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
ՄԻԼԵՏԱ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍՅԱՆ
Ասոցիացիայի փոխնախագահ, Ապրանքների
և ծառայությունների որակի վերլուծության
պատասխանատու, քիմիկոս, որակի աուդիտոր
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
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Ասոցիացիայի գլխավոր փորձագետ, Երևանի
Պետական տնտեսագիտական համալսարանի
Տեխնոլոգիաների և բնական գիտությունների ամբիոնի
դոցենտ, Տնտեսագիտության թեկնածու
ԱՐԱՄ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Տեղեկատվության վերլուծության պատասխանատու,
Երևանի Ագրարային համալսարանի դոցենտ
ԼԵՎՈՆ ԱՃԵՄՅԱՆ
Գյուղմթերքների որակի վերլուծության
պատասխանատու, Կենսաբանական գիտությունների
թեկնածու, Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի
անդամ
ԺԵՆՅԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների որակի
վերլուծության պատասխանատու,
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
ԱԻԴԱ ԻՍԿՈՅԱՆ
Իրավախորհրդատու, ԵՊՀ Իրավաբանական
ֆակուլտետի Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր
ԱՂԱՎՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Լրագրող
ՌՈՒԲԵՆ ԲՈՒԲՈՒՇՅԱՆ
Դիզայներ
ԱՐԵՎԻԿ ՊԱՊԻԿՅԱՆ
Լուսանկարիչ

ՍՊԱՌՈՂ

տեղեկատվական, վերլուծական,
խորհրդատվական պարբերականի
խմբագրական խորհուրդ
ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, Բժշկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր
ՎԻԼԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԱՐԱՄ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Քիմիական և ֆիզիկական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ամերիկյան
քիմիական ընկերության և Ամերիկյան
Ֆոտոկենսաբանության ընկերության անդամ
ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների բաժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար
ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Բժիշկ-ճառագայթաբան,
Բժշկական գիտությունների դոկտոր
ԵՐԵՄ ՉԱԽՈՅԱՆ
Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ
նախագահության անդամ
ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ
Երևանի քաղաքապետի տեղակալ,
Տնտեսագիտության թեկնածու
ԱՐՍԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Հայաստանի Արդյունաբերողների և գործարարների
(գործատուների) միության նախագահ
ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
ԳԱՅԱՆԵ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
Հանրակրթության վարչության պետ,
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՑՈԼՎԱՐԴ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հայաստանի վաճառականների միության նախագահ
ԱՇՈՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի
նախագահ, ԼԻԳԱդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնի
տնօրեն
ԿԱՌԼԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ
ՌԴ Չափագիտության ակադեմիայի ակադեմիկոս,
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
ԱՐՄԵՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգոնոոսֆերայի հետազոտությունների
կենտրոնի տնօրեն
ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ
պատվավոր անդամ
ԿԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
ԴՈՐԱ ՍԱՔՈՒԼՅԱՆ
Մոնրեալի ՄաքԳիլ համալսարանի դասախոս, դոկտոր,
պրոֆեսոր
ԻՐԻՆԱ ՎԻՆՈԳՐԱԴՈՎԱ
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի
պատվավոր անդամ

Մարտի 15-ը Սպառողների
իրավունքների պաշտպանության
միջազգային օրն է
Սա այն օրն է, երբ առաջադեմ մարդկությունը հերթական անգամ հիշեցնում
է սպառողների իրավունքների մասին ու
կարևորում դրանց պաշտպանությունը,
ինչը, սակայն, չի նշանակում, որ տարվա
մնացած օրերին այս թեման ակտուալ
չէ: «Մենք բոլորս սպառողներ ենք»,ժամանակին նշել է ԱՄՆ 35-րդ նախագահ
Ջոն Քենեդին՝ փաստելով, որ սպառողները
ներկայացնում են ամենակարևոր խումբը, որի տեսակետները շատ հաճախ
անտեսվում են: Նույն ելույթում հստակ
սահմանվել են սպառողների 4 հիմնական
իրավունքները, որոնց հաջորդել են
ևս 4 իրավունք՝ արդեն Սպառողների
միջազգային ասոցիացիայի (Consumer
International - CI) կողմից ամրագրված:
Այսօր աշխարհն ընդունում է սպառողների 8 իրավունք, որոնք են.
• անվտանգության իրավունքը,
• տեղեկատվություն ստանալու
իրավունքը,
• ընտրության իրավունքը,
• լսված լինելու իրավունքը,
• հիմնական կարիքները բավարարելու
իրավունքը,
• վնասների փոխհատուցման
իրավունքը,
• սպառողական կրթության
իրավունքը,
• առողջ միջավայրի իրավունքը:
Այս իրավունքները պիտի պաշտպանվեն ոչ միայն սպառողների իրավունքների պաշտպանների, այլև հենց
իրենց՝
սպառողների
կողմից:
Իսկ
խնդրի լուծման ամենադյուրին ու քաղաքակիրթ մեթոդը քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացումն է, ինչի
արդյունքում արտադրողը պարզապես
ստիպված կլինի թողարկել բարձրորակ
արտադրանք,
իսկ
քաղաքացիներին
կմատուցվեն միայն բարձրակարգ ծառայություններ:
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Ի դեպ
1998
թ.-ից
Հայաստանը,
ի
դեմս «Աննա» կին սպառողի շահերի
պաշտպանության միության, անդամակցում է Սպառողների միջազգային ասոցիացիային և համագործակցում CI-ի անդամ գրեթե բոլոր կառույցների հետ:
1999 թ. Միությունն անվանափոխվելուց
հետո CI-ում հաստատվել է նոր՝ «Աննա»
Սպառողների
ազգային
ասոցիացիա
անունով:
Հիշեցնենք, որ Սպառողների միջազգային ասոցիացիան անկախ ոչ
կոմերցիոն կազմակերպություն է, որը
կազմավորվել է 1960 թ. և միավորում
է սպառողների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանող պետական ու հասարակական 240 կազմակերպություն
120 երկրից: Միջազգային այս կառույցի
անդամները
պաշտպանում
են
սպառողների իրավունքները ողջ աշխարհում,
ներկայացնում
վերջիններիս շահերը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, Եվրամիությունում, Եվրախորհրդում, Առևտրի
համաշխարհային կազմակերպությունում, ՄԱԿ-ի կառույցներում, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում: Անդամ կառույցների
մասնագետներին
տրամադրվում
է
ոլորտին
առնչվող
լիարժեք
տեղեկատվություն:

Տարվա կարգախոսը
Այս
տարի
ևս
Սպառողների
միջազգային ասոցիացիան բարձրաձայնել է կարևորագույն մի խնդրի մասին,
որն է՝ Սպառողների պաշտպանությունը
թվային դարաշրջանում: Սա նշանակում
է, որ ողջ տարվա ընթացքում իրականացվելու է քարոզարշավ՝ նպատակ ունենալով ստեղծելու ավելի լավ
ու կատարյալ թվային աշխարհ, որին
սպառողը կարող է վստահել:
Այսօր
աշխարհի
բնակչության
ավելի քան 40 տոկոսն օնլայն է (1995 թ.
օնլայն էր երկրագնդի բնակչության
մեկ
տոկոսը):
Գաղտնիք
չէ,
որ
համացանցի, բջջային հեռախոսների և
այլ թվային տեխնոլոգիաների կտրուկ
աճը
նոր
հնարավորություններ
և
մարտահրավերներ է ստեղծում միլիոնավոր
մարդկանց
համար,
ուստի
զարմանալի չէ, որ յուրաքանչյուր օր
ավելի ու ավելի շատ սպառողներ են
պայքարում թվային աշխարհ մուտք
ունենալու համար:
Ու մինչ սպառողներն օգուտ են
քաղում նորագույն տեխնոլոգիաներից,
ինչից կյանքն առավել հեշտ ու հարմար է
դառնում, խնդիր է առաջանում մշտապես
ընդլայնվող օնլայն ծառայությունների
որակը բարելավվելու: Սպառողը պիտի
տեղեկացված լինի այն մասին, թե ինչ է
կատարվում այն տեղեկատվության հետ,
որը նա տեղադրում է օնլայն տիրույթում,
և որքանով են պաշտպանված սպառողական իրավունքներն այս ոլորտում:
Այլ մարտահրավեր է նաև փոփոխությունների մեծ արագությունը: Եթե
հեռախոսին հարկավոր եղավ 75 տարի 50
միլիոնանոց լսարան ունենալու համար,
ապա Facebook-ն այս արդյունքին հասավ
մեկ տարում, Instagram-ը՝ վեց ամսում:

Որպես
2017-ի
Սպառողական
օրվա գործունեության կարևոր մաս,
Սպառողների միջազգային ասոցիացիան
կհամանախագահի սպառողական գագաթաժողովը, որը G 20-ի օրակարգի
պաշտոնական մասը կլինի:
Վաղվա սպառողը
Արդեն 17 տարի Սպառողների
ազգային ասոցիացիայի կողմից պատրաստվել է «Սպառողների իրավունքների
հիմունքները» դասագիրքը երկու մեթոդական մշակումներով` հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանցիների
և
բուհերի
ուսանողների
համար, թեև այս բոլոր տարիների
ընթացքում թե Ազգային ժողովը, թե
Կառավարությունն այս հարցում հապաղում են: Իսկ յուրաքանչյուր կորցրած
տարի մեզ հեռացնում է այն երկրից ու
հասարակությունից, որը մենք երազում ենք ունենալ: Հետևաբար հանուն
այս նպատակի սպառողների շահերի
պաշտպանները շարունակելու են աշխատել, իրենց մասնագիտական ու
մարդկային ներուժը ծառայեցնել մեր
երկրում սպառողական շարժման ակտիվացման ու զարգացման գործընթացին:
Մեծ է հույսը, որ երկարատև ու տքնաջան
աշխատանքի արդյունքում կկայանա
սպառողական ինստիտուտը, մեր երկրում
կապրեն օրենսդրորեն պաշտպանված,
իրազեկ ու քաղաքակիրթ սպառողներ,
որոնք էլ կդառնան քաղաքակիրթ հասարակության հիմքը: Միայն այս դեպքում
կշահենք բոլորս, այսինքն՝ սպառողները:
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Սպառո´ղ, հավատա´ և վստահի´ր մեզ
25 տարի սպառողի կողքին
Արդեն քառորդ դար Սպառողների
ազգային ասոցիացիան իրականացնում
է սպառողների իրավունքների ու շահերի մշտական ու համակարգված
պաշտպանություն,
ինչը
ենթադրում
է
սպառողական
շուկայում
ձեռներեցության ու մրցակցության խթանում, աջակցություն տեղական արտադրողներին
ու
ծառայություն
մատուցողներին: Տարիներ շարունակ
մեր մասնագետներն իրենց հմտությամբ
ու պրոֆեսիոնալիզմով նպաստում են
սպառողներին որակյալ ու անվտանգ
սննդամթերքով,
բարձրակարգ
ծառայություններով, լայն սպառման ապրանքներով ու էլեկտրատեխնիկայով
ապահովելուն,
ինչը,
իհարկե,
արվել և արվում է Ասոցիացիայի հնարավորությունների ու իրավասության
շրջանակներում:
Բոլոր
տարիներին
Սպառողների ազգային ասոցիացիան
պայքարել և պայքարում է հանուն
ազգաբնակչության առողջության պահպանման և առողջ սերնդի ձևավորման:
Սպառողների
ազգային
ասոցիացիայի
գործունեության
25-ամյա
հոբելյանի առթիվ 2016 թ. նոյեմբերի 11ին ԴԱԲԼԹՐԻ ԲԱՅ ՀԻԼԹՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԻԹԻ
ՍԵՆԹՐ հյուրանոցում կազմակերպվեց
հանդիսություն, որի հյուրերի թվում էին
հայրենական արտադրողներ ու սպասարկում իրականացնող ընկերությունների,
Հանրային խորհրդի, Հասարակական
կազմակերպությունների, Փաստաբանների
պալատի,
Առողջապահության,
Կրթության և գիտության, Գյուղատնտեսության նախարարությունների, Հայաստանի ԱՀԿ գրասենյակի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի,
Ամերիկյան համալսա-րանի, ԵՊԲՀ և ԵՊՀ
մի քանի ամբիոնների, Առողջապահության
ազ-գային ինստիտուտի, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, ԱԺ պատգամավորներ,
Կառավարության անդամներ, մշակույթի
գործիչներ, գիտնականներ, բժիշկներ,
նաև Ասո-ցիացիայի նախկին ու ներկա
աշխա-տակիցներ:
Ներկաներին ողջունեց Սպառողների
ազգային
ասոցիացիայի
և
Հայաստանի
սպառողների
ազգային
ակադեմիա Իրավաբանական անձանց
միության հիմնադիր-նախագահ Մելիտա
Հակոբյանը, ապա ելույթներով հանդես
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եկան Սննդամթերքի անվտանգության
վերլուծության պատասխանատու, ՀՀ
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի
ակադեմիկոս, Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լիա
Օսիպյանը, ՀՀ Գիտությունների ազգային
ակադեմիայի բնական գիտությունների
բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար
Ռուբեն Հարությունյանը, Սպառողների
ազգային ասոցիացիայի փոխնախագահ,
Մարքեթինգի
և
մոնիթորինգային
հետազոտությունների
պատասխանատու, Սննդի ապահովման
ծառայությունների
սերտիֆիկացման
փորձագետ,
սննդի
որակի
աուդիտոր
Ռուբեն
Հայթյանը,
Սպառողների
ազգային
ասոցիացիայի
փոխնախագահ, Ապրանքների և ծառայությունների որակի վերլուծության
պատասխանատու, որակի աուդիտոր,
քիմիկոս Միլետա Արիստակեսյանը և
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի
Գյուղմթերքների որակի վերլուծության
պատասխանատու,
Էկոլոգիայի
միջազգային ակադեմիայի անդամ, Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Լևոն Աճեմյանը:
ՀՀ-ում սպառողական շարժման
հոբելյանի
առթիվ
Հայաստանի
սպառողների
ազգային
ակադեմիա
Իրավաբանական անձանց միության
կազմը համալրվեց նոր պատվավոր
անդամներով,
որոնց
հանձնվեցին
վկայականներ:
Հայրենական մի քանի ընկերություններ և տարբեր տարիների
սպառողների շահերի պաշտպանների
հետ առավել ակտիվ համագործակցող
անհատ անձինք արժանացան վկայագրերի,
պատվոգրերի
և
շնորհակալագրերի, ինչը բարձր գնահատականն է երկարամյա քրտնաջան ու
արդյունավետ աշխատանքի:
Հայրենական այն ընկերությունները, որոնց գործունեությունը Սպառողների
ազգային ասոցիացիայի, Հայաստանի
սպառողների
ազգային
ակադեմիա
Իրավաբանական անձանց միության և
հրավիրված մասնագետներից կազմված հանձնախմբի կողմից կատարված շուկայի ուսումնասիրության,
այցելությունների, լաբորատոր հետա-

