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Հայր և որդի Երիցյաններ» ընկեր�թյան

կող&ց 1993 թ. հիմնադրված «Աթենք» ընկեր�-
թյ�նն այսօր շ�կայ�մ ներկայան�մ է ավելի
քան 200ապրանքատեսակով:

Հավատարիմ cալով իր արժեքներին՝ ըն-
կեր�թյ�նը տարեցտարի ավելացն�մ է ֆիր-
մային խան�թները, վաճառքի կետերը: Նրա
ապրանքատեսականին հասանելի է ոչ &այն
Երևան�մ, այլև Հայաստանի բոլոր մարզեր�մ:
Մատակարար�c ապահով�մ են առաքման
բաժնի աշխատակիցները, ընկեր�թյան ավտո-
$քենաները, որոնք հագեցած են մսամթերքի
թարմ�թյ�նն � սանիտարահիգիենիկ պայ-
մաններն ապահովող սարքավոր�մներով: Ու-
ս�մնասիրվ�մ � ներդրվ�մ են առավել ժամա-
նակակից սարքավոր�մներ, գործարկվ�մ՝ նո-
րանոր հոսքագծեր:

ԱՌԴԵԼԻԿԱՏԵՍ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Առդելիկատես» ընկեր�թյան արտադրամա-

սեր�մպահպանվ�մ են սանիտարահիգիենիկպա-
հանջները, աշխատակիցները պարտադիր հագ-
ն�մ են աշխատանքային արտահագ�ստ: Գոր-
ծարկվող սարքավոր�մները, փաթեթավորման
պարագաները և հավելանյ�թերը հիմնական�մ
ներմ�ծվ�մ են իտալական, գերմանական, շվեյ-
ցարական ընկեր�թյ�ններից:

Արտադրանքն իրացվ�մ է և՛ հանրապետ�թյ�-
ն�մ, և՛ արտերկր�մ:

«Առդելիկատես» ապրանքանիշով տեսակա-
նին ներառ�մ է հ�մ, եփած, ապխտած երշիկների
մոտ 80, մսային կիսապատրաստվածքների մոտ
30 տեսակ, ինչպես նաև բաստ�րմա, ս�ջ�խ, սա-
լյա&, սարդելկա, հոթ դոգի նրբերշիկներ ևայլն:
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ՑԱՐԻՑԻՆՈ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
Öàðñêèé ïðîäóêò ապրանքանիշ

«Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատի՝ &-
ջազգային չափանիշերով կառ�ցված արտադ-
րամասեր�մառկաեն սանիտարահիգիենիկ գե-
րազանց պայմաններ և լաբորատոր հսկող�-
թյ�ն։

Ընկեր�թյանարտադրանքն իրացվ�մ է հա-
մապատասխան�թյան սերտիֆիկատով, սառ-
նարան-ավտո$քենաներով: Հ�մքը տեխնոլո-
գիական մշակ�&ց առաջ և հետո ենթարկվ�մ
է լաբորատոր փորձաքնն�թյան, իսկ տեխնոլո-
գիական գործընթացի բոլոր փ�լերն իրակա-
նացվ�մ են ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթերին, տեխնիկական հրահանգնե-
րին�բաղադրագրերին համապատասխան։

«Ցարիցինո» ընկեր�թյ�նը շ�կայ�մ ներ-
կայան�մ է ապրանքանիշով:Öàðñêèé ïðîäóêò
Մսամթերքի տեսականին ներառ�մ է կի-
սաապխտած երշիկներ, հ�մ-ապխտած երշիկ-
ներ, եփած երշիկներ, նրբերշիկներ, սարդելկա,
վետչինա, բաստ�րմա, ս�ջ�խ, ֆիլե ևայլն:

Öàðñêèé ïðîäóêò

ԱՐՄ ՄԻԹ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Ար#նիա մսամթերք» ապրանքանիշ

«ԱՐՄ ՄԻԹ» ՍՊԸ-ի ողջ տեսականին հա-
վատարիմ է պետստանդարտի կող&ց սահ-
մանված և հաստատված անհրաժեշտ տեխնի-
կականպայմաններին:

Ընկեր�թյ�նը կիրառ�մ է նորագ�յն տեխ-
նոլոգիաներ, ժամանակակից սարքավոր�մներ
և ընդգրկ�մ արտադր�թյան գործընթաց�մ
ոլորտի լավագ�յն մասնագետներին: Գործա-
րանը հագեցած է եվրոպական արտադր�թյան
նորագ�յն սարքավոր�մներով, օդափոխ�-
թյան համակարգով և լաբորատորիայով:

«ԱՐՄ ՄԻԹ» ՍՊԸ-ն սպառողին ներկայա-
ն�մ է լայն տեսականիով՝ եփած երշիկներ,
նրբերշիկներ, սարդելկաներ, կիսաապխտած
երշիկներ, կիսապատրաստվածքներ, ավան-
դական շարք, դելիկատեսներ, հ�մ ապխտած
երշիկներ: Ընկեր�թյ�նն արտադր�մ է նաև
100ան�նայլ ապրանքատեսակ:

ԲԱԲԻԿ 90 ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«Դի Ջի Միթ Ֆ.դ» ապրանքանիշ

«Բաբիկ 90» մսամթերքի կոմբինատ�մ ար-
տադր�թյ�նն իրականացվ�մ է գերմանական
և շվեյցարական սարքավոր�մներով՝ արտադ-
րական գործընթաց�մ մարդ�&ջամտ�թյ�նը
հասցնելով նվազագ�յնի: Այստեղ խստագ�յնս
պահպան�մ են սանիտարահիգիենիկ բոլոր
նոր$րը։ Օգտագործվ�մ են ներմ�ծված &ս և
այլ հ�մք: Գործարանն �նի լաբորատորիա, որ-
տեղ մշտապես ստ�գվ�մ են և հ�մքի, և պատ-
րաստիարտադրանքի որակը:
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Ձեռնարկ�թյ�ն�մ արտադրվ�մ է մոտ 70
տեսակի մսամթերք, որն առկա է ոչ &այն հայ-
կական շ�կայ�մ, այլև արտահանվ�մ է & քա-
նի երկրներ: «Դի Ջի Միթ Ֆ�դ» ապրանքանի-
շով մսամթերքի տեսականին ներառ�մ է վետ-
չինա, սարդելկա, նրբերշիկ, ս�ջ�խ, բաստ�ր-

մա, ապխտած, եփած, կիսաապխտած, հ�մ ա-
պխտած երշիկների տեսականի, ապխտած մսի
տեսականի՝ ֆիլե, բ�ժենինա, բեկոն, խոզի կո-
ղեր, կիսապատրաստվածքներ՝ քյաբաբի ֆարշ,
սառեցրած քյ�ֆթա, սառեցրած քյաբաբ, աղա-
ցած&ս,ապխտած հավ, ջերքի:

ԼؤՄԱ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
Չնայած «Լ�մա» ընկեր�թյան արտադրա-

կան փոքր ծավալներին, նրա արտադրանքը
որակյալ է, հա$ղ և մակնշմամբ բավարար�մ է
օրենքով ներկայացվողպահանջները:

«Լ�մա»ապրանքանիշովտեսականին բազ-
մազան է: Գործարան�մ արտադրվ�մ են հ�մ,
ապխտած, եփած երշիկների տեսականի,
նրբերշիկ, սարդելկա, բաստ�րմա, ս�ջ�խ և
այլն: Ընկեր�թյան նպատակը $կն է՝ բնակչ�-
թյաննապահովել որակյալարտադրանքով:

ՊԱՂՊԱՂԱԿԻԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՓԻՆՔ ԲԵՐՐԻ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
«ՓինքԲերրին»ամփոփ�մ է 2020-ը:
2020-իավարտին հաշված օրեր ենcացել:

Տարեվերջի � տարեմ�տի այս օրերին ընդ�ն-
ված է ամփոփել անցնող տարին � գալիք տար-
վա համար &մյանց ուղղել բարեմաղթանքներ,
որոնք լի են նոր հ�յսերով�սպաս�մներով:

Դժվար�թյ�ններով լի էր տարին, սակայն
$ր ողջ թիմը պայքարեց և անգամա$նածանր
պահին փորձեց աշխատել, ստեղծել, կանգնել
$ր ազգի կողքին և �ժերի ներածին չափով
զարգացնել երկրիտնտես�թյ�նը:

Մեր գործ�նե�թյան առաջին իսկ պահից
$նք մարդկանց պարգևել ենք քաղցր�թյ�ն,
դրական էմոցիաներ � ժպիտներ: Սա «Փինք
Բերրիի» առաքել�թյ�նն է, որը $նք պատվով
ենք կատար�մև շար�նակել� ենք կատարել:

Այժմ ս�րբծննդյան ջերմ � տաք�կ &ջա-
վայր է ստեղծվել «Փինք Բերրիի» սրճարան-
բ�տիկ�մ, որտեղ կարող եք վայելել $ր հեքի-
աթային ամանորյա$նյ�ն՝ հագեցած յ�րահա-
տ�կ մատ�ցման լ�ծ�մներով և, իհարկե, ար-
տակարգ հա$րով:

Յ�րաքանչյ�ր Ամանոր նոր $կնարկի
սկիզբ է ազդարար�մ, և $նք ցանկան�մ ենք,
որ այդ$կնարկը բոլորիս համար լինի հաջող�
խոստ�մնալից:

Նոր տարին դիմավորենք $ծ ակնկալիք-
ներով, աշխատանքային հաջող�թյ�նների
սպաս�մներով և հրաշքների հանդեպ անcա-
ցորդ հավատով:

Հայկական սպառողական շ	կայ	մ հատ-
կապես ամռան ա2սներին պաղպաղակի ոլոր-
տ	մ լավագ	յնարտադրողների շարք	մեն.