զոտությունների, տեխնիկական պայմանների և ստանդարտների, նորմատիվ
փաստաթղթերի, շինարարական, սանիտարական
ընդունված
նորմերին
ու
պահանջներին
համապատասխանության,
օրգանոլեպտիկ
հատկանիշները
պարզելու
նպատակով
գործարաններում ու Ասոց ի ա ց ի ա յ ի
գրասենյակում
կազմակերպված
համտեսների,
նաև
հարցումների
արդյունքում ճանաչվել է լավագույնը,
իբրև
արտադրող,
ծառայություն
մատուցող և սպասարկում իրականացնող,
համապատասխան ոլորտներում գրանցած հաջողությունների, սպառողների
վստահությանն արժանանալու համար
պարգևատրվեցին ոսկեզօծ արձանիկով:
Ինչ խոսք, սպառողական շարժման
հիմնադրմանը
նպաստել
են
նաև
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի
մի խումբ աշխատակիցներ, որոնց՝
երկար տարիների հավատարիմ ու
անբասիր աշխատանքը սովորաբար

մնում է կողմնակի աչքից հեռու: Ուստի
տոնը նրանց համար կարելի է համարել
մասնագիտական,
ինչի
առիթով
էլ
վերջիններս
Սպառողների
ազգային
ասոցիացիայի
կողմից
արժանացան
պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի:
Վերջում ելույթի հնարավորություն
տրվեց նաև ներկաներին, ինչին հաջորդեց
ազատ շփումը կազմակերպված հյուրասիրության ընթացքում:
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Սպառողների պաշտպանությունը
թվային դարաշրջանում
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Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ տեխնոլոգիական հնարավորություններն անսահման են: Ընդամենը մի քանի վայրկյան, և հասանելի
է ցանկացած տեղեկատվություն ցանկացած հեռավորությունից, ինչը, իհարկե,
այս ամենի միայն դրական կողմն է, բայց և
մեծ է վտանգը: Թվային տեխնոլոգիաների
զարգացումը պարտադրում է թվային
անվտանգության բավարար մակարդակի
ապահովում:
Գաղտնիք չէ, որ կիբերհանցագործների մի հոծ բանակ ամեն վայրկյան
գրոհների նոր տեսակներ է մտածում,
ինչից իջնում է թվային տեխնոլոգիաներից
մշտապես օգտվողների կյանքի որակը,
ու նվազում՝ թվային անվտանգության
նկատմամբ վստահությունը:
Այսօր, լայն տարածում ունեցող
սոցիալական ցանցերում գրանցվելիս,
օգտատերը համակարգիչ է ներմուծում
անձնական տվյալներ՝ ծննդյան օրվանից
մինչև բնակության վայրը կամ սիրած
գույնն ու դերասանը: Սրանք երբեմն
հասանելի են լինում ոչ միայն ընկերներին,
այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգտվում
են նույն ցանցից: Ու հենց այստեղ գլուխ է
բարձրացնում հնարավոր վտանգը:
Համացանցից օգտվողների մի
զգալի զանգված անգամ չի էլ կասկածում,
որ ամեն վայրկյան կարող է անձնական
տվյալների արտահոսք լինել: Հաճախ այդ
արտահոսքը տեղի է ունենում՝ ընդամենը
մի կայքից մյուսը տեղափոխվելիս կամ
անծանոթ ֆայլերը բացելիս:

Հարկավոր է
• օգտվել հուսալի հակավիրուսային
ծրագրերից,
• խիստ
հսկողություն
սահմանել
հատկապես երեխաների համացանցային գործունեության վրա (լավագույն ելքը նրանց հնարավոր վտանգների մասին իրազեկելն է),
• հստակ
տարբերակել
մարդկանց
խումբը, որին թույլ է տրվում մուտք
գործել ձեր անձնական օնլայն տարածք
(այս մեխանիզմը գործում է գրեթե
բոլոր սոցիալական ցանցերում),
• խուսափել անծանոթների ուղարկած
ընկերության հայտերից կամ անծանոթ խմբերում ներգրավվելուց,
• առանձնակի զգուշություն պահպանել՝
հատկապես օնլայն գնումներ կատարելիս:
Չի կարելի
• որպես գաղտնաբառ օգտագործել քիչ
նիշերով բառեր, օգտատիրոջ անունազգանունը, հեռախոսահամարը և
այլն,
• միևնույն գաղտնաբառն օգտագործել
մի քանի նպատակներով,
• էլեկտրոնային նամակով կամ հաղորդագրությամբ
փոխանցել
գաղտնի
կամ
խիստ
անձնական
տեղեկություններ,
• բացել անծանոթ, ոչ մի տեղեկատվություն
չհուշող
հասցեներից
ստացված էլեկտրոնային նամակները:
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2017 թ. առաջին եռամսյակի
մարքեթինգի և մոնիթորինգային
հետազոտությունների արդյունքները
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի «50 լավագույն արտադրողներ»
ծրագրի շրջանակում 2017 թ. առաջին
եռամսյակում իրականացված ուսումնասիրությունները
վերաբերում
են
կաթնամթերքի, մսամթերքի, հացաբուլկեղենի, ալրային և շաքարային հրուշակեղենի, հյութերի և ըմպելիքների, ոգելից
և ոչ ոգելից խմիչքների, թռչնամսի և ձվի
արտադրման և իրացման, ինչպես նաև
հանրային սննդի բնագավառներին:
Եռամսյակի ընթացքում ուսումնասիրություններ են կատարվել 300-ից
ավելի մեծ ու փոքր առևտրային կետերում,
երկու տասնյակից ավել արտադրական
ձեռնարկություններում և 5 տասնյակից
ավել հանրային սննդի օբյեկտներում:
Հացաբուլկեղենի, ալրային և
շաքարային հրուշակեղենի
արտադրություն
Ոլորտը,
մասնավորապես՝
հացի
արտադրությունն
ու
իրացումը,
շարունակում են մնալ Ասոցիացիայի
ուշադրության կենտրոնում: Մեր մասնագետներն առանձնակի խստությամբ
են վերաբերվում ոլորտի բարձիթողի
վիճակին: Նրանք մշտապես նպաստում
են
բնագավառի
կարգավորման,
մասնավորապես՝ մակնշման գործընթացին,
սակայն
վիճակը
դեռևս
բավարար համարել չի կարելի, քանի
որ լիարժեք մակնշում պարունակում է
իրացվող ապրանքի 10-15 տոկոսը: Այսօր
էլ շարունակվում է անհայտ ծագման
(մոտ 1/3-ի չափով) արտադրանքի,
նախատեսվածից բարձր խոնավությամբ,
տարբեր
հավելանյութերով
(փխրեցուցիչներ, բարելավիչներ և այլն), նաև ոչ
մասնագիտացած փոխադրամիջոցներով
հացի առաքումը:
Այս անգամ մեր կողմից հայտնաբերված անբարեխիղճ արտադրողներն
են
«Նիկոլայ
Մելքոնյան»,
«Արմեն
Հովհաննիսյան», «Հեկտոր Մանվելյան»,
«Ալվարդ
Մարգարյան»,
«Գալյա
Բաղդասարյան», «Լիզա Վարդանյան»,
«Վարդան
և
Մոնիկա»,
«Էդուարդ
Մինասյան», «Սուսաննա Շահբազյան»,
«Միրաժ», «Էմ ընդ Կա» ընկերությունները:
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Տարիներ առաջ ոլորտի լավագույն
տասնյակում
ընդգրկվելու
համար Սպառողների ազգային ասոցիացիա
են
դիմել
«Սոնա-Ելենա»,
«Արմեն Հովհաննիսյան», «Վարդուհի
Մուրադյան», «Անժելա Ասրյան» և «Ոսկե
հատիկ»
ընկերությունները,
որոնց
մոտ
իրականացված
մոնիթորինգից
հետո պարզ դարձավ, որ վերջիններս
ի վիճակի չեն ապահովելու սանիտարական
պատշաճ
վիճակ,
կազմակերպելու տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան
ու
անվտանգության
չափորոշիչները բավարարող հացաբուլկեղենի արտադրություն և իրացում,
նաև
աշխատում
են
առանց
համապատասխանության
հավաստման
փաստաթղթի (սերտիֆիկատ): Մասնավորապես՝ Ոսկե հատիկի արտադրանքում հայտնաբերվել են կասկածելի որակի, անհայտ ծագում ունեցող խմորիչներ,
բարելավիչներ և փխրեցուցիչներ: Հաշվի առնելով հիշյալ ընկերությունների
ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ և աշխատակիցների անձնական հիգիենայի
անբավարար վիճակը՝ մեզ մնում է
տեղեկացնել և հորդորել սպառողներին
զերծ մնալ նման որակի արտադրանք
ձեռք բերելուց:
Ինչ խոսք, ուրախությամբ պետք է նշել,
որ այսօր սպառողական շուկայում
շարունակում է գերիշխել հայրենական
լավագույն արտադրող «Գրանդ Քենդի»
ընկերությունը,
որի
արտադրանքը
մշտապես
համապատասխանում
է
նորմատիվ բոլոր պահանջներին: Ի
դեպ, վերջինս սկսել է արտադրել նաև
հացաբուլկեղեն, ուստի պատահական
չէ, որ այս ընկերության արտադրանքն օր
օրի հաստատում է դիրքերը հայրենական
սպառողական շուկայում:

Կաթ-կաթնամթերքի արտադրություն
Այս բնագավառում մոնիթորինգի
արդյունքներով լավագույն տասնյակում
շարունակում են կայուն տեղ զբաղեցնել
հետևյալ ընկերությունները.
• Չանախ,
• Թամարա:
Նրանց արտադրանքը՝ տեսականու բազմազանությամբ, մակնշմամբ և
տեղական որակյալ հումքի ձեռքբերմամբ,
բավարարում է սահմանված նորմատիվային բոլոր պահանջները: Ոլորտում
շարունակում է իրացվել չոր կաթից
պատրաստված
կաթնամթերք,
որի
մակնշման մեջ այդ մասին չի նշվում:
Նշենք, որ արգելվում է ոչ թե չոր կաթից
կաթնամթերք արտադրելը, այլ այդ մասին չմակնշելը:

պատասխանող
մսամթերք
իրացնել:
Խոսքը, մասնավորապես, «Շիրվանյան
և ընկերներ», «Գայանե», «ԿարինեՆարինե»,
«Սոս»
ընկերությունների
մասին է:
Ուրախալի է, որ ունենք նաև
լավագույն
տասնյակում
ընդգրկված
արտադրողներ, որոնք կայուն տեղ
են զբաղեցնում շուկայում: Այդ ընկերություններն են (ըստ իրացման ծավալների).
• Բարի Սամարացի,
• Բեկոն Պրոդուկտ,
• Աթենք,
• Մուշ,
• «Ցարիցինո» ընկերությունը Царский
продукт ապրանքանիշով,
• Առդելիկատես,
• «Բաբիկ 90» ընկերությունը «Դի Ջի
Միթ Ֆուդ» ապրանքանիշով,
• «Ռազմիկ 92» ընկերությունը «Ռոյալ
ֆուդ» ապրանքանիշով,
• «Հայր և որդի Գալստյաններ» ընկերությունը «ԳԳԳ» ապրանքանիշով,
• Լումա:
Նախկինում
լավագույն
տասնյակում
ընդգրկված «Արարատ» ընկերությունը
դուրս է մնացել տասնյակից որակական
մի քանի ցուցանիշներով անհրաժեշտ
պահանջները չբավարարելու պատճառով: Ցանկալի է, որ նման ընկերությունները տեղ չունենան նաև սպառողական շուկայում:

Մսամթերքի արտադրություն
«50 լավագույն արտադրողներ»
ծրագրի շրջանակում այս ոլորտում
կատարվող մոնիթորինգի արդյունքները
վկայում են, որ որոշ անբարեխիղճ
արտադրողներ, չունենալով արտադրանքի որակի նկատմամբ ամենօրյա
խիստ հսկողություն, շարունակում են
սահմանված
պահանջներին
չհամա-

9

Հյութերի և ըմպելիքների
(նեկտարներ) արտադրություն
Բնագավառում շարունակում են
գործունեություն ծավալել անբարեխիղճ
արտադրողներ, որոնք ոչ ճիշտ մակնշմամբ (նեկտարի փոխարեն նշվում է
հյութ, ջրի և խյուսի համամասնությունը
ճիշտ չի նշվում և այլն) մոլորեցնում են
սպառողին:
Այժմ ոլորտի լավագույն տասնյակը
շարունակում է գլխավորել «Եվրոթերմ»
ընկերությունն իր «Նոյան» ապրանքանիշով
արտադրանքով,
որը
մեր
բնության պարգևած բանջարեղենից,
արևահամ մրգերից ու հատապտուղներից քամված հյութերով ոչ միայն
չի
զիջում,
այլև
գերազանցում
է
արտասահմանյան բնական հյութերին:

Ոգելից խմիչքների արտադրություն
Այս բնագավառի լավագույն տասնյակը շարունակում են գլխավորել
Երևանի Շամպայն գինիների գործարանը և Պռոշյանի կոնյակի գործարանը:
Երևանի
Շամպայն
գինիների
գործարանն արտադրում է շամպայն
գինիների ողջ տեսականին ֆրանսիական
տեխնոլոգիայով
դասականից
մինչև հավաքածու: Գործարանն ամբողջովին հագեցած է միջազգային
չափանիշներին համապատասխան արտադրության տեխնոլոգիայով, որակի
հսկման
լաբորատորիայով,
բարձր
որակավորմամբ
մասնագետներով:
Արտադրանքը
սերտիֆիկացված
է,
պահպանված են ստանդարտների անհրաժեշտ պայմանները:
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Ընկերության
արտադրատեսականին հարուստ է. կոլեկցիոն շամպայն՝
«Կիսաչոր», «Չոր», «Բրյուտ», 3-10
տարվա հնացման կոնյակներ` «Ֆրանս»,
«Տրդատ», «Ոսկե Դար», «Նարե», խաղողի
գինիներ՝ «Ֆրանս», «Հարսանեկան»,
«Արենի»,
«Հողի
արյուն»,
«Աննա»,
«Նվարդ»,
մրգա-պտղային
գինիներ՝
«Նռան գինի», «Սև քիշմիշ», «Սպիտակ
քիշմիշ»,
«Ելակի
գինի»,
«Բալի
գինի»: Հատկապես արտերկրում մեծ
պահանջարկ ունի Гордость Армении
կոնյակը:
Պռոշյանի կոնյակի գործարանում
արտադրվում են 3-30 տարվա հնության կոնյակներ՝ պատրաստված Արարատյան դաշտի խաղողի լավագույն
տեսակներից:
Արտադրանքի
հումքը
ներմուծվում է մարզերից, Արցախից:
Գործարանը զինված է ժամանակակից
սարքավորումներով ու մեքենաներով:
Ընկերությունը թողարկում է մրգային`
նռան, սերկևիլի, մոշի, սալորի ու ծիրանի
գինիներ և «Մանե», «Պապ թագավոր»,
«Շիրազ»,
«Չարենց»,
«Արծրունի»,
«Արփինե», «Վարդան Մամիկոնյան»,
«Արմենուհի», «Խենթ» և այլ կոնյակներ,
նաև պահածոներ:

Հանրային սննդի ոլորտ
2016
թ.-ից
մոնիթորինգ
է
իրականացվում
նաև
հանրային
սննդի
ոլորտում:
Մշտապես
մեր
մասնագետների ուշադրության կենտրոնում
են
սպառողների
առողջության
անվտանգության
ապահովումը, սպասարկման որակը: Հիշյալ
բնագավառի
որակին
առնչվող
գործընթացներին ՍՊԱՌՈՂ ամսագիրն
արդեն անդրադարձել է (տե՛ս ՀՀում
մատուցվող
հանրային
սննդի
ծառայությունների ընդհանուր վիճակի
և այն առավել անվտանգ դարձնելու
անհրաժեշտության մասին, (ՍՊԱՌՈՂ,
02.2016, էջ 18)):
Այս եռամսյակ, շրջայց կատարելով
«Ա.
Մ.
Համով
օջախ»,
«Մարաշի
հրաշք», «Թի Էմ Էս բուրգեր», «Աննա»
խորտկարան,
«Կրիստալ»
բարկարաոկե, «Գառնի», ԱՁ Կամո Ադամյան
«Խորտկարան», ԱՁ Գոհար Թորոյան
«Խորտկարան», ԱՁ Անտոն Անտոնյան
«Խորտկարան»
ընկերություններում,
Բաշ Ապարան ընկերության բուֆետ
«Ապարան»,
Ռան
Օյլ
ընկերության
խորտկարան «Երևանյան լիճ», «Բալենի
Ա.Կ.»
խոհարարական
խանութում,
«Արիաննա Ա. Կ. ռեստորանում, վստահ
կարող ենք ասել, որ հանրային սննդի
հիշյալ
կետերում
սանիտարական,
առևտրատեխնոլոգիական
սարքավորումների
ընդհանուր
վիճակը,
արտադրող և սպասարկող անձնակազմի մասնագիտական պատրաստվածությունը բավարար չեն և չեն
համապատասխանում նորմատիվային
փաստաթղթերի պահանջներին:

Թռչնամսի և ձվի արտադրություն
Ձվի
արտադրության
բնագավառում իրացման ծավալների պակաս
չի զգացվում: Ոլորտում հետազոտությունները
շարունակվում
են,
ինչի
արդյունքները կներկայացվեն ավելի ուշ:

Սպասարկումների ու
ծառայությունների ոլորտ
ՎԻՎԱՍԵԼ-ՄՏՍ ընկերություն
«ՎիվաՍել-ՄՏՍ»-ն իրականացնում
է լայնամասշտաբ սոցիալական ներդրումներ, մատուցում նորարարական
ծառայություններ և տեխնոլոգիաներ,
ապահովում ցանցի ամենալայն ծածկույթը, հուսալիություն, գնի և որակի
լավագույն հարաբերակցություն, բաժանորդների սպասարկման բարձր որակ և
այլն:

Հ.Գ. Հաշվի առնելով, որ ԶԼՄ-ների
շատ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև
մեծաթիվ սպառողներ, բարձրաձայնում
են որոշ սննդամթերքների թանկացման
մասին, փաստում ենք, որ 2017-ի
առաջին
եռամսյակում
կատարած
մոնիթորինգի արդյունքներով թանկացել
են շաքարավազը (մոտ 10 տոկոս),
ալյուրը (մոտ 5 տոկոս), որոշ բուսական
յուղեր (մոտ 2 տոկոս): Որքան հայտնի է,
ռուսական և միջազգային շուկաներում
այս
ապրանքների
թանկացում
չի
գրանցվել:
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Էյ-Ի-ՋԻ ՍԵՐՎԻՍ ընկերություն
«Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ընկերությունն
ապահովում է գազասպառման կենցաղային
համակարգերի
անվտանգ,
որակյալ ու ժամանակին սպասարկում:
Այստեղ
մշտապես
ուշադրության
կենտրոնում է սպասարկող անձնակազմի մասնագիտական պատրաստվածությունը (մանրամասն` էջ 14):

ՍԵԼԵՆԱ ՍԵՐՎԻՍ ընկերություն
«Սելենա Սերվիս» հայ-գերմանական համատեղ ընկերությունը սպասարկում է անհատ քաղաքացիների և
հյուրանոցների՝ Armenia Marriott Hotel,
Villa Delenda, Villa Ayghedzor, Tufenkian
Heritage Hotels, Best Western Congress,
Golden Tulip և այլն:
«Սելենա Սերվիս»-ի գործունեությունն էկոլոգիապես մաքուր է և
անվտանգ առողջության ու շրջակա
միջավայրի համար:
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ՄԳԱ ՎՈԹԸՐ ընկերություն
«Մգա
Վոթըր»
ընկերությունը
ՄԱՔՈՒՐ ՋՈՒՐ ապրանքանիշով զբաղվում
է 0.5-6 լիտրանոց շշերով խմելու ջրի
արտադրությամբ և առաքմամբ: Այս
ընկերության ծառայությունից օգտվում
են
անհատ
քաղաքացիներ,
պետական հաստատություններ, միջազգային կազմակերպություններ և
մասնավոր ընկերություններ: Վաճառվող
յուրաքանչյուր շշից որոշակի հասույթ
փոխանցվում է UNICEF-ին` հայաստանյան
ծննդատները
բուժսարքավորումներով
ապահովելու նպատակով:

ՎԵՐԴԵ ընկերություն
ՎԵՐԴԵ մաքրման սրահը հագեցած է նորագույն տեխնոլոգիաներով ու
սարքավորումներով, ինչը թույլ է տալիս
մանրամասն զննել հագուստն ու ընտրել դրա մաքրման ամենահարմար
տարբերակը:
ՎԵՐԴԵ
ընկերությունը
համագործակցում է իտալական ու
գերմանական FIRBIMATIC, Miele, PONY,
Seitz, Kreussler և BUFA ընկերությունների
հետ:
Այստեղ
գերնպատակը
բարձրակարգ ծառայությունների մատուցումն է:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Շատ ապրանքներ մեծ վաճառասրահներում
հիմնականում
վաճառվում են արդեն կշռված ու
փաթեթավորված, սակայն իրական
քաշը ոչ միշտ է համընկնում փաթեթավորման վրա նշվածին, հետևաբար բոլոր խանութները պետք է
ունենան ստուգիչ կշեռք, որը պետք է
տեղադրված լինի տեսանելի վայրում,
իսկ սրահում գործող տեսախցիկներից
մեկը պետք է ուղղված լինի կշեռքին:
2. Ապրանքի մակնշման վրայի գինը
պետք է համընկնի դրամարկղային
համակարգչում նշված գնին, հակառակ դեպքում գնորդը կարող է
հրաժարվել տվյալ ապրանքը գնելուց:
3. Ապրանքի գինը պետք է նշված
լինի տեսանելի տեղում ընթեռնելի
տառատեսակով:
4. Ոչ ոք չի կարող արգելել վաճառասրահ մտնել մանկական կամ հաշմանդամի սայլակով, սակայն մուտքը
կեն-դանիների հետ սննդի վաճառքի
կետեր խստիվ արգելվում է:
Դրամարկղի աշխատակիցը
պարտավոր է.
• ունենալ
անհրաժեշտ
քանակով
մանրադրամ,
ինչը
կապահովի
առևտրի
իրականացումն
առանց
խոչընդոտների,
• վաճառված
ապրանքը
գնորդին
փոխանցել փաթեթավորված, ինչն
այսօր ոչ բոլոր վաճառակետերում է
արվում:
Հիշե՛ք
Մի՛ մոռացեք վերցնել հաշվիչ
դրամարկղային
կտրոնը,
քանի
որ
միայն դրա առկայությամբ է հնարավոր
վերականգնել վաճառքի կետում ոտնահարված իրավունքները:
Սպառողն է վճարում, հետևաբար նա է
թելադրում շուկայի կանոնները:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

VLV ՍԵՆԹՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ
«Վի-Էլ-Վի Սենթր» էլեկտրատեխնիկայի խանութների ցանցն իրականացնում է էլեկտրատեխնիկայի ներկրում, մանրածախ և մեծածախ վաճառք:
Նա համագործակցում է Samsung, SONY,
TOSHIBA, HITACHI, PANASONIC, HISENSE,
VIKASS, SIMFER, LG և այլ հանրահայտ
ընկերությունների հետ, համարվում է
VIKASS և HISENSE ընկերությունների
պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, նաև առաջարկում է NARUMI,
HI-LUXE, NIAGARA և այլ ապրանքանիշերի
բարձրակարգ սպասքի մշտապես թարմացվող տեսականի:
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ՄԵՆՔ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԳԱԶԱՍՊԱՌՈՂ
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ-ն ՀՀ ողջ
տարածքում գազասպառման կենցաղային համակարգերի տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող միակ
կազմակերպությունն է: Այն ունի 15 տարածքային և իրենց կազմում ընդգրկված
38 տեղամասային ծառայություններ,
որոնք սպասարկում են ավելի քան
675 հազար բաժանորդների և 1700
կազմակերպություններ ու ձեռնարկություններ:
Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակը գազասպառման
համակարգերը որակյալ սպասարկելն
ու դրանց ճիշտ և անվտանգ շահագործմանը նպաստելն է:
«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ-ն իրականացնում է ինչպես կենցաղային, այնպես
էլ ոչ կենցաղային գազասպառում
ունեցող օբյեկտների գազասպառման
համակարգերի տեխնիկական սպասարկումը:
Գազասպառման կենցաղային համակարգերի սպասարկումն իրականացնում
են Ընկերության մասնագետները՝ փականագործները, որոնց հիմնական
առաքելությունը գազասպառող բնակիչբաժանորդին այցելելն ու գազահամակարգերի ստուգումն իրականացնելն
է, ինչպես նաև գազի անվտանգության
կանոնների իրազեկվածության ապահովումը:

14

«ԷՅ-Ի-ՋԻ-ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-Ն
ԶԳՈՒՇԱՑՆՈՒՄ Է
Գազի արտահոսք կարող է տեղի
ունենալ ինքնակամ միացումների, գազօջախների ու գազի վառարանների
անսարք վիճակի հետևանքով: Դժբախտ
պատահարի պատճառ կարող է դառնալ
նաև աշխատող գազասարքը, եթե
չեն
պահպանվում
անվտանգության
կանոնները: Վտանգն այս դեպքում
գազի թերայրումն է, որի հետևանքով
առաջացող շմոլ գազը (CO) չունի հոտ,
գույն, և որի բացահայտումն օդում շատ
դժվար է: Շմոլ գազի չնչին քանակի
առկայությունն օրգանիզմում առաջ է
բերում թունավորում և մահ:
ՄԻ´ ԱՆՋԱՏԵՔ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ
Անվտանգության համակարգը շատ
կարևոր գործառույթ ունի մեր տներում
ու բնակարաններում: Այն ներառում է
այրվող գազերի ազդանշանային սարքը,
որն իրականացնում է այրվող գազերի՝
մեթանի և շմոլ գազի ծավալային մասի
վերահսկում, չափում է միջավայրի ջերմաստիճանն ու անհրաժեշտության
դեպքում ձայնային և լուսային ազդանշանի
օգնությամբ
տեղեկացնում
վտանգի մասին: Սարքին միացված
է անջատիչ կափույր, որը վթարային
իրավիճակներում փակում է գազի
մուտքը բնակարան՝ ապահովելով ձեր
անվտանգությունը:

Մի´ անջատեք ազդանշանային
սարքի էլեկտրական սնուցումը և ապրեք
հանգիստ: Հիշե´ք՝ այս սարքի՝ 1 տարվա
ընթացքում ծախսած էլեկտրաէներգիայի
արժեքը կազմում է մոտավորապես 370
դրամ:
ՀԻՇԵ´Ք
• անուշադրության մի´ մատնեք միացված գազօջախները, մի´ օգտագործեք
դրանք
բնակարանների
տաքացման համար, բացե´ք օդանցքը
(վերնափեղկ)
գազօջախից
օգտվելուց առաջ, գազասարքեր
ձեռք բերելիս՝ նախապատվությունը
տվե´ք գազի հոսքի անջատման
ավտոմատ սարքավորումներով հագեցած գազասարքերին, գազի արտահոսքի հայտնաբերման
դեպքում և վթարային իրավիճակներում
անհապաղ հայտնե´ք գազի վթարային ծառայություն՝ զանգահարելով
1-04 հեռախոսահամարով,
• պարբերաբար ստուգե´ք քարշի առկայությունը ծխաօդատար ուղիներում, մի´ փակեք օդատար ուղիների
ճաղավանդակները պաստառներով,
գազասարքերի չնչին անսարքություն

•

նկատելու դեպքում անհապաղ փակե´ք գազասարքի սնուցող փականը
և կանչե´ք մասնագետին,
գազասարքեր գնելիս պահանջե´ք
լիազորված մարմնի կողմից տրված
համապատասխանության սերտիֆիկատը:

Գազաֆիկացված
առանձնատներում առավել
վտանգավոր գազասարքեր են
համարվում ջեռուցման
վառարանները:
Չի կարելի օգտվել վառարանից, եթե.
• չի ստուգվել ծխատար և օդատար
ուղիների վիճակը,
• բացակայում է քարշը կամ քարշը
հետադարձ է,
• անսարք է անվտանգության ավտոմատ համակարգը,
• վնասված է վառարանի շարվածքի
կամ այրիչի դիմային թիթեղի հերմետիկությունը,
• գազը վառվում է մրոտող բոցով կամ
անկայուն է:
Վառարանը կարելի է վառել միայն
լավ քարշի և սարքին լինելու դեպքում:
Միայն վառվող վառիչի դեպքում պետք
է բացել հիմնական այրիչի փականը և
վառել այն: Եթե այրիչը հանգել է, ապա
պետք է փակել իջուցիկ խողովակի
փականը, կրկին օդափոխել այրման
խուցը և կրկնել բոլոր գործողությունները հիմնական այրիչը վառելու համար:
Այրիչի միացումից 3-5 րոպե անց
անհրաժեշտ է կրկնակի ստուգել քարշի
առկայությունը:
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ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ
• կատարել տան գազի սարքավորումների ինքնակամ տեղափոխում,
փոխարինում և վերանորոգում, ինչպես նաև ձևափոխություններ այն
տարածքում, որտեղ տեղադրված են
գազի սարքավորումները,
• թույլ տալ սարքավորումների վերանորոգում իրականացնել համապատասխան փաստաթուղթ չունեցող
անձանց,
• թույլ տալ նախադպրոցական տարիքի երեխաներին, ինչպես նաև իր
գործողությունները չկառավարող և
այդ սարքերից օգտվելու կանոնները չիմացող անձանց օգտվել գազասարքերից,
• արտահոսքի հայտնաբերումն իրականացնել կրակի օգնությամբ:
Ժամանակին
գազասարքերի
տեխնիկական սպասարկում իրականացնելը դրանց անվտանգ աշխատանքի
երաշխիքն
է:
Դժբախտ
պատահարներից
խուսափելու
համար
անհրաժեշտ
է
խստագույնս
պահպանել անվտանգության կանոնները և կատարել բնական գազից
օգտվելու բոլոր պահանջները: Կոչ ենք
անում բոլոր բաժանորդներին լինել
պատասխանատու և պահպանել անվտանգության կանոնները: Միայն հետևելով այս խորհուրդներին՝ կարող
եք ապահովել ձեր և ձեր ընտանիքի
անվտանգությունը, որը կախված է միայն
ձեզանից:
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ԶԳՈՆ ԵՂԵ´Ք
Եղանակային պայմանների փոփոխության և օդի ջերմաստիճանի
նվազման
հետևանքով
զգալիորեն
բարձրանում
է
կենցաղային
գազի
սարքավորումների
ծանրաբեռնվածությունը, ինչը կրկնակի զգոնություն է
պահանջում բնակիչ-բաժանորդներից:
Գազասպառման համակարգի անվտանգության ապահովման համար բաժանորդը նախ և առաջ պարտավոր է
հետևել, որ շահագործվող կենցաղային
գազասարքերն ու ծխաօդատար ուղիներն աշխատունակ ու ապահով վիճակում լինեն:
Ներտնային տեխնիկական սպասարկումը կանխարգելիչ միջոցառում
է: Գազասպառման կենցաղային համակարգերից
օգտվելու
անվտանգության
տեխնիկայի
կանոնների
և
գազասարքերի շահագործման պայմանների պահպանման համար պատասխանատվությունը կրում է բաժանորդը:
Պահպանե´ք գազից օգտվելու
կանոնները, հիշե´ք պատասխանատվության
մասին.
անվտանգության
կանոնների չպահպանման կամ խախտման յուրաքանչյուր դեպք, ձեր և
հարևան բնակիչների համար վթարային իրավիճակների ու դժբախտ
պատահարների պատճառ կարող է
դառնալ:

ՀԱՐԳԵԼԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐ
Եղե´ք ուշադիր գազի օգտագործման ժամանակ և պահպանե´ք
անվտանգության կանոնները: Զգույշ
եղե´ք բնական գազ օգտագործելիս,
իսկ գազի հոտի առկայության դեպքում անհապաղ փակե´ք գազասարքերի
բոլոր
փականները,
բացե´ք
պատուհաններն ու դռները, օդափոխե´ք տարածքը, կրակ մի´ վառեք,
մի´ միացրեք ու մի´ անջատեք էլեկտրականությունը և էլեկտրական սարքավորումները, բնակարանում գտնվող