� Գրանդ Քենդի,

Pink Berry,�

-Կ� Աշտարակ աթ ապրանքանիշ

Եվ, իհարկե, համախմբելով $ր բոլոր �-
ժերը, ջանքերն � կարող�թյ�նները, ստեղ-
ծենք լավապագահզոր երկր�մ:

Մենք շնորհակալ ենք $ր բոլոր սպառող-
ներին ևխոստան�մ ենք 2021-ը նրանց համար
դարձնել ավելի քաղցր, հեքիաթային � ա-
նակնկալներով լի:

«ՓինքԲերրի». Վայելիրայսպահը…
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Ոլորտի լավագ	յն տասնյակ	մ

շար	նակ	մ են կայ	ն տեղ զբաղեցնել

«Շամպայն գինիների գործարանը»

և «Պռոշյանի կոնյակի գործարանը»:

ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ

Երևանի շամպայն գինիների գործարանը

վաղ�ց դարձել է ազգային ապրանքանիշ: Այս-

տեղ արտադրվ�մ են շամպայն գինիների ողջ

տեսականին ֆրանսիական տեխնոլոգիայով՝

դասականից&նչև հավաքած�, նաև3-15տար-

վա հնացման կոնյակներ: Հա& և որակի

գաղտնիքըպայմանավորված է&ջազգային չա-

փանիշերին համապատասխան արտադր�-

թյան տեխնոլոգիայով, որակի հսկման լաբորա-

տորիայով, ինչպես նաև բարձր որակավոր�մ

�նեցող մասնագետներով։ Գին� արտադր�-

թյան համար ընտրվ�մ են ՀՀ տարբեր շրջան-

ներ�մ աճեցվող խաղողի լավագ�յն տեսակնե-

րը։

Գործարանի արտադրանքը սերտիֆիկաց-

ված է։ Տեսականին ներառ�մ է՝ շամպայն (Հայ-

կական շամպայն չոր, Հայկական շամպայն կի-

սաչոր, Հայկական շամպայն կիսաքաղցր, Կար-

&ր խաղ�ն գինի «Տիգրան Մեծ», Հայկական

շամպայն կոլեկցիոն Բրյ�տ, Հայկական շամ-

պայն Կոլեկցիոն կիսաչոր), խաղողի գինիներ

(Ֆրանս, Վայք Արենի, Նվարդ, Հարսանեկան,

Հողի արյ�ն, Հայկ Նահապետ (Կար&ր կիսա-

քաղցր ևՍպիտակկիսաչոր), Վերածն�նդ, Սպի-

տակ քիշ&շ կիսաքաղցր, Սև քիշ&շ կիսա-

քաղցր), մրգապտղային սեղանի կիսաքաղցր

գինիներ (Նռան գինի, Մոշի գինի, Բալի գինի,

Ազնվամոր�գինի, Ելակի գինի, Սև հաղարջ,Մի-

կադո (Սալորի կիսաքաղցր գինի), կոնյակներ

օրդինար և տեսակավոր (Ֆրանս 3, 5, 7, 10, 15

տարիների հն�թյան, Մենուա 3 տարեկան,

Տրդատ 5 տարեկան, Гордость Армении 3, 5, 7,

10տարիների հնացմամբ, Նարե 6, 10, 15տարի-

ների հնացմամբ):
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ՊՌՈՇՅԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ

Պռոշյանի կոնյակի գործարանի տեսակա-

նին բարձրորակ է, գեղեցիկ, հա$ղ, ինչն ար-

դյ�նքն է պարբերաբար ներդրվող նորագ�յն

տեխնիկական &ջոցների, հմ�տ և փորձառ�

մասնագետներիաշխատանքի։
Գործարան�մ արտադրվ�մ են 3-30 տար-

վա հն�թյան հայկական կոնյակներ (Մանե,
Պապ թագավոր, Շիրազ, Չարենց, Արծր�նի,
Արփինե, Վարդան Մա&կոնյան, Ար$ն�հի,
Խենթ և այլն)` պատրաստված Արարատյան
դաշտի խաղողի լավագ�յն տեսակներից,
լիկյորներ � նորագ�յն տեխնոլոգիաներով ար-
տադրված լավագ�յն մրգային` նռան, սալորի,
սև հաղարջի, բալի, ծիրանի, սերկևիլի, մոշի գի-
նիներ: Գործարանի բարձրորակարտադրանքն
իրացվ�մ է Հայաստան�մ, Ռ�սաստան�մ,
Ուկրաինայ�մ, Բելառ�ս�մ, Վրաստան�մ,
Գերմանիայ�մ, ԱՄՆ-ում, Հ�նաստան�մ, Լե-
հաստան�մևայլ�ր:

Այսօր պահանջված � սիրված է նաև Պռո-

շյանի կոնյակի գործարանի հայկական ավան-

դական բաղադրատոմսերով պատրաստված

«Ռոյալ» ապրանքանիշով պահածոյի տեսակա-

նին, որը $ծ պահանջարկ է վայել�մ նաև ար-

տասահմանյան շ�կայ�մ: Տեսականին արտա-

հանվ�մ է Ռ�սաստանի Դաշն�թյ�ն, Միա-

ցյալ Նահանգներ, եվրոպական և$րձբալթյան

երկրներ, Ղազախստան:
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ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

ԷՅ-Ի-ՋԻ-ՍԵՐՎԻՍ ԸՆԿԵՐؤՆؤ

Այսօր «Էյ-Ի-Ջի-Սերվիսը» գործ�մ է Հայաս-

տանի Հանրապետ�թյան ողջ տարածք�մ, �նի
15 տարածքային և իրենց կազմ�մ 36 տեղամա-
սային ծառայ�թյ�ն, որոնք սպասարկ�մ են ա-
վելի քան 700 հազար բնակիչ-բաժանորդի և մոտ
6000 բաժանորդ-կազմակերպ�թյ�ն: Յ�րա-
քանչյ�րա&սհանրապետ�թյանտարածք�մի-
րականացվ�մ է ավելի քան 100 հազար բաժա-
նորդի ներտնային գազասպասարկման համա-
կարգերիտեխնիկականսպասարկ�մ:

Գազ սպառող բաժանորդների ներտնային
համակարգերի տեխնիկական սպասարկման
ծառայ�թյ�նների մատ�ց�մ, գազօգտագոր-
ծող սարքավոր�մների կարգաբեր�մ և վերանո-
րոգ�մ, արտահոսքի վերաց�մ, ծխաօդատար
համակարգի զնն�մ, փականների քսայ�ղ�մ,
ձայնաազդանշանային անվտանգ�թյան համա-
կարգի թեստավոր�մ ևայլն: Սրանք են «Էյ-Ի-Ջի-
Սերվիս» ընկեր�թյան նպատակն � առաքել�-
թյ�նը (մանրամասն՝ էջ ):14
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ՍԱՆՖؤԴ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
Հայաստան�մ յ�ղաճարպային բնագավառի առաջա-

տար «Սանֆ�դ» ընկեր�թյան՝ բարձր համային հատկանիշ-
ներով քիմքին հաճելի տեսականին &ակն է տարածաշրջա-
ն�մ, որը պատրաստված է բացառապես բնական ճարպերից
� յ�ղերից, չի պար�նակ�մ կոնսերվանտներ և խոլեստե-
րին: Ընկեր�թյ�նը սպառողին առաջարկ�մ է հալած բ�սա-
կան խառն�րդի, սփրեդի, մարգարինի, խմորիչի լայն տեսա-

կանի՝ ներկայանալով Իմպերիա
վկ�սա, Ցարսկայա, Մասելկո,
Սոնյաչնա Դոլինա ապրանքա-
նիշերով: Բրիտանական ընկե-
ր�թյան �ս�մնասիր�թյ�ննե-
րի արդյ�նք�մ «Սանֆ�դն» ար-
ժա նա ց ե լ է & ջա զ գա յ ի ն
ISO:22000 ստանդարտի հա-
վաստագրի:

Ժամանակակից, արդիա-
կանևգիտական ծավալ�նտեխ-
նոլոգիաներ, արտադր�թյան,
հայկական գործարար մշակ�յ-
թի ընդլայն�մ, համագործակ-
ց�թյ�ն հայ և արտերկրյա ար-
տադրողների հետ: «Սանֆ�դի»
արտադրանքն արտահանվ�մ է
Վրաստան,Ռ�սաստանևԱՄՆ:

Արդեն հաջորդ տարի «Սան-

ֆ�դը» շ�կայ�մ կներկայանա

անակնկալներով՝ սպառողի դա-

տին ներկայացնելով «Սանֆ�դ»

ապրանքանիշով մայոնեզ, կետ-

չ�պ և պետստանդարտին հա-

մապատասխան բնական կա-

րագ:
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Կենցաղային էլեկտրասարքավոր�մներ
ներկրող ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐխոշոր ընկեր�թյան
բոլոր խան�թները հագեցած են ա$նաորա-
կյալ, նորագ�յն սարքավոր�մներով, բազմա-
զանապրանքանիշերով։ Վաճառասրահներ գոր-
ծ�մ են նաև մարզեր�մ, ինչի արդյ�նք�մ Գյ�մ-
րի�մ, Աբովյան�մ, Էջ&ածն�մ, Հրազդան�մ,
Արցախ�մ, Սևան�մ և այլ�ր սպառողը կարո-
ղան�մ է ձեռք բերել որակյալտեխնիկա։

Իրենց ապրանքանիշերը ներկայացնել� բա-
ցառիկ հնարավոր�թյ�նը ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐ-
ին են վստահել աշխարհահռչակ ՀԱՅՍԵՆՍ,
ՍՈՆԻ, ԴԵԼՈՆԳԻ, ՍԱՄՍؤՆԳ և այլ խոշոր ըն-
կեր�թյ�ններ։ Ընկեր�թյ�նը հանդես է գալիս
նաևՎԻԿԱՍսեփականապրանքանիշով:

Ի դեպ, գն�մներ կարելի է կատարել նաև առ-
ցանց թե՛ ապառիկ, թե՛ կանխիկ վճար�մով և
ստանալ հնարավոր�թյ�ն մասնակցել�
Mercedes Benzավտո$քենայիխաղարկ�թյանը:

Անհատական մոտեց�մ յ�րաքանչյ�ր հա-

ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐ
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԽԱՆؤԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ

Վարագ�յրների մաքրման դեպք�մ ՎԵՐԴԵ-ի
աշխատակիցները կօգնեն ձեզ հանել վարա-
գ�յրները, իսկ դրանք մաքրել�ց, արդ�կել�ց և
փաթեթավորված տեղափոխել�ց հետո անհրա-
ժեշտ�թյան դեպք�մ նաև կկախեն:

Գորգերի մաքր�մը ն�յնպես խորհ�րդ է
տրվ�մ վստահել ՎԵՐԴԵ մաքրման սրահին:
Եթե գորգը շատ հին է և հատ�կ արժեք �նի,
ապա սրահի փորձագետները կմաքրեն այն
Green Earth տեխնոլոգիայով, ինչի արդյ�նք�մ
գորգը չի�ասվի և լիովին կպահպանի իր գ�յնն
�որակը:

ՎԵՐԴԵ սրահ�մ նրբորեն � խնամքով մաքր-
վ�մ են նաև հարսանյաց և երեկոյան զգեստնե-
րը: Այս դեպք�մ օգտագործվող հատ�կ նյ�թե-
րը չեն �աս�մ զգեստը՝ պահպանելով զարդա-
րանքն�գործվածքները:

Սրահն իրականացն�մ է այնպիսի թավշյա,
կաշվե�մորթե իրերի մաքր�մ, ինչպիսիք են վե-
րարկ�ները, բաճկոնները, կոստյ�մները, ժի-
լետները,տաբատները, ձեռնոցները ևայլն:

ՎԵՐԴԵ մաքրման սրահն իրականացն�մ է
կաշվե հագ�ստի և իրերի ներկ�մ: Գ�նա-
պնակն ընդգրկ�մ է 1000-ից ավելի գ�յներ, ինչը
թ�յլ է տալիս ինչպես լիովին փոփոխել կաշվի
գ�յնը, այնպես էլ այն դարձնել $կ երանգով
բաց կամ մ�գ:

www.verde.am Ï³ÛùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý µá-

Éáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³óáõó³ÏÁ Ù³Ýñ³-և
Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÙÁ:

ՎԵՐԴԵ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
ՎԵՐԴԵ ընկեր�թյ�նն օգտագործ�մ է շրջա-

կա&ջավայրը չաղտոտող,ան�ասնյ�թեր և հա-
մագործակց�մ իտալական � գերմանական
FIRBIMATIC, Miele, PONY, Seitz, Kreussler, BUFA և
այլ ընկեր�թյ�նների հետ՝ իրականացնելով քի-
&ականև բնական մաքր�մ։

ՎԵՐԴԵ սրահն իրականացն�մ է նաև առա-
ք�մ: Հագ�ստը պատվիրատուի նախընտր�-
թյամբփաթեթավորվ�մ է ծալած կամ հատ�կկա-
խիչներով:

Այստեղ հնարավոր է հագ�ստն անջրաթա-
փանց դարձնել, ինչն օգն�մ է պաշտպանվել ջրից
� ձյ�նից, հետևաբար լավ է դիմակայ�մ կեղ-
տաբծերին � լաքաներին: Այս գործընթացն իրա-
կանացվ�մ է Seitz գերմանական ընկեր�թյան
նյ�թերով:

ճախորդին, կ�տակային քարտեր և զեղչային
ճկ�ն համակարգ, ավտո$քենայի ա$նամսյա
խաղարկ�թյ�ն, անվտանգ առաք�մ. ահա այն
ա$նը, ինչ �նի սպառողը ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐ-ի
շնորհիվ։
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ԷԼԲԱՏ ԸՆԿԵՐؤՆؤ
2011 թ. Quality Austria ավստրիական կազ-

մակերպ�թյան կող&ց Որակի կառավարման
համակարգի ISO 9001:2008 &ջազգային սեր-
տիֆիկատի արժանացած հայ-գերմանական
«Էլբատ» ընկեր�թյ�նն արտադր�մ է կապա-
րաթթվային կ�տակչային մարտկոցներ տար-
բեր ավտո$քենաների համար: Ընկեր�թյան
մարտկոցներն �նեն երաշխիքային և հետե-
րաշխիքային սպասարկ�մ:

«Էլբատ» ընկեր�թյ�նը, հիcվելով իրփոր-
ձի և շ�կայի պահանջարկը ճիշտ գնահատել�
կարող�թյան վրա, ընդլայնել է իր արտադրան-
քը՝ առաջարկելով գերհզոր և անխափան է-
լեկտրական սն�ցման ծառայ�թյ�ն և հ�սալի
սն�ցման համակարգ: Ընկեր�թյան մասնա-
գետները տեղադր�մ են առցանց UPS DC/AC
կայաններ, այն է՝ ռեզերվային սն�ցման ար-
տաքին համակարգ, վաճառ�մ և տեղադր�մ
UPS համակարգերի լայն տեսականի, ինչպես
նաև Valve կարգավորվող առաջատար և ար-
դյ�նավետմարտկոցներ (VRLA):
«Էլբատ » ծառայ�թյ�նները ներառ�մեն.ի
�տեխնիկականաջակց�թյ�ն,
� վերջնական նախագծերի կառավարման

ծառայ�թյ�ններ,
� վերանորոգ�մ արտակարգ իրավիճակնե-

ր�մ,
� վերլ�ծ�թյ�ն տեղ�մ և համակարգի հզո-

ր�թյանփորձարկ�մ:
Ի դեպ, գործ�մ է նաև ընկեր�թյան առ-

ցանցխան�թը: Անհրաժեշտ էայցելել ընկեր�-
թյան կայքէջ (www.elbat.am), ³éó³Ýó Ë³ÝáõÃ
µ³ÅÇÝÁ, ÁÝïñ»É Ù»ù»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý Ù³ñïÏáó, Éñ³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»-
Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ëå³ë»É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³ñ-և
Ó³·³ÝùÇÝ:

20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ20 . ՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ20 Թ ՉՈ ԵՎ
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ՀՀ տարածք�մ ներտնային գազասպառման
համակարգի անվտանգ շահագործման և տեխ-
նիկական սպասարկման ծառայ�թյ�նների մա-
տ�ցման «Գազպրոմ Ար$նիա» ՓԲԸ (այս�-
հետ՝ Մատակարար) հանձնարար�թյամբ բա-
ժանորդների ներտնային գազասպառման հա-
մակարգի տեխնիկական սպասարկման (այս�-
հետ՝ ՆՏԳՍՀ ՏՍ) ծառայ�թյան աշխատանք-
ներն իրականացվ�մ են ՀՀ հանրային ծառա-
յ�թյ�նները կարգավորող հանձնաժողովի
15.10.2014 թ. №383 Ն որոշմամբ հաստատված
«Բնական գազի մատակարարման (Մատակա-
րար-Բաժանորդ)»պայմանագրի հավելված№2՝
«ՆՏԳՍՀՏՍ ծառայ�թյ�նների մատ�ցման մա-
սին» Համաձայնագրի դր�յթների համաձայն,
պլանային կարգով՝ տարեկան առնվազն երկ�
անգամպարբերական�թյամբ, ինչպես նաևար-
տապլանային՝ բաժանորդների կանչերով՝
«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ-ի (այս�հետ՝ Սպասար-
կող) կող&ց:

և անզեն աչքով հնարավոր չէ տեսնել կամ

զգալ: Այն առաջան�մ է գազի թերայր�$ց,

$նչդեռ այրման համար հարկավոր են գազ և

թթվածին, մաք�ր օդ: Շմոլ գազն առաջան�մ

է թթվածնի պակասի դեպք�մ: Գազի թերայ-

ր�մ է առաջան�մ, օրինակ, գազօջախի այ-

րիչները երկար ժամանակ $ացրած թողնել�

դեպք�մ. երբ սենյակը չի օդափոխվ�մ, թթ-

վածինը վերցն�մ է ներսից � կատարվ�մ է,

մաք�ր այր�մ: Բնականաբար, թթվածինը

կամաց-կամաց պակաս�մ է, առաջան�մ է

թթվածնային քաղց, և արտադրվ�մ է բավա-

կանին թ�նավոր շմոլ գազ: Գազի ներտնային

սպասարկման ձայնա նշանային ան-ազդա

վտանգ�թյան համակարգերի շ�րջօրյա ան-

խափան աշխատանքը պարտադիր է։

Բնակչին թ�նավոր�$ց և գազի արտա-

հոսքի հետ կապված այլ վտանգներից պաշտ-

պանել� նպատակով «Գազպրոմ Ար'նիա»

ընկեր�թյ�նն իր աշխատակիցների $ջոցով

տարած�մ է «Ներտնային գազասպառման

համակարգերի տեխնիկական սպասարկ-

ման» �ղեց�յցներ և կոչ ան�մ անպայման

կարդալ և առաջնորդվել �ղեց�յց�մ առկա

տեղեկատվ�թյամբ և հրահանգներով:

Գրեթե բոլոր արտակարգ պատահար-
ների հիմք�մ մարդկային գործոնն է ինչը ցա-, ,
վոք անկանխատեսելի է Թ�նավոր�$ց գա-, : ,
զի արտահոսքի հետ կապված այլ վտանգներից
խ�սափել� համար պետք է պարզապես առա-
վել զգոն լինել և խստորեն պահպանել գազի ան-
վտանգ�թյան կանոնները Գազասպառման:
համակարգի տեխնիկական պայմանների խախ-
տ�մները, ինքնաշեն վառարանների տեղադ-
ր�մը, գազասարքերի ինքն�ր�յն տեղափո-
խ�մը և Ընկեր�թյան փականագործի արձա-
նագրած այլ խախտ�մները չվերացնելը կարող
են դժբախտ պատահարի պատճառ դառնալ:

Որոշ դեպքեր�մ դժբախտ�թյ�նների պատ-

ճառ հանդիսացող շմոլ գազն անգ�յն է, անհոտ

� երկայանալ բաժանորդին անձը հաստա-ն
տող վկայականով դիտարկել գազիֆի-,
կացման վերաբերյալփաստաթղթերիփա-
թեթը փաստացի գազահամակարգը հա-,
$մատել նախագծի հետ և իրականացնել
ՆՏԳՍ համակարգի տեխնիկական սպա-
սարկման ծառայ�թյ�ն,

� ստ�գել և ապահովել գազասարքերի,
ծխաօդատար համակարգի ծխատար և օ-(
դատար �ղիներ ծխատար խողովակներ, ,
վերնափեղկ օդի ներհոսքի բացվածք �, )
գազասպառման անվտանգ�թյան ձայ-
նաազդանշանային համակարգի ձայ-(
նաազդանշանային սարք և գազամատա-
կարարման ընդհատման ավտոմատ փա-
կող կափ�յր այս�հետ՝ ՁԱ համակարգ, )
&աց�մների ճշտ�թյ�նը և ամբողջակա-
ն�թյ�նը սահմանված կարգով կատարել,
դրանցտեխնիկական սպասարկ�մը,

Ուղեցույցը ներկայացնում ենք ստոր :և Փականագործը պարտավոր է.
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� բաժանորդներին հրա նգավորել՝ ներտ-հա
նային գազահամակարգ�մ բնական գա-
զիցա վտանգ օգտվել�պահանջների վե-ն
րաբերյալ,

� ՆՏԳՍ համակարգի տեխնիկական սպա-
սարկման ծառայ�թյ�նների մատ�ցման
ԱԿՏ ում բաժանորդի հետ համատեղ հա--
վաստել ծառայ�թյան մատ�ցման իրա-
կանաց�մը ՆՏԳՍ համակարգ�մ թեր�-,
թյ�նների խախտ�մների հայտնաբեր-
ման դեպք�մ կազ$լ համապատասխան
արձանագր�թյ�ն գազասարք անջա-, ն
տել խցանայինփականըխցափակել և կն-,
քել աժանորդին իրազեկել արձանագր-, բ
ված խախտ�մների վերացման հնարա-
վոր տարբերակների և ժամկետների վե-
րաբերյալ:

Դժբախտդեպքերից զերծcալ� համարպահպանեք
կենցաղ�մ բնական գազից անվտանգ օգտվել� պա-
հանջները.
� առանց հսկող�թյան &՛ թողեք անվտանգ�թյան

ավտոմատ համակարգեր չ�նեցող գործարկված գա-
զասարքերը, դրանց երկարատև շահագործման ըն-
թացք�մ հաճախակի օդափոխեք շին�թյ�նը,
� հնարավոր�թյան դեպք�մ լողասենյակներ�մ տե-

ղադրված ջրատաքաց�ցիչները տեղափոխեք խոհա-
նոց կամդրահամար նախատեսվածայլ շին�թյ�ն (սենք),
ՆՏԳՍ համակարգ�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել�, գազասարքերի փոխարինման, վերատե-

ղադրման կամ դրանց անսարք�թյ�նների վերացման համար դի$ք Մատակարարին կամ Սպա-
սարկողին:

� անջատել գազասպառման անվտանգ�-
թյան ձայնաազդանշանային ավտոմատ
սարքը էլեկտրասն�ց�&ց (ազդանշանիչի
էլեկտրաէներգիայի ծախսը տարեկան կազ-
մ�մ է ընդա$նը՝ 8,64 կՎտ՝ շ�րջ 400
դրամ),
� ինքնակամ փոխարինել, նորոգել և տեղա-
փոխել գազասարքերը,
� գազօջախներն օգտագործել ջեռ�ցման

նպատակով րանց վրա տեղադրել $ծ, դ
մակերեսով կաթսա կամ թիթեղ՝ առանց
հավելյալ տակդիրի, քանի որ սահմանա-
փակվ�մ է այրման համար անհրաժեշտ օ-
դի ներհոսքը, զարգան�մ է թերայր�մ

Չի՛ թույլատրվում

Հարգելի բաժանորդ

ú¶îìºÈàô Î²ÜàÜÜºðÀ
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� գազասարքն անսարք է, կամ գազն այրվ�մ

է անկայ�ն կամ դեղնակարմրագ�յն

(մրոտ) բոցով կամ խզվ�մ (կտրվ�մ) է այ-

րիչից,
� գազասպառման անվտանգ�թյան ձայ-

նաազդանշանային ավտոմատ համակար-

գը չիաշխատ�մկամանսարք է,
� ծխաօդատար համակարգ�մ բացակա-

յ�մ է քարշը, կամառաջացել է ետքարշ,
� ձայնային ազդանշանի &ացման դեպք�մ

անհապաղ օդափոխել շին�թյ�նը և զան-
գահարել 1-04հեռախոսահամարին:

1. Անջատել անվտանգ�թյան ազդանշանային

համակարգը:
2. Կատարել գազահամակարգի ինքնակամփո-

փոխ�թյ�ններ:
3.Գազասպառման անվտանգ�թյան ձայ-

նաազդանշանային սարքի ազդանշանի՝
բնակարան�մ գազի հոտ զգալ�, արտա-
հոսքի, գազասպառման հետ կապված բնա-
կիչների առողջական վիճակի վատթարաց-
ման (թ�նավոր�մ, հրդեհ և այլն) կասկած-
ների կամայլ վթարային իրավիճակներ�մ.

� անհապաղ զանգահարել շ�րջօրյա գործող

գազի վթարային ծառայ�թյ�ն՝ 1-04, կամ

ԱԻՆ՝ 9-11 հեռախոսահամարներով,

Արգելվում է օգտվել գազասարքերից, եթե.

� օգտվել ծխատարով ջրատաքաց�ցիչներից

և ջեռ�ցման սարքերից՝ թանձր մառախ�-

ղի, �ժեղ քա&ների և տարվա առավել շոգ

եղանակների ժամանակ,

Խորհուրդ չի տրվում

� գազօջախները և ծխատարով գազասար-

քերն օգտագործել օդորակիչների (конди-

ционер) հետհամատեղ:

� ծխատարով ջրատաքաց�ցիչները և ջե-

ռ�ցման սարքերը &ացնել�ց առաջ և &-

ացնել�ց &նչև 5 րոպե հետո լ�ցկ� բոցի

մոտեցման եղանակով ստ�գել ծխատար

�ղիներ�մ քարշիառկայ�թյ�նը,

� առատ ձյ�ն տեղալ� և �ժեղ քա&ների

դեպք�մ հաճախակի ստ�գել ծխատար

խողովակի արտաքին մասի ամբողջակա-

ն�թյ�նը և մաքրել գլխամասը:

Անհրաժեշտ է

Արգելվում է

քը, զարգան�մ է թերայր�մ (շմոլ գազի առաջա-
ց�մ),
� օդատար �ղիներին &ացնել օդաքարշ կամ
ծխատար, դրանք փակել լաթով կամ այլ առար-
կաներով,
�փակել օդափոխ�թյան � գազի այրման համար
անհրաժեշտ օդի ներհոսքի նպատակով նախա-
տեսված՝ դռանտակի բացվածքը,
� սահմանափակել ծխահեռացման �ղիների ան-
ցող�նակ�թյ�նը (քարշը), օգտագործել ծալ-
քավոր նրբաթիթեղյա խողովակներ և այլ խո-
չընդոտներ:
Կրկին հորդոր.մ ենք անվտանգ.թյան սար-

24 ,քերը ժամ շար.նակ Bացված պահել ինչը
հնարավոր.թյ.ն կտա դժբախտ պատահար-
ներից խ.սափել։



17

ՀԻՇԵ՛Ք, ՈՐ
Շմոլ գազի 0.4-0.5 % առկայությունը շինությունում

10-15 րոպեի ընթացքում մահացու է:

,Մի՛ մոռացեք որ վթարի ժամանակ
վտանգի եք ենթարկվում ոչ միայն դուք,

այլև ձեզ շրջապատող մարդիկ:
:Պահպանե՛ք ձեր առողջությունը և կյանքը

Ժամանակին մասնագետներին դիմելը
կօգնի ճիշտ ժամանակին հայտնաբերել խնդիրը,

լուծել և հաղթահարել այն:

ԵՎ ՀԻՇԵ՛Ք

� չծխել, չօգտվել բաց կրակից կամ կայծառաջացնող որևէ&ջոցից, չ&ացնել և չանջատել էլեկտ-
րասարքավոր�մները,

� փակել գազասարքերի և սնող գազախողովակների խցանային փականները, բացել դռները և
պատ�հանները, օդափոխել շին�թյ�նը,

� զգ�շացնել ընտանիքի անդամներին և հարևաններին, նրանց հանել անվտանգ և չգազավոր-

վածտարածք:
Գազի մ�տքը բնակարան անվտանգ�թյան ավտոմատ կափ�յրի &ջոցով փակել� դեպ-

ք�մարգելվ�մ է ինքնակամգործարկելայն՝ առանց վերացնել� վթարայինազդանշանիպատ-
ճառը:

� խոչընդոտեք ներտնային գազասպառման
համակարգի տեխնիկական սպասարկման,
անսարք գազասարքի անջատման, խցա-
նայինփականիխցափակմանև կնքմանաշ-
խատանքներին,

Ձեր բնակարանի գազամատակարարումը կդադարեցվի, եթե.