մարդկանց դուրս բերե´ք անվտանգ
տարածք և այնտեղից զանգահարե´ք
գազի վթարային ծառայություն՝ 1-04
հեռախոսահամարով:
Մտածե´ք ձեր և ձեր ընտանիքի
անդամների առողջության և անվտանգության մասին:
«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ
Հասարակայնության հետ կապերի
բաժին
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ԲՐԵՆԴ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆ
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Ապրանքային նշան
Ապրանքային նշանը միջոց է կոնկրետ ապրանքը կամ ծառայությունը
տարբերելու նմանատիպ այլ ապրանքից
ու ծառայությունից: Այն կարող է արտահայտվել պատկերով, գրությամբ, որը
կարող է ներառել բառեր կամ թվեր, և
այլն:
Շատ կարևոր է ապրանքային
նշանի արտաքին տեսքը, որը պետք է իր
մեջ կրի թե արտադրողի, թե ապրանքի,
թե վերջինիս ուղղվածության մասին
տեղեկատվություն:
Ապրանքանիշը մեծացնում է արտադրողի
պատասխանատվությունը
տվյալ ապրանքատեսակի նկատմամբ,
ավելի դյուրին է դարձնում սպառողի
կողմից տվյալ ապրանքի զանազանումը
լայն տեսականուց, նաև պարտավորվում
է հանդես գալ իբրև տվյալ ապրանքի
որակի երաշխավոր:
Հնարավոր են դեպքեր, երբ որևէ
ապրանքանիշ շուկա է մտնում ոչ թե
արտադրող, այլ միջնորդ ընկերության
ապրանքային նշանով, հաճախ նույնիսկ
մի քանի ընկերություն միասին են հանդես
գալիս նույն ապրանքային նշանով:
Պայմանավորված վաճառքի ծավալներով՝ ապրանքային նշանը կարող է
ընտրված լինել կոնկրետ տարածքի կամ
բնակավայրի, կոնկրետ մեկ կամ մի քանի
երկրի, նաև ողջ աշխարհում իրացվելու
համար:
Պետական գրանցում ստանալու
պահից
տվյալ
ապրանքանիշը
համարվում
է
այն
գրանցող
անձի
սեփականությունը, ով իրավունք ունի
տնօրինելու այդ նշանի օգտագործումը
կամ արգելելու դրա օգտագործումն այլ
անձանց կողմից:
Ապրանքային նշանը սովորաբար
դառնում է տվյալ ապրանքի դեմքը, և
շատ հաճախ ապրանքը հիշվում է հենց
նշանի օգնությամբ:
Քանի որ ժամանակի ընթացքում
ավելի ու ավելի է կարևորվել ապրանքային նշանի դերը, անհրաժեշտություն է
առաջացել ապահովելու դրա իրավական
պաշտպանությունը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 4.
Ապրանքային նշանի նկատմամբ
բացառիկ իրավունքը
Ապրանքային նշանի նկատմամբ
բացառիկ իրավունքն առաջանում է նրա
գրանցման պահից:
Ապրանքային նշանի սեփականատերն ունի ապրանքային նշանը
տիրապետելու,
օգտագործելու
և
տնօրինելու
բացառիկ
իրավունք,
ինչպես նաև` այլ անձանց կողմից
դրա օգտագործումն արգելելու իրավունք: Առանց ապրանքային նշանի
սեփականատիրոջ
թույլտվության
ոչ
ոք
իրավունք
չունի
օգտագործելու
Հայաստանի
Հանրապետությունում
պաշտպանվող ապրանքային նշանը:
Ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքի խախտում
է
համարվում
առանց
նրա
թույլտվության այդ ապրանքային նշանի
կամ դրանով նշված արտադրանքի
պատրաստումը, կիրառումը, ներմուծումը, վաճառքը և դրա առաջարկը,
ինչպես նաև այլ ձևերով տնտեսական
շրջանառության
մեջ
մտցնելը
կամ
այդ նշանով նշված ապրանքի կամ
ապրանքային նշանի` նույն նպատակով
պահեստավորումը և սույն օրենքի
22
հոդվածի
(Ապրանքային
նշանի
օգտագործումը և այն չօգտագործելու
հետևանքները) առաջին մասով նախատեսված գործողությունների իրականացումը: Ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքի
խախտում է համարվում նաև այդ
նշանին շփոթելու աստիճան նման մեկ
այլ նշանի օգտագործումը նույնատիպ
ապրանքների համար:

Անունը
Բրենդի հիմնական բաղադրիչներից է անունը, որը սպառողի կողմից
ընկալվում է առաջին հերթին: Այն պետք է
համապատասխանի տվյալ ընկերության
մարքեթինգային
ռազմավարությանը,
լինի բարեհունչ, հեշտ արտասանվող ու
անհրաժեշտության դեպքում նաև՝ հեշտ
թարգմանվող, առանձնանա մրցակից
ընկերությունների անուններից: Երբեք

չի կարելի մոռանալ, որ ժամանակին
համընթաց
կարող
են
փոփոխվել
գովազդի ոճն ու կառուցվածքը, մինչդեռ
անունը գործունեության ողջ ընթացքի
համար է: Խորհուրդ չի տրվում, որպես
բրենդ, ընտրել հայտնի մարդկանց,
գրական հերոսների կամ արվեստի
գործերի անունները:
Ֆիրմային ոճ
Ֆիրմային ոճը պայմանավորում են
մշտապես օգտագործվող նույն գույնը,
տառատեսակը, կարգախոսը, փաթեթավորումը, արտաքին ձևավորումը, որ
հանդես է գալիս որպես տեսողական ու
իմաստային միասնություն, այցեքարտը,
բլանկը, ծրարները, թղթապանակները,
բուկլետները և այլն: Առավել հիշարժան
են վառ գունավորմամբ բրենդները,
ինչը, սակայն, ոչ բոլոր ապրանքների ու
ծառայությունների դեպքում է արդարացվում:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

Բրենդ
Մի փոքր այլ է բրենդ հասկացությունը: Եթե ապրանքային նշան
ունեն գրեթե բոլոր ընկերությունները,
ապա նույնը չի կարելի ասել բրենդի
մասին: Չի կարելի բոլոր ապրանքային
նշանները բրենդ անվանել, սակայն
գրեթե բոլոր բրենդները միաժամանակ
նաև ապրանքային նշաններ են: Այսօր
բրենդը նույնացվում է ոչ թե ապրանքային
նշանի, այլ հայտնիության ու որակի հետ:
Առանց որակի բրենդ գոյություն չունի:
Սովորաբար բրենդները ծանոթ են անգամ
այն սպառողներին, որոնք չեն օգտվում
տվյալ ապրանքից կամ ծառայությունից:
Այլ խոսքով ասած, բրենդն անուն
է,
տերմին,
նշան
կամ
նշանների
համակցություն, կարգախոս, գործարար
բարի համբավ, տարիների ընթացքում
ձևավորված իմիջ և դրանից ստացած
տպավորություն, որ նույնացվում է տվյալ
ապրանքի որևէ բաղադրիչի՝ արտաքին
տեսքի, փաթեթավորման, յուրահատուկ
ձայնի և այլնի հետ: Պատկերավոր ասած,
բրենդը խոստում է, որ երաշխավորում
է մի շարք առանձնահատկություններ,
բավարարվածության
զգացում,
անպայման
որակ,
նաև
հավատարիմ
սպառողների հոծ բանակ:
Բրենդային
ապրանքները
շուկայում աչքի են ընկնում բարձր գներով,
ուստի կարելի է ասել, որ բրենդը
սպառողի կողմից վճարվող գումարի,
տվյալ ապրանքի որակի ու արտաքին
տեսքի միասնությունն է: Այն հանդես
է գալիս որպես որակի երաշխավոր և
կապ արտադրողի կամ ծառայություն
մատուցողի ու սպառողի միջև:
Բրենդը բրենդ է նրանով, որ
գովազդային
լայնածավալ
արշավի
կարիք չունի, քանի որ ունի հայտնի
անուն և ճանաչելի տարբերանշան՝ լոգո:
Այնուհանդերձ, այն ևս գովազդվում է, և
այդ գովազդներում շատ հաճախ հանդես
են գալիս հայտնի կերպարներ, որոնց
հեղինակությունը նպաստում է տվյալ
բրենդի ձևավորմանը:

19

ԱՊՊԱ ոլորտում վերջին մեկ
տարվա ընթացքում իրականացված
փոփոխությունները և դրանց
նպատակը
Ներկայացնում է Հայաստանի
ավտոապահովագրողների
բյուրոյի գործադիր տնօրեն,
Տնտեսագիտության թեկնածու,
դոցենտ Վահան Ավետիսյանը

ցումների և փորձաքննությունների գործընթացում առկա խնդիրներին, դրանց
կազմակերպման երկար ժամկետներին,
ծառայության
որակի
բարելավմանը
և այլն: Նշված խնդիրների լուծման
անհրաժեշտությունը միտված է մեկ կարևոր նպատակի՝ համակարգը բոլոր
մասնակիցների համար դարձնել առավել
պարզ, հարմար, մատչելի և արագ։
2016 թ. տարեսկզբից Բյուրոյի
կողմից համապատասխանաբար նախաձեռնվել են այդ փոփոխությունները,
որոնք նախատեսվում են իրականացնել
մի քանի փուլերով՝ 1-1.5 տարվա
ընթացքում: Փոփոխությունների վերջին փուլը, որը կապված է ապահովագրական հատուցումների գործընթացի
բարելավման
և
ուղիղ
հատուցումների համակարգի ներդրման
հետ, նախատեսվում է իրականացնել
2017 թ. ապրիլի մեկից։
Արդեն ներդրված և նախատեսվող
փոփոխությունների մասին կարելի է
խոսել առավել մանրամասն:
Պատահարների ինքնուրույն
գրանցման համակարգ

2015 թ. տարեվերջին արձանագրվել է հետևյալ կարևոր ձեռքբերումը.
ԱՊՊԱ-ն շուրջ 5 տարի գործում է Հայաստանի
Հանրապետությունում,
և
այն մեր հանրության գիտակցության
մեջ արդեն կայացած համակարգ է:
Միևնույն ժամանակ, վերլուծելով անցած տարիները՝ պետք է փաստել,
որ, լինելով ֆինանսապես կայուն և
գործունակ համակարգ, ԱՊՊԱ-ն ունի
նաև համապատասխան լուծումների
կարիք ունեցող հարմարավետության
բազմաթիվ խնդիրներ: Դրանք հիմնականում վերաբերում էին ԱՊՊԱ պայմանագրերի
կնքման
որոշակիորեն
բարդ գործընթացին, սակագների համեմատաբար բարդ համակարգին, պատահարների գրանցման գործընթացում
առկա երկակի դերերին, բոլորին շատ
անհանգստացնող
վթարներով
պայմանավորված խցանումներին, հատու-
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2016 թ. մարտ ամսից ԱՊՊԱ
ոլորտում գործում է պատահարների
ինքնուրույն գրանցման համակարգը, որն
էապես լուծում է ԱՊՊԱ պատահարների
ժամանակ մինչ այդ վարորդների համար
մեծ անհարմարություններ առաջացնող
խցանումների
խնդիրը։
Ինքնուրույն
գրանցման
համակարգի
էությունն
այն է, որ փոքր գույքային պահանջներ
առաջացնող ԱՊՊԱ պատահարի մասնակից վարորդներն ինքնուրույն, առանց
ապահովագրական ընկերության և ոստիկանության ներկայացուցչի համաձայնության, նաև առանց վերջիններիս
դեպքի
վայր
ժամանման
ու
պատահարի արձանագրման, լրացնում
են համաձայնեցված հայտարարագիրը
և պարզեցված ու արագացված ընթացակարգով հատուցում ստանում ապահովագրական ընկերությունից։ 2016 թ.
մարտին պատահարների ինքնուրույն

գրանցման շեմ էր սահմանվել 50.000 ՀՀ
դրամը, որը նույն թվականի սեպտեմբերի
1-ից բարձրացվեց մինչև 100.000 ՀՀ
դրամ:
Համաձայնեցված հայտարարագրի
միջոցով կարելի է գրանցել պատահարը,
եթե.
• պատահարին մասնակից են միայն
երկու ավտոմեքենա, և վնաս է
պատճառվել
միայն
այդ
ավտոմեքենաներին,
• պատահարում ներգրավված երկու
ավտոմեքենաներից որևէ մեկի վերաբերյալ առկա է գործող ԱՊՊԱ
պայմանագիր,
• վարորդներից մեկն ընդունել է իր
ամբողջական մեղավորությունը,
• տուժող վարորդի պահանջը մեղավոր
վարորդի նկատմամբ չի գերազանցում
100.000 ՀՀ դրամը:
Նման դեպքերում վարորդները
պարտավոր են.
• առնվազն երեք անգամ լուսանկարել
բախված ավտոմեքենաների փոխադարձ դիրքերն ու վնասվածքները,
• լրացնել և ստորագրել համաձայնեցված հայտարարագիրը,
• ազատել ճանապարհի երթևեկելի
մասը,
• տեղի ունեցած պատահարի մասին
հեռախոսով տեղեկացնել մեղավոր
վարորդի ապահովագրական ընկերությանը՝ ներկայացնելով համաձայնեցված հայտարարագրում լրացված
տեղեկությունները:
Ներկայումս ամսական 20002500 պատահար գրանցվում է այս
համակարգով՝ վարորդների կողմից ինքնուրույն, ինչը կազմում է ընդհանուր
պատահարների 50-60 %-ը: Համաձայն
Բյուրոյի կողմից իրականացված հարցումների՝
պատահարների
ինքնուրույն
գրանցման համակարգից օգտված անձանց 86 %-ն ընդհանուր առմամբ գոհ է
համակարգից։