� պոկեք խցափակման կնիքը և ինքնակամ

&ացնեք գազասարքը:

Ներտնային գազասպառման համակարգի պատշաճ վիճակի պահպանման համար պատաս-

խանատվ�թյ�ն է կր�մ բաժանորդը:
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Գենետիկորեն վերափոխված օրգա-
նիզմներ (ԳՎՕ) բնության մեջիրականում
գոյություն չունեն:Դրանքարհեստականօր-
գանիզմներ են, որոնք օգտագործվում են
վնասատու միջատների դեմ դիմադրողա-
կանության աճի, բերքատվության մեծաց-
ման նպատակով: ԳՎՕրինակ՝ բանջարե-
ղեններն անհամեմատ ցրտադիմացկուն
են, առավել պաշտպանված վնասատունե-
րից Եթեուարտաքնապեսգրավիչ: ԳՎսնն-
դամթերքարտադրողներըպնդումեն,որի-
րենցարտադրանքնանվտանգէ, ն-ապաա
կախ փորձագետների կաթնա-կարծիքով՝
սունների վրա կատարած հետազոտու-
թյուններ անհանգստացնողեն տագնա-ն և
պալի: ապացուցում են, որՎերջիններս
դրանք կարող են մի շարք հիվանդություն-
ների ևաղետների (քաղցկեղ, կանանց չբե-
րություն, ճարպակալում, ալերգիկ հիվան-
դություններ, թունավորումներ, նորածին-
ների մահացության աճ, կենդանական և
բուսական աշխարհի բազմաթիվ տեսակ-
ներինվազումևոչնչացում,կենսոլորտիքայ-
քայում)պատճառդառնալ:

ԳԵՆԵՏԻԿՈՐԵՆ
ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ
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Ա ը փաստում եննկախ փորձագետներ
նաև որ, ԳՎ մշակաբույսերը բացասաբար են
անդրադառնումկենսոլորտիվրա: ենետիկո-Գ
րեն վերափոխված օրգանիզմներ մեծ մասըի
մի քանի սերունդ հետո անպտուղ է դառնում:
Սա վերաբերում է նաև ԳՎ բուսականությանն
ուդրանովկերակրվողկենդանիներին:

Որքան էլ որ տագնապալիանցանկալի ու
է, սննդարդյունաբերությանոլորտումաշխար-
հում ԳՎՕ- ը լայն կիրառում ունեն,ներ ինչի մա-

:սինոչմիշտէբարձրաձայնվում
Եվրոպայում 2004 թվականից 0.9 տոկոս

ԳՄՕպարունակող յուրաքանչյուր մթերքիպի-
տակին պարտադիր պետք է ԳՎՕմակնշվի
պարունակու , մսամթերքթյան մասին սակայն
արտադրող ընկերությունները, օրինակ, օրեն-
քով պարտավորված չեն հրապարակել, թե
կենդանին, որից ստացվել է տվյալ մսամթեր-
քը,ԳՎկերովսնվել է,թեոչ:

, որգե-Միխումբմասնագետներվստահեն
նետիկինժ ներիանմարդկությանըկփրկիսո-ե
վից, ավելիքիչ ծախսենպահանջում, ևսրանք
ապագաննրանցնէ:Մյուսներիկարծիքով այն՝
կկործանի մոլորակի բուսական և կենդանա-
կան աշխարհը, նաև մարդկությանը: Նրանք
զգուշացնումեն,որ րանցսերմերըքամուևմի-ս
ջատների միջոցով տարածվում են, ընկնում
բնակլիմայական տարբեր տարածաշրջան-
ներումաճողայլ բույսերիսերմերիմեջ՝ ներմու-
ծելով օտարգեն, ինչը միշտ չէ, որ օգտակար է:
Ընդ որում, հետագայում գործնականում ան-
հնար է դառնում բուսական աշխարհը դրան-
ցից«մաքրելնուազատելը»:

ԳՎ սննդի մեջառաջացածթույներն օրգա-
նիզմիվրաազդումենթեանմիջապես,թեդան-
դաղ: -Այսօր արդեն ԳՎՕ ներ օգտագործվում
են այնպիսի մթերքների մեջ, ինչպիսիք են ա-
լյուրը,օսլան,գազովջուրը,մրգահյութերը,կա-

րագը,գարեջուրը,գինին,պանիրըևմիսը:
Ս մակնշ մեծպառողների համար ումը նշանա-
կություն ունի:Նրանք չենկարողճիշտընտրու-
թյուն կատարել, եթե չգիտեն ինչ են ընտրում:՝
Պետք է մինչև շուկա հասնելն ապահովել վա-
ճառվող սննդի անվտանգությունը: սպա-Սա
ռողական կազմակերպություններիպահանջն
է ամբողջ աշխարհում այդ թվում՝ Հայաստա-,

: Հայ սպառողը պետք է տեղյակ լինի, որնում
գենետիկ ինժ ներիայի «դառըպտուղները» օ-ե
րեցօր ընդլայնում են իրենց տարածման աշ-
խարհագրությունը: Ցավալի է, բայց դրանք
սերմերի ու սածիլների ձևով մուտք են գործում
նաև , և բուսական ու կենդանականմեր երկիր
աշխարհով առանձնակի հետաքրքրություն
ներկայացնող մեր հանրապետությունը ևս ԳՎ
սննդամթերքի տարածման թիրախ է դառ-
նում: Քանի դեռ մեր հողերը քիչ թե շատ զերծ
ենԳՎ -ներովաղտոտվածությունից,ամեն ի-Օ
նչ պետք է անել այդ չարիքի դեմն առնելու հա-
մար: նհրաժեշտ է մեկտեղել բոլոր ուժերն ուԱ
հնարավորությունները հայրենի բնությունն ու
ՀՀ ազգաբնակչությանը քաղաքակրթության
մերօրյաչարիքիցզերծպահելուհամար:
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Ազատ ռադիկալը մոլեկուլի կամ ատո-

մի տեսակ է, որն ունի մեկ կամ երկու չզու-

գավորված էլեկտրոն և աչքի է ընկնում հա-

րաբերական կայունությամբ: Ազատ ռա-

դիկալները որպեսդիտվում են մեկ էլեկտ-

րոնից զրկված ոչ լիարժեք մոլեկուլներ, ո-

րոնք ամեն կերպ ձգտում են զուգավորվել՝

պոկելով այն «նորմալ» մոլեկուլից: Սովո-

րաբար, օրգանիզմի բոլոր բջիջներն ու

հյուսվածքները կառուցվում են «նորմալ»

մոլեկուլներից, այդ պատճառով, երբ վեր-

ջիններս ազատ ռադիկալների կողմից են-

թարկվում են հարձակման, օքսիդանում

են, այսինքն տալիս են իրենց «հարա-՝

զատ» էլեկտրոնները «քաղցած» ռադի-

կալներին: Արդյունքում, «նորմալ» մոլե-

կուլից պոկելով ցանկալի էլեկտրոնը, ա-

զատ ռադիկալը վերածվում է կայուն միա-

ցության, իսկ հարձակման ենթարկված մո-

լեկուլը դառնում է ազատ ռադիկալ: Նման

փոխակերպումների հետևանքով վնաս-

վում են ավելի շատ ու շատ բջիջներ և, ի

վերջո, այդ շրջանը փակվում է:

Ազատ ռադիկալների առաջացման հա-

ջորդ պատճառը, որը քիչ է տարածված ե-

րիտասարդների և առողջ մարդկանց

շրջանում, դեղամիջոցների օգտագոր-

ծումն է: Ֆերմենտային փոխակերպումնե-

րի հետևանքով որոշ դեղամիջոցներ օրգա-

նիզմում կորցնում են իրենց էլեկտրոննե-

րը վերածվելով ազատ ռադիկալների:՝

Ներկայումս լայնորեն քննարկվում է

ծխախոտի ազդեցությունը. նիկոտինը և

խեժերը վնասում են օրգանիզմի բջիջնե-

րը սկիզբ դնելով մի շարք ազատ ռադիկա-՝

լային ռեակցիաների: Այդուհանդերձ օր-

գանիզմում ազատ ռադիկալների առա-

ջացման ամենատարածված պատճառ-

ներն են վատ էկոլոգիան, անդրմանուշա-

կագույն ճառագայթներով ախտահարու-

մը և սթրեսային իրավիճակները:

Օրգանիզմում ազատ ռադիկալների

խտության մեծացման հաջորդ պատճառը

կալցիումի անբավարարությունն է: Հղի-

ության շրջանում այն հանգեցնում է բջիջ-

ներում նյութափոխանակության նորմալ

գործընթացների խախտման և ազատ ռա-

դիկալների կուտակման:

Երկաթ պարունակող պատրաստուկ-

ների՝ նորմից բարձր և չվերահսկվող քա-

նակով ընդունումը ևս կարող է ազատ ռա-

դիկալների շատացման պատճառ դառ-

նալ:

Բժիշկները վաղուց են գտել ազատ ռա-

դիկալներին դիմակայող նյութեր՝ հա-

կաօքսիդանտներ: Դրանց հիմնական աղ-

բյուր է բուսական սնունդը: Անհրաժեշ-

տության դեպքում օգտագործվում են նաև

հաբեր բազմավիտամինային կոմպլեքսի՝

տեսքով:

Լևոն Աճեմյան
Սննդի անվտանգության ռիսկերի գնահատման

և վերլուծության գիտական կենտրոնի
լաբորատորիայի ղեկավար,

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
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Մարդ� առողջ�թյան վրա սննդի �ասա-
կարազդեց�թյան կանխարգել�cառաջադեմ
մարդկ�թյան �շադր�թյան կենտրոն�մ է ողջ
աշխարհ�մ Մշտապես կատարվող: լայնածա-
վալ հետազոտ�թյ�ններ գա-ի նպատակն օր
նիզ& վրա սննդի հետ մ�տք գործող & շարք
�ասակար նյ�թերի՝ պեստիցիդների, նիտ-
րատների, ծանր$տաղների, ինչպես նաև սնն-
դի պատրաստման ժամանակ կիրառվող սնն-
դային հավել�մների, պահածոյացնող և այլ
�ասակար նյ�թերի ազդեց�թյան բն�յթը
պարզելն է:

Առանձնակի�շադր�թյ�ն է դարձվ�մ սնն-
դի վերամշակման և խոհարարական արտադ-
րանքի ստացման ժամանակ առաջացող �ա-
սակար նյ�թերին, մասնավորապես ակրիլա-՝
&դին (2-պրոպանա&դ, ակրիլաթթվի ա&դ,
վինիլա&դ), օրգանիզմ�մ առա-որն ի զոր� է
ջացնել գենային մ�տացիաներ և նպաստել
քաղցկեղի զարգացմանը: , որ քաղց-Փաստենք
կեղի �ս�մնասիրման &ջազգային գործակա-
լ�թյ�նը (IARC) ակրիլա&դը դասել է «մարդ�
համար հնարավոր�ռ�ցքածին» նյ�թերի շար-
քին:

Ա ը հայտնա-կրիլա&դ մարդ� արյան $ջ
2002 թվականին շվեդ գիտնա-բերվել է դեռևս

կաններ : հետազոտ�-ի կող&ց Կատարված
թյ�նները ց�յց , որ ակրիլա&դի $ծեն տվել
քանակ առաջան�մ է ասպարագին ա&նաթթ-
վից, երբ սն�նդը ենթարկվ�մ է ջերմային
մշակման 120-185աստիճանիպայմաններ�մ:

Ո շագրավ է, որ սննդի եփման կամ շոգե-ւ
խաշման ժամանակակրիլա&դ կա՛մ բոլորովին
չի առաջան�մ, կա՛մ էլ առաջան�մ է աննշան
քանակով: Ակրիլա&դի բարձր պար�նակ�-
թյամբ աչքի է ընկն�մ հատկապես տապակած
սննդամթերքը կարտոֆիլային չիփսեր, եգիպ-՝
տացորենի փաթիլներ, պաքսիմատներ, կրե-
կերներ, որոնց $ջ, , այդ &աց�թյանի դեպ
խտ�թյ�նը կարող է սահմանվածից բարձր լի-
նել հարյ�ր և ավելի անգամ: Նշված �տեստնե-
րը հաճելի համ�նեն (չի բացառվ�մ դրանց$ջ
համային բարելավիչների ավելաց�մը), և ավե-
լի շատօգտագործ�մ են երեխաները, ուստի սա
լ�րջ մտահոգ�թյանառիթ է:

Շվեդ գիտնականների հետազոտ�թյ�ննե-
րի տվյալներ ստ�գվել և հաստատվել են Մեծը
Բրիտանիայի,Գերմանիայի, Շվեյցարիայի և Ա-
ՄՆ-ի տարբեր լաբորատորիաներ�մ: թեԵ
շվեդների հետազոտ�թյ�ններ�մ կարտոֆի-
լային չիփսեր�մ ակրիլա&դի քանակը տա-
տանվ�մ է 300-2300 մկգ/կգ սահմաններ�մ,ա-
պա անգլիացիների տվյալներով այն կազմ�մ է

420-3000 մկգ/կգ: Մյ�սլիները և խռթխռթան
հացիկները պար�նակ�մ են ավելի քիչ քանա-
կով վտանգավոր մոնո$ր (200-1030 մկգ/կգ):
Թեսթավորման արդյ�նք�մ բացահայտվել է
& կարևոր օրինաչափ�թյ�ն: «Ակրիլա&-
դային» բոլոր մթերքները խոհարարական
մշակման են ենթարկվել 120 ևավելի աստիճան
ջերմ�թյան պայմաններ�մ և տապակվել են
թավայ�մ, գրիլի վրակամ ջեռոց�մ:

Ո ս�մնասիր�թյ�նները ց�յց են տվել, որւ
կարտոֆիլը և հացահատիկներն օսլայի հետ
$կտեղ պար�նակ�մ են նաև $ծ քանակով
ասպարագին, որն էլ 120-185 աստիճան ջերմ�-
թյան պայմաններ�մ վերափոխվ�մ է ակրիլա-
&դի:

Այսա$նից լավագ�յն ելքնակրիլա&դիա-
ռաջաց�մը կանխարգելող &ջոցառ�մների
կազմակերպ�մ , հսկող�-ն է ինչը ենթադր�մ է
թյ�ն հ սննդի եր�մ,անրային կետ որտեղ ոչ
&շտ է $ծ քանակով ձեթն օգտագործվ�մ ըն-
դա$նը$կանգամ՝ պատճառ դառնալով դրա-

ակրիլա&դի պար�նակ�թյ ն ավելան�մ ա ց-
: Ժամանակն է, որ նորմատիվներման մշակվեն

հասարակական սննդի օբյեկտներ�մ &ևն�յն
խմբաքանակի ձեթի օգտագործման հաճախա-
կան�թյան, նաև տապակած �տեստներ�մ
ակրիլա&դի թ�յլատրվող առավելագ�յն քա-
նակի հաստատման համար: Չպետք էանտեսել
նաև այս հարց�մ ԶԼՄ ների դերը որը խնդիր- ,
պիտի �նենա բացառապես առողջ սն�նդը
պրոպագանդել�:

Լևոն Աճեմյան
Սննդի անվտանգության ռիսկերի գնահատման

և վերլուծության գիտական կենտրոնի
լաբորատորիայի ղեկավար,

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
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ՄԵՏՐՈՅՈՒՄ

Խոշոր քաղաքներ�մ 'տրոն տրանսպորտի ա'նատարածված և հարմար տարբե-

րակն է: Այն աշխատ�մ է չվաց�ցակով, խցան�մների 'ջ չի հայտնվ�մ և, ա'նակա-

րևորը, հնարավոր�թյ�ն է ընձեռ�մ սոցիալական հեռավոր�թյ�ն պահպանել�:

Այստեղ էլ, ինչպես ա'ն տեղ, գործ�մ են էթիկայի գրված � չգրված կանոններ:

� ËÙ»É ·³ñ»çáõñ Ï³Ù ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ ³ÛÉ ÁÙå»ÉÇù-
Ý»ñ,

� ÍË»É Ï³Ù û·ï³·áñÍ»É ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñ,

� ëï»ÕÍ»É Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ë³Ý-

·³ñ»É ÙÛáõë áõÕ¢áñÝ»ñÇ ï»Õ³ß³ñÅÇÝ ëïáñ-(

·»ïÝÛ³ ³ÝóáõÙÝ»ñáõÙ ï»Õ³ß³ñÅí»É Ñ»Í³Ý-

íáí, ëÏáõï»ñáí, ³Ýí³ãÙáõßÏÝ»ñáí ¢ ³ÛÉÝ ,)

� µ³ó»É í³·áÝÝ»ñÇ ¹éÝ»ñÁ ß³ñÅÙ³Ý ÁÝÃ³ó-

ùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¢ Ï³Ý·³éÝ»ñáõÙ ËáãÁÝ¹áï»É

¹ñ³Ýó µ³óáõÙÝ áõ ÷³ÏáõÙÁ,

� Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ, ï»Õ³¹ñ»É ·á-

í³½¹Ý»ñ, åáëï»ñÝ»ñ ¢ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï³Ù

·áí³½¹³ÛÇÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³åñ³Ýù-

Ý»ñª ³é³Ýó Ù»ïñáÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·ñ³íáñ

ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¢ û·ï³·áñÍ»É Ù»ï-

ñáåáÉÇï»ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ¢

³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,

� áõÝ»Ý³É áõÕ»µ»é, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Õïáï»É ï³-

ñ³ÍùÝ áõ Ñ³ñ¢³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ áõÕ¢áñÝ»-

ñÇÝ (ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ, å³Õå³Õ³Ï µ³ó ï³ñ³Ûáí ¢

³ÛÉÝ),

� áõÕ»µ»éÁ ï»Õ³íáñ»É áõÕ¢áñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý-

í³Í ï»Õ»ñáõÙ, Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ,

� Éë»É ³áõ¹ÇáÓ³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Ñ»é³ñÓ³-

ÏáõÙÝ»ñ ³é³Ýó ³Ï³Ýç³Ï³ÉÝ»ñÇ,

� Ùáõïù ·áñÍ»É Ù»ïñáÛÇ ó³ÝÏ³å³ïí³Í Ï³Ù

ã³ñïáÝí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñ:

Ø»ïñáÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿
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Ø»ïñáÛáí ï»Õ³÷áËíáÕ ÃáõÛÉ³ïñíáÕ Çñ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óí»É å»ïù ¿ Ý³Ëûñáù:

ê³ ³ñíáõÙ ¿, áñå»ë½Ç áõÕ¢áñÝ»ñÝ ³ÝÑ³ñÙ³ñ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ãÑ³ÛïÝí»Ý, ³ë»Ýù, Í³í³-

ÉáõÝ áõÕ»µ»é, ¹³ÑáõÏÝ»ñ, ³Û·»·áñÍáõÃÛ³Ý ÷áùñ ·áñÍÇùÝ»ñ, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ·³½Ç µ³ÉáÝ-

Ý»ñ, Ñ»Í³ÝÇí, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ Ï³Ù ÃéãáõÝÝ»ñÇ í³Ý¹³ÏÝ»ñ ï»Õ³÷áË»ÉÇë:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Þ³ñÅ³ë³Ý¹áõÕùÇ íñ³
·ïÝí»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ñÏ³íáñ ¿.

� Ï³Ý·Ý»É ³ç ÏáÕÙáõÙ, µéÝ»É µ³½ñÇùÇó,

� ù³ÛÉ»É Ó³Ë ÏáÕÙÇó, µéÝ»É µ³½ñÇùÇó,

� ï»Õ³ß³ñÅí»É ³é³Ýó Ñ»Ýí»Éáõ ß³ñÅ³ë³Ý¹áõÕ-

ùÇ ýÇùëí³Í Ù³ë»ñÇÝ,

� µéÝ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ó»éùÇó Ï³Ù ·ñÏ»É,

� áõÕ»µ»éÁ Ñ»Ý»É Ï³Ù ¹Ý»É ß³ñÅ³ë³Ý¹áõÕùÇ ³ë-

ïÇ×³ÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù µ³½ñÇùÝ»ñÇÝ,

� ³é³í»É³å»ë ½·áõÛß ÉÇÝ»É »ñÏ³ñ ÷»ß»ñÇ Ï³Ù

µ³ñÓñ³ÏñáõÝÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ:

� ³ÝóÝ»É Ñ³ñÃ³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ·ÍÇó,

� Ùáï»Ý³É ·Ý³óùÇÝ, ù³ÝÇ ¹»é ³ÛÝ ÉÇáíÇÝ ãÇ

Ï³Ý·Ý»É,

� ËáãÁÝ¹áï»É í³·áÝÇó ¹áõñë »ÏáÕ áõÕ¢áñÝ»ñÇ

ï»Õ³ß³ñÅÁ:

¶Ý³óùÇÝ ëå³ëáÕ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ.

� Ñ»Ýí»É ¹éÝ»ñÇÝ,

� Ë³Ý·³ñ»É áõÕ¢áñÝ»ñÇ ÙáõïùÇÝ ¢ »ÉùÇÝ:

ì³·áÝáõÙ ·ïÝí»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ.

ՄԵՏՐՈՅՈՒՄ
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նակ, հնձում գերանդիով, թողնում, որ թառա�, ինչից
խայթը հիմնականում կորչում է, այնուհետև չորացնում
են բացօթյա, լավ քամհարվող տեղում: Չոր հումքը մուգ
կանաչ է, ունի թույլ հոտ, դառը համ: Այնպահում ենտու-
փերի$ջ, 2 տարի: Արմատը հանում ենաշնանը, չորաց-
նում արևի տակ և պահում պարկի $ջ: 10 կգ թարմ
տերևներիցստացվում է 2-3 կգ չոր հումք:

Եղինջը, որպես դեղաբույս, հնուց է հայտնի մարդ-
կությանը: Ավիցեննան բույսի տերևներն ու սեր$րն օգ-
տագործել է գլխուղեղիախտահարումների, քթայինար-
նահոսության,ատամներիհիվանդության, բրոնխիալա-
սթմայի,պլևրիտների և շնչուղիների բորբոքումների ժա-
մանակ՝ հաճախ եղինջը զուգակցելով $ղրի և այլ դե-
ղաբույսերի հետ:

Ա�րդովլաթնառաջարկում է բույսն օգտագործելա-
րյունախխման վերացման, խուխը ջրիկացնելու, բարակ
աղիները մաքրելու, երիկամաքարային հիվանդության
և �զապարկի ցավերի բուժման նպատակով: Նշել է
նաև եղինջի օգտակարությունը ջրգողության և մաշ-
կայինխոցերիդեպքում:

Տերևներից եփուկպատ-Կիրառման եղանակները:
րաստելու համար 15 գ հումքը 200 մլ ջրի$ջ եփել 10 րո-
պե, ըմպել 1-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ: Արմատից
ու սեր$րից եփուկ պատրաստելու համար հավասար
չափերով խառնված հումքերից վերցնել 15 գ, 20 րոպե ե-
ռացնել 200 մլ ջրում, քա$լ, հովացնել ու ըմպել �ան-
վագ 2-3 ճաշի գդալ, կամ 100 գտերևը լցնել 0,5 լ ջրի և 0,5
լ քացախիխառնուրդի$ջ, եփել 30 րոպե, քնելուցառաջ
դրանով լվանալ գլուխըմազաթափությանժամանակ:

Այլ օգտակար հատկանիշներ: Եղինջի մատղաշ ըն-
ձյուղներից ու տերևներից պատրաստում են ապուր,
նաև տերևները թթու են դնում: Թարմ ընձյուղներն ու-
տում ենաղովտրորելուց հետո:

Արշավիր Թորոսյան

Հայաստանի դեղաբ�յսերը

Երևան, 1983

ԵՂԻՆՋ ԵՐԿՏؤՆ
Urtica dioica L.

Հայկական տարան�նները - աղինճ, աղկեպ, անճիրե,

բանջար, եղիճ, կճան, կճանխոտ, մռմ�ռ, մրOջ�կ

¸ºÔ²´àôÚêºð

ԵղինջազգիներիԴեղաբ�յսի նկարագր�թյ�նը:
ընտանիքին պատկանող, 60-170 սմ երկարության բազ-
մամյա խոտաբույս է: Ունի ձվանշտարաձև, ատամ-
նաեզր հակադիր տերևներ, որոնք, ինչպես և ցողունը,
ծածկված են գեղձային այրող մազիկներով: Վերջին-
ներս շփվելով մաշկի հետ @րճվում են նրա $ջ, բեկ-
վում ու իրենց պարունակած թույնը (ուրտիցին, հիստա-
�ն, մրջնաթթու) լցնում այնտեղ՝ առաջ բերելով ուժեղ
այրոցի զգացում: Ծաղիկները մանր են, �ասեռ, կա-
նաչ: Պտուղը փոքր ընկուզիկ է, արմատը՝ սողացող ու
ճյուղավոր: Ծաղկում է հունիսից �նչև աշուն, պտղա-
կալում՝ հուլիսից: Աճում է ստվերոտ տեղերում, խոնավ
անտառներում, թփուտներում, բացատներում, տնա-
$րձ հողամասերում, ցանկապատերի մոտ՝ հաճախ
տալով հոծ, անանցանելի բուսուտներ: Եղինջը բազմա-
նում է սեր$րովևվեգետատիվեղանակով:Վատէտա-
նում երաշտը, քիչ զգայուն է ցրտինկատմամբ:

Քի�ական բաղադր�թյ�նը: Տերևներում հայտ-
նաբերված են վիտա�ններ (�նչև 269 մգ %), խումբ,С В
կարոտին, կարոտինոիդներ, , պանտոտենաթթու. ինչ-К
պես նաև մրջնաթթու, քլորոֆիլ (�նչև 5 %), դաբաղա-
նյութեր (2 %-ից ավելի), խեժ, պրոտոպորֆիրին, կոպրո-
պորֆիրին, սիտոստերին, գլիկոզիդ ուրտիցին, ֆիտոն-
ցիդներ, կվերցետին, կոֆեինաթթու, ֆերուլաթթու, սիլի-
ցիումաթթու, ացետիլխոլին, հիստա�ն, քի�ական
տարրերից՝ կալիում, կալցիում, երկաթ, սիլիցիում, քրոմ,
պղինձ, մանգան, ալյու�ն, վանադիում և այլն: Պտուղ-
ները պարունակում են �նչև 32,5 % ճարպայուղ: Բույսի
մատղաշ տերևները 2 անգամ ավելի շատ վիտա�ն են
պարունակում, քան հաղարջի պտուղները, իսկ կարո-
տինի պարունակությամբ եղինջը գերազանցում է գա-
զարին, թրթնջուկինև չիչխանիպտուղներին:

Բ�ժական նշանակ�թյ�նը: Բուժման նպատակով
օգտագործում են բույսի տերևները, ծաղիկներն ու ար-
մատը: Տերևները մթերում են բույսի ծաղկման ժամա-



Դաժան նահանջ տարվան հաջորդող 2021 թվականը խոստանում է շատավելի

հանգիստ լինել: Ցուլը, ինչպես ոչ մի այլ կենդանի, ուժեղ է, համառ, տոկուն

և վճռական: Նաազնիվ է, հանդարտ, կամային ու մի քիչ պահպանողական:

Ցուլն օժտված է մետաղյա խառնվածքով և պողպատյա նյարդերով, սիրում է

ջերմություն և հարմարավետություն:

Ցուլը խոստանում է վարձահատույց լինել կատարածանգամ ամենաչնչին

աշխատանքի դիմաց: Նա չի հավատում արագ հարստությանը և դեպի

հաջողություն տանող ճանապարհն անցնում է դանդաղ ու

քրտնաջան աշխատանքով:

ՑՈՒԼԻ ՏԱՐԻ
Ինչ սպասել Սպիտակ, #տաղյա ց.լից, կամ երնեկ թե այս Նոր տարին...