պես էլ ՃՈ ներկայացուցիչների հետ:
Բոլոր կողմերն ունեին գրանցման և
ստուգման հետ կապված իրավունքներ,
ինչը բավական երկարեցնում էր պատահարների գրանցման գործընթացը: 2016
թ. սեպտեմբերի 1-ից վարորդների կողմից
համաձայնեցված հայտարարագրի միջոցով ինքնուրույն գրանցվող ավտովթարներից բացի մնացած բոլոր ավտովթարները գրանցվում են միայն ՃՈ-ի
կողմից: Բյուրոյի և ՃՈ-ի կողմից համատեղ մշակվել և ստանդարտացվել են
ավտովթարների գրանցման վերաբերյալ
բոլոր ելակետային տվյալները։ Համաձայնեցված հայտարարագրի միջոցով
ինքնուրույն գրանցվող ավտովթարներից
բացի՝ մնացած բոլոր ավտովթարները
գրանցելիս՝ անհրաժեշտ է, որ վարորդները.
• պատահարի վայր հրավիրեն Ճանապարհային ոստիկանությանը և հետևեն վերջինիս ցուցումներին,
• մինչև Ճանապարհային ոստիկանության ժամանումը չտեղաշարժեն
ավտոմեքենաները և միջոցներ ձեռնարկեն ավտոմեքենաների հետքերն
ու առարկաները պահպանելու ուղղությամբ,
• պատահարից հետո առավելագույնը
40 րոպեի ընթացքում դեպքի մասին հեռախոսով տեղեկացնեն իրենց
ապահովագրական ընկերություններին:
2016 թ. սեպտեմբերի մեկից դեպքի
վայրում ապահովագրական ընկերությանը սպասելու պարտավորություն վարորդները չունեն:
Ծանուցումների էլեկտրոնային
տարբերակի ներդրում
2016 թ. իրականացված փոփոխություններից է նաև ծանուցումների
էլեկտրոնային տարբերակի ներդրումը,
ինչը նշանակում է, որ ԱՊՊԱ պայմա-

Ճանապարհային ոստիկանության
(ՃՈ) կողմից պատահարների
կենտրոնացված գրանցում
Ինչպես արդեն նշվեց, պատահարների
գրանցման
գործընթացում
առկա էին խնդիրներ: Վարորդներն
ավտովթարների ժամանակ գործ էին
ունենում ինչպես պատահարի կողմ
հանդիսացող
մեքենաների
ապահովագրությունն իրականացրած ապահովագրական ընկերությունների, այն-
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նագրերում
էլեկտրոնային
հասցեի
լրացումը
դարձել
է
պարտադիր
նախապայման,
և
ԱՊՊԱ
ոլորտում
փորձաքննությունների և հատուցումների գործընթացի բոլոր ծանուցումներն
իրականացվում են տվյալ էլեկտրոնային
հասցեի միջոցով: Այս տարբերակով
պատահարի բոլոր կողմերն արագ և
պատշաճ ստանում են ծանուցումները,
ինչը բարձրացնում է ոլորտի բոլոր
մասնակիցների հարմարավետությունը։
Ծանուցումների էլեկտրոնային տարբերակի ներդրման արդյունքում հնարավորություն
է
ստեղծվել
էապես
կրճատելու ապահովագրական հատուցման գործընթացի տևողությունը։
Անցում ավտոսեփականատերերի
բոնուս-մալուս համակարգին
2016 թ. սեպտեմբերի 1-ից ներդրված մեկ այլ կարևորագույն փոփոխություններից է ապահովադիրների, այսինքն՝
ավտոմեքենաների սեփականատերերի
բոնուս-մալուս համակարգին անցումը։
Այս փոփոխության արդյունքում այլևս
անհրաժեշտ չէ, որ ապահովադիրներն
ԱՊՊԱ պայմանագրերում նշեն ավտոմեքենան վարող անձանց, ինչպես արվում
էր ԱՊՊԱ համակարգի գործունեության
առաջին 5 տարիներին: Սա, ի դեպ,
սկզբնական տարիներին իրականացվել
է նաև վարորդների վթարների վիճակագրություն ձևավորելու նպատակով։
Նոր համակարգով ավտոմեքենաները համարվում են պատշաճ ապահովագրված ավտոմեքենաների սեփականատերերի
կողմից
վարորդական
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իրավունք ունեցող ցանկացած անձի
ավտոմեքենան
վարման
հանձնելու
դեպքում՝ առանց դրա համար հավելյալ
ապահովագրավճար վճարելու և ԱՊՊԱ
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու:
Բյուրոյի կայքի միջոցով առցանց
հարցումներ իրականացնելու
հնարավորություն
2016 թ. սեպտեմբերից Բյուրոյի
www.appa.am
կայքում
ստեղծվել
է
«ԱՊՊԱ առցանց հարցումներ» բաժինը,
որտեղ
համապատասխան
հիմքերի առկայության դեպքում հնարավոր է առցանց եղանակով հարցումներ իրականացնել և ստանալ տեղեկատվություն հետևյալի վերաբերյալ.
• հարցվող ամսաթվի դրությամբ ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ
գործող ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն և պայմանագիր կնքած
ապահովագրական
ընկերություն.
այս տեղեկատվությունը կարևոր է
ԱՊՊԱ ոլորտում տուժողների համար,
որպեսզի վերջիններս տեղեկանան, թե
որ ապահովագրական ընկերությանը
կարող են դիմել,
• հարցման պահի դրությամբ ապահովադրի բունուս-մալուս դասի մեծությունը և դրա հաշվարկման համար
հիմք հանդիսացող որոշակի տվյալներ.
յուրաքանչյուր ապահովադիր կարող
է տեղեկատվություն ստանալ իր բոնուս-մալուս դասի վերաբերյալ,
• հարցման
ամսաթվի
դրությամբ
ԱՊՊԱ ոլորտում վարորդի ապահո-

վագրական պատմության (վարորդի
մեղավորությամբ
տեղի
ունեցած
վթարների)
որոշ
մանրամասների
վերաբերյալ.
ԱՊՊԱ
համակարգի
կայունության և շարունակականության ապահովման, ինչպես նաև
ավտոմեքենաների սեփականատերերի կողմից վարորդների ընտրության
հարցում ռիսկերի կառավարմանն
աջակցելու նկատառումներով Բյուրոն
շարունակում է հաշվառել վարորդների վթարների վիճակագրությունը
(ապահովագրական պատմությունը),
ինչի մասին ընդհանրացված տվյալներ
կարելի է ստանալ առցանց եղանակով՝
Բյուրոյի կայքի միջոցով:
Ավտոսեփականատերերի բոնուսմալուս համակարգին անցումն ինքնուրույնություն է տալիս ապահովադիրներին
իրենց մեքենան այլ վարորդների վարման հանձնելու հարցում։ Այդ տեսանկյունից կարևոր է Բյուրոյի կայքի
միջոցով ստեղծված հնարավորությունը,
այն է՝ տեղեկանալ յուրաքանչյուր վարորդի
վարորդական
պատմության
վերաբերյալ, ինչը հատկապես կարևոր է տաքսի ծառայությունների և
իրավաբանական
անձանց
համար,
ովքեր,
վարորդներին
աշխատանքի
ընդունելու որոշում կայացնելիս, վերջիններիս համաձայնությամբ, կարող են
տեղեկանալ նրանց վթարների վիճակագրությանը։
Ուղիղ հատուցումների
համակարգի մասին
2017թ. ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում
ներդրվելու
է
ուղիղ
հատուցումների
համակարգը, ինչը նշանակում է, որ
ավտովթարների դեպքում տուժող ավտոսեփականատերերն
ապահովագրական
հատուցում ստանալու համար պետք է դիմեն իրենց հետ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած
ապահովագրական ընկերություններին, ի
տարբերություն այսօրվա համակարգի, երբ
տուժողները դիմում են վնաս պատճառող
ավտոմեքենայի ապահովագրությունն իրականացրած ապահովագրական ընկերությանը:
Նոր համակարգով ապահովագրական ընկերություններն իրենց հաճախորդներին սահմանված կարգով
կիրականացնեն
հատուցում,
ինչից
հետո վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ԱՊՊԱ
պայմանագիր
կնքած
ապահովագրական
ընկերությունների
հետ

կկատարեն փոխհաշվարկներ՝ հատուցված գումարները վերադարձնելու նպատակով: Հարկ է նշել, որ
այս համակարգն ԱՊՊԱ ոլորտի հատուցումների գործընթացում ներդրվող
կարևորագույն փոփոխություններից է:
Այն թույլ կտա ավտոսեփականատերերին
ԱՊՊԱ
պայմանագրի
գործողության
ամբողջ ժամանակահատվածում առնչվել միայն իրենց կողմից ընտրված
ապահովագրական ընկերության հետ։
Ներկայումս,
կնքելով
ԱՊՊԱ
պայմանագրեր, ապահովադիրները,
ըստ էության, ընտրում են միայն
ապահովագրական
ընկերությունները,
քանի որ ԱՊՊԱ ոլորտում գործող
պայմանները միասնական և ստանդարտ
են, որտեղ հաշվի են առնված ԱՊՊԱ
համակարգի
բոլոր
մասնակիցների
և
տուժողների
շահերը։
Միևնույն
ժամանակ ապահովադիրներն առնչվում
են իրենց ընտրած ապահովագրական
ընկերության հետ բացառապես պայմանագրի կնքման գործընթացում, իսկ
հատուցումների գործընթացում արդեն
գործ են ունենում այլ ապահովագրական ընկերությունների հետ։ Ապահովագրական ընկերություններն էլ իրենց
հերթին հատուցումների գործընթացում
մշտապես սպասարկում են ոչ իրենց հաճախորդներին։ Ուստի, հատուցումների
գործընթացում խախտվում է ապահովագրական ընկերությունների միջև
առողջ մրցակցության սկզբունքը։
Արդյունքում ակնկալվում է, որ ապահովադիրներն ապահովագրական ընկերությունը կընտրեն՝ ելնելով վերջինիս
կողմից պայմանագիրը սպասարկելու
որակից, հատուցման գործընթացը
կազմակերպելու արագությունից, վնասի գնահատման գործընթացը կազմակերպելու օբյեկտիվությունից, հաճախորդի հետ հաղորդակցվելու ձևից
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և սպասարկման որակի գնահատման՝
իրենց համար նախընտրելի այլ չափորոշիչներից: Այս գործոնների առկայությամբ
անխուսափելիորեն
ԱՊՊԱ
ոլորտում կմեծանա ապահովագրական
ընկերությունների միջև առողջ մրցակցությունը՝ հիմքում ունենալով «Յուրաքանչյուր ընկերություն սպասարկում է իր
հաճախորդին» սկզբունքը, ինչն իր հերթին
կհանգեցնի ԱՊՊԱ պայմանագրերի
առավելագույն որակյալ սպասարկմանը
և հատուցումների գործընթացի որակի
բարելավմանը։
ԱՊՊԱ ոլորտում հատուցումների
գործընթացի ժամկետների
կրճատում
2017 թ. ապրիլի 1-ից էապես
կնվազի նաև ապահովագրական հատուցումների գործընթացի տևողությունը:
Կատարված բոլոր փոփոխությունները
թույլ են տալիս կրճատել հատուցումների
կազմակերպման ժամկետները, մասնավորապես՝ առավելագույն ժամկետները
կրճատվում են 2-3 անգամ, իսկ նվազագույնները՝ գրեթե կիսով չափ:
Ժամկետների այս փոփոխության
ներդրման արդյունքում ակնկալվում է,
կողմերի որևէ խնդրով բողոքարկման
անհրաժեշտություն չունենալու դեպքում,
համաձայնեցված հայտարարագրով պատահարների ինքնուրույն գրանցման
դեպքում հատուցումների գործընթացը
կազմակերպել միջինը 1 շաբաթվա, իսկ
ստանդարտ հատուցման դեպքում՝ 2
շաբաթվա ընթացքում։
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ԱՊՊԱ ոլորտում հատուցման
ենթակա առավելագույն շեմերի
փոփոխության մասին
Ներկայումս բազմաթիվ են դեպքերը, երբ պատահարին մասնակից
են երկուսից ավելի տրանսպորտային
միջոցներ, և վնաս են կրել երկուսից
ավելի անձինք, ինչի հետևանքով մեկ
պատահարի համար սահմանված հատկապես գույքային վնասների գծով 1 մլն
800 հազար ՀՀ դրամ սահմանաչափը չի
բավարարում բոլոր տուժողների բոլոր
վնասներն ամբողջությամբ հատուցելու
համար։
Այս խնդրի լուծման օբյեկտիվ
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝
2017 թ. ապրիլի 1-ից, գույքային վնասների
համար պահպանելով մեկ տուժողի
համար սահմանված առավելագույն՝
1 մլն 800 հազար ՀՀ դրամի չափը,
մեկ պատահարի հետ կապված բոլոր
տուժողներով
հատուցման
ենթակա
առավելագույն չափը բարձրացվում է
18 մլն ՀՀ դրամ, իսկ անձնական վնասների մասով մեկ պատահարով տուժողի
համար գումարը կմնա անփոփոխ՝ 3
մլն 300 հազար ՀՀ դրամ, սակայն մեկ
պատահարով բոլոր տուժողների համար
գումարը կկազմի 33 մլն ՀՀ դրամ։
Եթե ամփոփենք մեկ
նախադասությամբ, ապա կարող
ենք արձանագրել, որ ԱՊՊԱ ոլորտի
այս փուլի փոփոխությունների
վերջնական նպատակը սպառողների
հարմարավետության բարձրացումն ու
ծառայության որակի բարելավումն է:

Սիլիկոնե սպասք. պարզ ու հարմար

Առավելությունները
1. Սիլիկոնե սպասքը քիմիական ռեակցիայի մեջ չի մտնում սննդի հետ:
2. Տաքանալիս կամ սառելիս թունավոր
նյութեր չի արտանետում, ընդ որում
սառցարանից միանգամից կարելի է
տեղափոխել ջեռոց և հակառակը:
3. Չի կլանում տարատեսակ հոտերը:
4. Հեշտորեն լվացվում է:
5. Չի կոտրվում և չի քերծվում:
6. Քանի որ հնարավոր է պահել իրար մեջ,
խոհանոցում քիչ տեղ է զբաղեցնում:
7. Պատրաստի կերակուրը սիլիկոնե
տարայից հեշտորեն կարելի է դուրս
բերել:
8. Այս տարաները հարմար են տարբեր
կերակուրներ՝ մսամթերք, ձկնամթերք,
խմորեղեն, դոնդող, բանջարեղեն և
այլն, պատրաստելու համար:
9. Առաձգականության շնորհիվ ծալված
տարան հեշտորեն ընդունում է նախկին ձևը:
10. Սիլիկոնե տարայում կերակուրն ավելի
կարճ ժամանակում է եփվում, քան այլ
նյութերից պատրաստվածում:
ՈՒշադրություն
1. Կերակուր պատրաստելու ընթացքում
սիլիկոնե սպասքից արձակվող տհաճ
հոտը հուշում է տվյալ ապրանքի ցածր
որակի մասին:
2. Նման ապրանք գնելիս՝ հարկավոր է
ուշադրություն դարձնել մակնշմանը,
որում պարտադիր պիտի նշվեն
օգտագործման ձևը, ջերմային ռեժիմը,
արտադրող երկիրն ու ընկերությունը:
Հնարավոր է, որ դրանցում օգտագործվեն արհեստական գունանյութեր,
որոնք
վտանգում
են
առողջությունը: Կա տեսակետ, որ
գազարագույն և շագանակագույն
տարաներում
օգտագործվում
են
բնական գունանյութեր:
3. Սիլիկոնե սպասքը հարկավոր է պահել
մետաղյա իրերից հեռու, որոնք կարող
են վնասել տարայի արտաքին շերտը:

4. Առաջին
օգտագործումից
առաջ
տարան պետք է լվանալ և պատել
բուսական յուղով:
5. Սիլիկոնե տարաները պետք է պահել
կրակից և ջերմություն արձակող այլ
սարքերից հեռու:
Չի կարելի
• օգտագործել մետաղյա դանակներ
կամ այլ իրեր սիլիկոնե տարայից
կերակուրը տեղափոխելու համար:
Առավել հարմար են հենց սիլիկոնե
և պլաստմասսայից գդալներն ու
բահիկները,
• տարան լվանալ քերող նյութերով,
• սիլիկոնե տարան օգտագործել գազօջախի վրա:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

Ժամանակակից խոհարարական
արվեստն առանց սիլիկոնե սպասքի
գրեթե հնարավոր չէ պատկերացնել:
Սրանք մատչելի են, հարմար, դիմանում
են
-30ՕС-ից
մինչև
+280ՕС
ջերմաստիճանի, ուստի շատ հարմար
են և ջեռոցում, և միկրոալիքային
վառարանում օգտագործելու համար:
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Կաղամբ

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

Հին հույները կաղամբին վերագրում էին բուժիչ այնպիսի հատկություններ,
ինչպիսիք
են
վերքերի
ապաքինումը, անքնության բուժումը,
նյարդային գրգռվածության թոթափումը:
Դեռևս մ. թ. ա. VI դարի մտածող
Պյութագորասը հիշատակել է, որ կաղամբն ապահովում է ճիշտ մարսողություն և ստեղծում լավ տրամադրություն:
Հին հռոմեացիները կաղամբի հյութն
օգտագործում էին ուժեղ գլխացավերի
դեպքում և խորապես հավատացած
էին, որ այն բարձրացնում է օրգանիզմի
դիմադրողականությունը
զանազան
հիվանդությունների, այդ թվում` ժանտախտի հանդեպ: Հին Եգիպտոսում
խաշած կաղամբը մատուցում էին որպես
աղանդեր` հավատացած լինելով, որ
այն բարելավում է մարսողությունը:
Ալեքսանդր
Մակեդոնացին
մարտից
առաջ իր զինվորներին կաղամբով էր
կերակրում` վստահ, որ կաղամբն ուժ
կտա նրանց բազուկներին:
Կաղամբը վիտամին C-ի բնական
ամբար
է.
այդ
արժեքավոր
նյութը կաղամբում ավելի շատ է, քան
մերձարևադարձային
կիտրոնում
և նարնջում: Կաղամբը հարուստ է
նաև B, P, K խմբի վիտամիններով,
ինչպես նաև «հակախոցային գործոն»
համարվող U (յու) վիտամինով: Կաղամբը
պարունակում է ծծումբ, կալցիում,
կալիում, ֆոսֆոր պարունակող հանքային
նյութեր, նաև լիզոցիմ, որն օժտված է
մանրէասպան հատկությամբ, հարուստ
է նաև ֆիտոնցիդներով, իսկ ածխաջրի
ցածր տոկոսայնության շնորհիվ այն
օգտակար է շաքարային դիաբետով
տառապողներին:
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Թթու դրած կաղամբ
Գարնանը, երբ թարմ միրգն ու
բանջարեղենը դեռևս չեն հասել, իսկ
նախորդ
տարվանն
արդեն
վիտամինազրկվել է, խորհուրդ է տրվում
օգտագործել
թթու
դրած
կաղամբ,
քանի որ ճիշտ թթվեցման դեպքում այն
գրեթե
ամբողջությամբ
պահպանում
է վիտամինների և հանքային աղերի
պաշարները: Հարկ է նշել, որ ամբողջ
գլխով կամ խոշոր կտորներով թթվեցրած
կաղամբում վիտամինների և հանքային
նյութերի պարունակությունը կրկնակի
շատ է, քան մանր կտրատած կամ քերիչով
անցկացրած թթու դրած կաղամբում:

Պետք է հետևել, որ թթվեցրած կաղամբն
ընկղմված լինի աղաջրի մեջ և պահվի
սառը տեղում: Ի դեպ, օգտակար է նաև
թթվեցրած կաղամբի աղաջուրը, քանի
որ նրան են անցնում կաղամբի շատ
օգտակար բաղադրամասեր:
Կաղամբաբուժություն
Բուժական նպատակներով օգտագործում են ինչպես թարմ, այնպես
էլ թթու դրած կաղամբը: Ավել քաշ
ունեցողներին բժիշկները խորհուրդ են
տալիս օգտագործել թարմ կամ թթու
կաղամբի հյութ:
Կաղամբահյութի թրջոցները կարող
են օգնել հոդային հիվանդությունների
բուժման ժամանակ: Հարկավոր է բրդյա
կտորը թրջել կաղամբահյութի մեջ և
դնել հիվանդ հոդին: Քիչ ժամանակ անց
ցավերը կմեղմանան: Թարմ կաղամբի
տերևներից
պատրաստված
խյուսն
արագորեն
օգնում
է
թարախային
վերքերի ապաքինմանը:
Կաղամբահյութ
Որոշ մասնագետների կարծիքով
կաղամբի ամենաօգտակար բաղադրամասը հյութն է: Հարկ է հիշել, որ այն
երկարատև
պահպանման
պիտանի
չէ,
ուստի
պետք
է
թորել
փոքր
մասնաբաժիններով` 1 բաժակից մինչև 1 լ: Իսկ եթե, այնուամենայնիվ,
պահելու խնդիր է առաջանում, ապա
կաղամբահյութն անհրաժեշտ է պահել
միայն ապակե կամ արծնապատ տարայի մեջ:
Շնորհիվ
ապաքինող
հատկությունների` կաղամբի հյութը լայնորեն կիրառվում է ստամոքսի և տասներկումատնյա
աղիքի
խոցային
հիվանդությունների
ժամանակ
ու
օրգանիզմից արտամղում է խոլեսթերինը
և
թունավոր
նյութերը:
Կաղամբահյութն օգտակար է նաև
ցածր
թթվայնության
գաստրիտների
դեպքում: Անգինայի ժամանակ խորհուրդ է տրվում կոկորդը ողողել ջրով
նոսրացված կաղամբահյութով` 1:1 հարաբերակցությամբ:
Կաղամբահյութն
օգտակար է հազի դեպքում` մեղրի հետ
խառնած:
Քերած թարմ կաղամբը, ինչպես
և կաղամբահյութը ցուցված են նաև
երկարատև չբուժվող վերքերի և խոցերի դեպքում: Այրվածքների բուժման

Կաղամբը դիմահարդարման մեջ
Կաղամբահյութը հաճախ կիրառում են տարբեր դիմաքսուքներ պատրաստելիս: Դրանով ներծծված թանզիֆը
կարելի է դնել դեմքին, պահել 10-15 րոպե,
ապա դեմքը լվանալ սառը ջրով: Նման
միջամտությունը ցուցված է թոշնած ու
կնճռոտված մաշկին և ճիշտ է կիրառել
շաբաթը 2-3 անգամ:
Յուղոտ մաշկի դեպքում թրջոցները
պետք է լինեն թթու դրած կաղամբի
հյութով (իհարկե, առանց քացախի
և շաքարի պարունակության): Նման
դիմակները կիրառում են շաբաթը մեկ
անգամ և պահում 30 րոպե: Մաշկը
դառնում է հարթ և առաձգական:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Թթու դրած կաղամբն ամենևին
էլ դիետիկ սնունդ չէ: Նրանում կան աղ,
ալկոհոլ, թթուներ, որոնք գոյանում են
խմորման ժամանակ: Հետևաբար այն
ոչ բոլորին է օգտակար: Մարսողական
համակարգի, լյարդի, լեղապարկի և
երիկամների բորբոքային, ինչպես նաև
միզաքարային
հիվանդությունների
դեպքում այս կերակրատեսակին պետք
է խիստ վերապահումով մոտենալ:
Զգուշություն
պետք
է
ցուցաբերել
նաև
սրտային
անբավարարության,
զարկերակային գերճնշման և արտահայտված աթերոսկլերոզի դեպքում:
ԿԱՂԱՄԲԸ ԽՈՀԱՆՈՑՈՒՄ
Խոհարարական
տեսանկյունից
կաղամբն անգին է: Համն ու հյութեղությունը հնարավորություն են տալիս այն օգտագործելու ապուրների,
աղցանների (հատկապես թթվասերով),
կարկանդակների մեջ: Թարմ օգտագործելու համար այն պետք է մանրացնել,
իսկ շոգեխաշել կարելի է նաև ամբողջական տերևներով:

Կարտոֆիլի և կաղամբաթթվի
աղցան
Անհրաժեշտ է 125 գ կարտոֆիլ, 80 գ
կտրատած կաղամբաթթու, 50 գ գլուխ
սոխ, 15 գ արևածաղկի ձեթ, աղ, պղպեղ,
մաղադանոս:
Կարտոֆիլը
եփել,
կտրատել
շրջանաձև: Լցնել թասի մեջ, ավելացնել
մանր կտրատած, աղաջուրը քամած
կաղամբաթթու, աղ, պղպեղ, արևածաղկի
ձեթ, խառնել, վրան մաղադանոս ցանել:
Կաղամբաթթվի աղցան
Անհրաժեշտ է 125 գ կաղամբաթթու,
20 գ արևածաղկի ձեթ, 40 գ գլուխ սոխ:
Կաղամբաթթուն
քամել,
իսկ
եթե շատ թթու է, լվանալ սառը ջրով:
Լցնել աղցանամանի մեջ, վրան լցնել
արևածաղկի ձեթ, խառնել, ցանել մանր
կտրատած գլուխ սոխ:
Կաղամբի աղցան ընկույզով
Անհրաժեշտ է 200 գ կաղամբ, 50 գ
ընկույզի միջուկ, 50 գ ջուր ընկույզի
համար, կարմիր պղպեղ:
Թարմ կաղամբը լվանալ, կտրատել
քառակուսի խոշոր կտորներով, լցնել
եռացող աղ գցած ջրի մեջ և խաշել մինչև
լրիվ եփվելը, քամել:
Ընկույզի միջուկը ծեծել, ավելացնել
կարմիր պղպեղ, խառնել, ապա բացել
եռացրած գոլ ջրով, լցնել եփած կաղամբի
վրա, խառնել և փոխադրել սկուտեղի
մեջ:
Տապակած կաղամբ
Անհրաժեշտ է 1-1.2 կգ կաղամբ, 2
ձու, ջուր, աղ, համեմունքներ, բուսայուղ:
Նոր, թարմ կաղամբի կոթը հեռացնել, կաղամբը բաժանել մոտ 12
մասի` դիլիմների: Դրանք մոտ երեք
րոպե եփել աղաջրում, քամել և թողնել
հովանան: Ձուն կոտրել, մի քիչ ջուր,
աղ, համեմունքներ ավելացնել, խառնել:
Կաղամբները թաթախել ձվի մեջ երկու
կողմից, տապակել մինչև ոսկեգունելը:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

ժամանակ կաղամբահյութը խառնում
են ձվի սպիտակուցին ու ստացված
զանգվածով մշակում վերքերը:
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Կոնֆլիկտներ

ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԵՆ ՕՐ

Կոնֆլիկտներից ամբողջովին զերծ
մնալ անհնար է: Այն կարելի է անվանել
կրթվածությունը ստուգելու թեսթ, որի
ընթացքում ճիշտ պահին հարկավոր է
գնալ փոխզիջման, ինչը չի նշանակում
պարտություն: Կոնֆլիկտների ժամանակ
ցանկալի է, որ յուրաքանչյուրը քաջություն ունենա վերլուծելու սեփական վարքագիծը:
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Հիշեք
1. Որքան էլ դժվար լինի, հարկավոր
է սթափությունը պահել, և եթե
համոզված եք ձեր ճշմարտացիության
մեջ, սպասեք մի որոշ ժամանակ ու
ավելի հանդարտ տոնով ներկայացրեք
ձեր փաստարկները: Երբեք չի կարելի
կոնֆլիկտը պարզել ուրիշների ներկայությամբ, առավել ևս փնտրել
համախոհների:
2. Նկատողություն անելիս հարկավոր
է լինել արդարամիտ, միաժամանակ
հաշվի առնել դիմացինի տարիքը,
սեռը և խառնվածքը:
3. Ոչ մի դեպքում չի կարելի դիտողություն անել հեգնական, հրամայական կամ ագրեսիվ տոնով, ինչը
կարող է հունից հանել անգամ
ամենահավասարակշռված մարդուն:
4. Ամոթ չէ հարցնելը, թե ինչու դիմացինը
վարվեց այդ և ոչ թե այլ կերպ:
5. Պետք չէ վախենալ ներողություն
խնդրելուց ու առաջացած խնդիրները
հարթելուց: Երկու կողմն էլ պիտի
ջանք չխնայի հարաբերություններում
ծանր հետք չթողնելու համար:

ՕՃԱՌԱԽՈՏ ԴԵՂԱՏՈՒ
Мыльнянка лекарственная
Saponaria officinalis L.

Դեղաբույսի նկարագրությունը
Մեխակազգիների
ընտանիքին
պատկանող, նուրբ 30-90 սմ բարձրության
բազմամյա խոտաբույս է: Ունի երկարավուն,
հակադիր
դասավորված
տերևներ:
Ծաղիկները
խոշոր
են,
հնգաթերթիկ, բուրավետ (հատկապես
գիշերային ժամերին), վարդագույն կամ
սպիտակ: Ամբողջ բույսը մերկ է կամ
մանրաթավ, ծաղկում է հունիսի կեսից
մինչև հոկտեմբեր, պտղակալում՝ հուլիսօգոստոս ամիսներին: Բազմանում է
սերմերով և կոճղարմատով: Ձմեռում է
լավ, պտղակալում կանոնավոր:
Բուժական նշանակությունը
Բուժման
նպատակով
հիմնականում օգտագործում են արմատները,
որոնք հանում են վաղ գարնանը կամ ուշ
աշնանը, լվանում սառը ջրով, հեռացնում մանրաթելիկները և չորացնում
արևի տակ: Մշակված հումքը պահում
են պարկերի մեջ մինչև երկու տարի
ժամկետով:
Այս բույսը մաքրում է ստամոքսը,
լավացնում միզարձակումը, առաջացնում
վիժում,
բացում
դաշտանը,
օգ-նում
ջրգողությանը:
Տերևների
թուր-մը կամ եփուկը խուխամուղ է,
լուծողական, միզամուղ, լեղամուղ, փքահան:
Օճառախոտն
ընդհանրապես
կիրառվում է լյարդի, երիկամների և
փայծաղի հիվանդությունների, ռևմատիզմի, պոդագրայի, համառ հազի,
հարբուխի,
լարինգիտների,
քիթըմպանային
ախտահարումների,
գեղձախտի,
կրծքային
հեղձուկի
նոպաների, մաշկացանով ուղեկցվող
նյութափոխանակության
խանգարումների և վեներական հիվանդությունների
ժամանակ:
Պետք է հաշվի առնել, որ դեղաբույսի
երկարատև կամ մեծ չափաբաժնով
ընդունումից հետո առաջ են գալիս
ստամոքսաաղիքային տրակտի գրգռում,
փսխում, լուծ, իսկ արտաքին կիրառման
դեպքում՝ մաշկի գրգռվածություն:

Կիրառման եղանակները
Արմատից թուրմ պատրաստելու
համար 1-2 գդալ մանր հումքը 8 ժամ
թրմել 1 բաժակ եռման կամ սառը ջրում,
ըմպել քառորդ բաժակ օրը 3-4 անգամ:
Կամ 6-8 գ հումքը 8 ժամ թրմել 1 բաժակ
եռման ջրում, քամել, ըմպել 1-ական ճաշի
գդալ օրը 4-6 անգամ:
Եփուկ պատրաստելու համար 6 գ
հումքը 30 ր եփել 200 մլ ջրում, ավելացնել
օշարակ, հովացնել, ըմպել 1-ական ճաշի
գդալ օրը 3 անգամ: Ստամոքսաաղիքային
տրակտի, երիկամների, փայծաղի, լյարդի և մաշկային մի շարք բորբոքային
հիվանդությունների ժամանակ 50 գ
հումքը 1 լիտր ջրում եփել 10-15 ր,
հովացնել, քամել ու ըմպել օրը 3-4 բաժակ:
Այլ օգտակար հատկանիշներ:
Օգտագործվում է հալվայի, զովացուցիչ խմիչքների և գարեջրի արտադրությունում:
Արշավիր Թորոսյան
«Հայաստանի դեղաբույսերը»
Երևան, 1983

ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ

Հայկական տարանունները - աճառի,
շմորտակ, փրփրիկ, օճառաբույս,
օճառխոտ
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Ամառ 2017
Հազիվ թե գտնվի մեկը, որ անտարբեր
լինի նորաձևության նկատմամբ:
Յուրաքանչյուր սեզոն և առանձնապես
գարնանը բոլորն անհամբերությամբ
սպասում են դիզայներների
աշխատանքների ցուցադրություններին,
ինչը նոր հնարավորություն է առավել
թարմ ու անկանխատեսելի արտաքին
ունենալու ու շրջապատի հաճելի
ուշադրությունը գրավելու:

ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ

Այս գարուն կանանց հագուստում
հաստատուն
տեղ
ունեն
զոլերը,
որոնք դասավորված են հնարավոր
բոլոր ուղղություններով՝ ուղղահայաց,
հորիզոնական, շեղ: Առավել համարձակները չեն հրաժարվի արդեն երկու
տարի պոդյումից չիջնող ժանյակապատ
զգեստներից, որոնցում հաճախ, իբրև
առանձին դետալ, հանդես են գալիս
տոպերն ու կրծկալները: Առաջարկվում
են մոդելներ, որոնք թույլ են տալիս
ընդգծել մարմնի առավել գեղեցիկ ու
հմայիչ հատվածները՝ պարանոց, մեջք և
այլն:
Աչք են շոյում ծաղկավոր մոդելները՝
տաբատներ, կոստյումներ ու երկար
փեշով զգեստներ:
Մոդելներում գերիշխում են դեղինի
բոլոր երանգները, ինչը չի ստվերում մյուս
գույների կարևորությունը:
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Կոշիկներ
Սրանց ընտրությունը ևս բազմազան է՝ ունիսեքսից մինչև խիստ կանացի
տարբերակներ: Նորաձև են երկրաչափական պատկերներով զարդարված
մոդելները: ՈՒշագրավ նորություն է 3 D
տպագրությունը կոշիկների վրա:

Պայուսակներ
Կանանց ամենակարևոր աքսեսուարի համար նորաձև են բոլոր վառ
գույները՝
համադրված
մետաղական
դետալների հետ: Դասական կերպարն
ամբողջական կդարձնի ընձառյուծի կաշի
հիշեցնող մոդելը:

Տղամարդկանց նորաձևություն

Դիզայներներն առավել ոճային
տեսք ունենալու համար առաջարկում
են գարնանային թեթև վերարկուներ:

Նաև, ինչպես միշտ, բարձունքում
է ջինսը՝ վերնաշապիկ ու տաբատ,
պիջակներ ու նաև դրանց առանձին
դետալներ:
Կոշիկներ
Չպետք է մոռանալ, որ արտաքին
տեսքն ամբողջական են դարձնում
կոշիկները, իսկ նորաձև մոդելները
հատկապես ընդգծում են բարձր ճաշակը:
Նորաձև են քուղերով դասական ու
վառ լաքապատ, հաստ պլատֆորմով
ու նաև մարզական մոդելները: Ի դեպ,
թույլատրելի են բոլոր վառ գույները:

ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդկության
ուժեղ
կեսի
համար
էլ
կան
աչքի
ընկնող
նորություններ: Գարնանը տղամարդկանց նորաձև հատվածը փողոց
դուրս կգա պիջակներով ու վերնաշապիկներով՝ համադրված ամենատարբեր տաբատների հետ՝ ջինսեր,
սպորտային ու դասական մոդելներ,
անգամ շորտեր:

31

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտի 15-ը Սպառողների իրավունքների
պաշտպանության միջազգային օրն է ...........................................................................2
25 տարի սպառողի կողքին.............................................................................................4
Սպառողների պաշտպանությունը թվային դարաշրջանում ........................................6
2017 թ. առաջին եռամսյակի մարքեթինգի և մոնիթորինգային
հետազոտությունների արդյունքները ...........................................................................8
Խորհուրդ սպառողին....................................................................................................13
Մենք կարևորում ենք մեր յուրաքանչյուր
գազասպառող բաժանորդի անվտանգությունը..........................................................14
Բրենդ և ապրանքային նշան........................................................................................18
ԱՊՊԱ ոլորտում վերջին մեկ տարվա ընթացքում
իրականացված փոփոխությունները և դրանց նպատակը.........................................20
Սիլիկոնե սպասք. պարզ ու հարմար..........................................................................25
Կաղամբ ........................................................................................................................26
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կոնֆլիկտներ.................................................................................................................28
ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ
Օճառախոտ դեղատու..................................................................................................29
ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ամառ 2017.....................................................................................................................30

Հասցեն` Դավիթ Անհաղթ 23, 3-րդ հարկ
Թեժ գիծ` (010) 24-92-04
E-mail: info@armconsumer.am;
nationalconsumerassociation@yahoo.com
URL:http//www.armconsumer.am

32

Տպաքանակը` 2000: Ծավալը` 2 մամուլ
Տպագրվել է ՍԱՄԱՐԿ ՍՊԸ տպագրատանը
Բաժանվում է անվճար
Գրանցման վկայականը` 2215
Հղումը ՍՊԱՌՈՂ-ին պարտադիր է