12.02.2021 - 30.01.2022
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Կենդանակերպի մյուս նշանների համեմատ Խոյերն ամենահամառն են, և

այն, ինչին նրանց չի հասցրել անգամ համառությունը, աստիճանաբար իրակա-

նությունկդառնա2021-ին:Գլխավորըներքինխաղաղությունըպահպանելնէ:

Ցանկալի չէ, որ 2021-ի խորհրդանիշ Ցուլի արծաթե փայլը շլացնի Խոյին:

Պետք է ձեռնպահմնալ չմտածվածև չպլանավորվածծախսերից: Ֆինանսական

առումով լավագույն ժամանակահատվածը, երբ կարելի է մի քիչ շռայլություններ

թույլտալ,գարնանավարտնէ:

Խոյ

Ցուլն այս տարի կարծես թե կրկնակի հաղթող է, ընդ որում, թե՛ հոգեպես, թե՛

նյութապես:

2021-ին նա կկարողանա լեռներ շարժել, ինչը, իհարկե, համարժեքորեն

կպարգևատրվի: Առաջին պլան կմղվի կարիերան, ուստի անմտություն է հարս-

տանալու հնարավորությունը ձեռքից բաց թողնելը, հատկապես եթե զբաղվում

եքսիրածաշխատանքով:

Հնարավոր են հանդիպումներ, որոնք կարող ենարմատապեսփոխել Ցուլերի

կյանքը:

Ցուլ

Անկանխատեսելիությամբ աչքի ընկնող Երկվորյակներին Ցուլը մասնագի-

տականհաջողությունէխոստանում:Խոսքը,իհարկե,աշխատասերԵրկվորյակ-

ներիմասինէ:

Սպիտակ ցուլը շրջադարձային է ֆինանսական բարեկեցության առումով:

Երկվորյակների՝ զրուցակցի անզուգականտաղանդը կօգնի հասնել նպատակ-

ներին, ամրապնդել հեղինակությունն ընկերների և գործընկերների շրջանում,

ընդլայնել ծանոթությունների շրջանակը և ստանալ մեկից ավելի շահավետ ա-

ռաջարկ:

Երկվորյակներ

2021-ի հենց սկզբից Խեցգետիններին շատ իրադարձություններ են սպաս-

վում: Նոր տարվա երկրորդ եռամսյակում նրանք կկարողանան տքնաջան աշ-

խատել,իսկտարվավերջումկքաղենպտուղները:

Չնայած հեռացող 2020-ի բոլոր դժվարություններին՝ Սպիտակ ցուլի տարում

Խեցգետիններըհեշտությամբկլուծենֆինանսականխնդիրները:

Խեցգետին

Ցուլը չի ընդունումարկածայինևանխոհեմգործողություններ: ՀետևաբարԱ-

ռյուծները, որոնք հակված են նման բաների, կարծես թե պետք է զգույշ լինեն:

Հնարավոր է, որ կարևորագույն որոշ գործերտարեսկզբինդանդաղընթացքու-

նենան:

Այս տարի Առյուծներն անընդհատ ստիպված կլինեն ապացուցել իրենց ար-

ժանիքները: Նրանք չեն վախենում դժվարություններից, հետևաբար չեն վախե-

նումհաջողությանհասնելքրտնաջանաշխատանքով:

Առյուծ

Աստղագուշակները կանխատեսում են հաջողություն բիզնեսում, աճ և ներ-

դաշնակություն անձնական կյանքում: Ցուլի տարին կաջակցի Կույսերի ստեղ-

ծագործական ծրագրերին: 2021-ը դրամական հաջողություն է խոստանում: Ո-

չինչ անվճար չի տրվում, և Կույսն անընդհատապացուցում է դա: Տարվա կեսին

սպասվումէֆինանսականկայունություն:

Կույս

2021 ՀՈՐՈՍԿՈՊ
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Կշեռքներին հիանալի տարի է սպասվում, ֆինանսական բարեկեցությունը

կլինիկայուն,կստեղծվիհնարավորությունգումարվաստակելու՝զբաղվելովբա-

ցառապես սիրած գործով: Հատկապես բախտավոր կլինեն ստեղծագործող

կույսերը:

Տարվաառաջին կեսը կանխատեսում է սիրային որոշ խնդիրներ, տարեվեր-

ջը՝նույնխնդիրներիցձերբազատում:

Կշեռք

Կարիճները Ցուլիտարում ֆինանսական մեծխնդիրներ չեն ունենա,ավելին,

կտրվի միաժամանակ մի քանի աղբյուրից եկամուտ ստանալու հնարավորու-

թյուն, եթեմիայնԿարիճըկամքիուժունենահաղթահարելուբնականծուլությու-

նըևավարտինհասցնելունախորդտարումսկսածգործերը:

Այս նշանին սպասում են երկարհուզիչ ուղևորություններ ինչպեսաշխատան-

քային,այնպեսէլանձնական:

Կարիճ

Սպիտակցուլը գալիքտարում շատ չիփայփայի Աղեղնավորին: 2021-ին կա-

րևորը զգուշությունն է: Հարկավոր է հաշվարկել, ստուգել, խորհրդակցել իրա-

վասումարդկանցհետևհետոմիայններդրումներկատարելբիզնեսում:

Աղեղնավորը 2021-ին ընտանիքի վրա կենտրոնանալու հնարավորություն և

անհագ ցանկություն կունենա, ինչը, բնավ չիխանգարի մասնագիտական ոլոր-

տին:

Աղեղնավոր

Այծեղջյուրներին սպասվում է ոչ շատպարզ, բայց բեղմնավորտարի: Կարիք

չկա իրադարձություններն արագացնելու: Ավելի լավ է՝ ամեն բան իր հունով ըն-

թանա:

Շահույթ ստանալու և արժանապատիվ կյանք ապահովելու համար Այծեղ-

ջյուրները ստիպված կլինեն քրտնաջան աշխատել և օգտագործել լրացուցիչ

վաստակի չնչին հնարավորությունն անգամ: Միայն այս դեպքում տարվա

խորհրդանիշնարժանինկփոխհատուցի:

Այծեղջյուր

Ջրհոսը չպետք է տրվի զգացմունքային պոռթկումներին: Նա միգուցե ցան-

կանա 2021-ին ամեն ինչ գլխիվայր շուռ տալ: Շտապենք հուշել, որ սա ոչ մի լավ

բանի չիհանգեցնի,քանիորՑուլը չիընդունումշտապողականությունուաղմուկ:

2021-ին Ջրհոսը կարող է նաև գայթակղիչ հեռանկարներ ունենալ՝ փոխելով

աշխատանքնուանգամգործունեությունն ընդհանրապես, ինչը կդառնաերաշ-

խիքկյանքինյութականմակարդակիբարձրացման:

Ջրհոս

ՁմռանըՁկները միփոքրխաղաղու մտածկոտկլինեն, ինչին կհաջորդեն հե-

տաքրքիրուղևորություններնուհաճելիծանոթությունները:

2021-ին ֆինանսականանկախություն ունենալու համարպետք է այդ մասին

պարզապես լռել: Աստղերը խորհուրդ չեն տալիս արմատապես փոխել աշխա-

տանքը,առայժմպետքէբավարարվելունեցածով:

Ձկներ
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Այս ձ'ռ առաջարկվող

մոդելները հիմնական	մ

ծոպավոր են՝ անկախ

հանգամանքից, թե

ինչ գործվածքից է հագ	ստը՝

բրդե կտորից թե մորթ	ց,

նախատեսված է առօրյայ	մ

հագնել	, թե տոնական

կամ ժամանցային

2ջոցառ	մներին

ներկայանալ	 համար:Ü
à

ð
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Տղամարդկանց ևս թույ-
լատրելի է գույների բազմա-
զանությունը, անգամ եթե
դրանցից � քանիսն ինչ-որ
ժամանակ համարվում էր
զուտ կանացի: Խոսքը մաս-
նավորապեսվարդագույնի ե-
րանգներիմասին է:

Ձմռանը դիզայներները
խուրհուրդ են տալիս նախա-
պատվությունը տալ երկա-
րաճիտ կոշիկներին՝ խուսա-
փելու համար ձյունից ու անձ-
րևից, նաև ունենալ $կ $ծ
պայուսակ՝ բոլոր իրերը $կ
տեղում հավաքելու և լրացու-
ցիչ խառնաշփոթից խուսա-
փելու համար:

Ձեռնոցներ
Ձեռնոցները $ր ժամանակի ա$նակարևոր պա-

րագաներիցեն, որոնքպաշտպանում են ձեռքերըոչ�-

այն վիրուսներից, այլև ցրտից: Ճիշտ ընտրված ձեռնո-

ցը կապահովի այն կրողի գերժամանակակից տեսքը,

հատկապես եթե հաշվի է առնված թե, օրինակ կաշվե,

թե ձեռագործ մոդելն է համապատասխանումOացած

հագուստներին:

Ձեռագործ հագ�ստ
Սրանք՝ գունավոր, հյուսկեն սվիտերները, նաև

թեթև վերարկուները՝ համադրված շարֆերի ու
գլխարկներիհետ,ակնահաճոեն�շտ

Կոշիկներ
Պոդիումում � իսկական բազմազա-

նություն է: Կանայք ազատ են ձ$ռային
կոշիկների ընտրության հարցում: Դրանք
երկարենու կիսակարճ, զարդարվածգու-
նագեղ քարերով ու շղթաներով, կաշվից
ու թավշաթաշվից:

Հատկապես նորաձև են սպիտակ մո-
դելները:

Պայ�սակներ
Ընտրեք, որն ուզում եք: Նորաձև է

գրեթե ա$ն ինչ: Աշխատանքային ու ա-
ռօրյա, հանգստի համար նախատեսված
թե երեկոյան ընթրիքի, զարդարված $-
տաղական աքսեսուարներով կամ կար-
ված դասական, �ագույն կաշվից: Հար-
մար է, ուրեOնորաձև է:

ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՆՈՐԱՁԵՎؤԹՅؤՆ
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