
Локомотив вашего бизнеса Ձեր բիզնեսի լոկոմոտիվը

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г , ՜

Հ Տ շ Տ Տ է

# 2 (49) Железнодорожник Армении ՓԵՏՐՎԱՐ-ՄԱՐՏ, 2016

Տնոոհավոո Սաոտի 8, 
հաո№ւ№ կանայք

Հա րգելի կանայք.
Սրտանց շնորհավորում 

եմ ձեզ այս գեղեցիկ գարնա
նային տոնի' Կանանց մի
ջազգային օրվա կապակցու
թյամբ: Պատահական չէ, որ 
այն նշվում է գարնան սկզ- 
բին, երբ բնությունն առաջին 
շունչն է առնում երկար ձմե- 
ռից հետո, երբ մարդիկ ջեր
մություն, ուշադրություն և 
թարմություն են ակնկալում:

Այսօր դժվար է հիշել 
գործունեության գոնե մեկ 
բնագավառ, որտեղ չկան կին աշխատողներ: Երկաթուղին նույնպես բա
ցառություն չէ. Հարավկովկասյան երկաթուղու աշխատողների մոտ 20 
տոկոսը կանայք են: Նրանց նուրբ ձեռքերում են երկաթուղու բնականոն 
գործունեության կարևորագույն նշանակություն ունեցող ծառայություննե
րը, բաժինները և ստորաբաժանումները:

Չնայած շատերը կարծում են, որ կանայք երկաթուղում կարող են 
աշխատել միայն որպես ուղեկցորդուհիներ, գանձապահներ կամ հաշ
վապահներ. գեղեցիկ սեռը ներկայացված է ՀԿԵ-ի գործունեության գրե
թե բոլոր ոլորտներում:

Մաղթում եմ ձեզ երջանկություն, սեր, ընտանեկան բարեկեցություն և 
առողջություն: Թող իրականանան ձեր բոլոր երազարքները:

Հա րգա նքներով' ՀԿԵ ՓԲԸ գլխ ա վոր տնօրեն
Ս .Գ .Վա լկո

ՀԿԵ աշխատող կանանց շնորհավորեցին 
մարտի 8-ի կ

Հա րա վկովկա սյա ն երկա 
թուղում ձևա վորվա ծ բարի 
ա վանդույթի հա մա ձայն' նա 
խատոնական վերջին աշխա
տանքային օրը բոլոր կին աշ
խ ա տ ողներին հա ճելի ա նակն
կալ էր սպասում: Բոլոր կա 
նանց նվիրեցին առաջին գա ր
նանային ծա ղիկներ և սրտանց 
շնորհա վորեցին Կանանց մի
ջազգա յին օրվա կապակցու
թյա մբ:

«Հարավկովկասյան երկա
թուղի» ՓԲԸ-ում աշխատում է 551 
կին: Ընկերության անձնակազմի 
18%-ը կազմում են գեղեցիկ սեռի 
ներկայացուցիչները: 51 կին զբա
ղեցնում է ղեկավար պաշտոններ, 
287 կին մասնագետներ են, 139- 
ը' ծառայող և 74-ը' բանվոր: Մի
այն 2015 թվականին բարեխիղճ 
աշխատանքի համար պարգևատ
րվել է 124 կին:

Իսկ ՀԿԵ-ի 4 կին աշխատող
ներ արժանացել են երկաթուղա
յին ոլորտի ամենաբարձր կոչ
մանը և հանդիսանում են Պա տ
վավոր երկաթուղայիններ: 
Նրանք են' ՀԿԵ ՓԲԸ գլխավոր 
հաշվապահ, Հաշվապահական 
և հարկային հաշվառման ծառա
յության պետ Վեներա Ավետիս- 
յանը, Գույքի բաժնի պետ Աննա 
Մոխովան, Աշխատանքի կազ
մակերպման, աշխատավարձի և 
կազմակերպչական-հաստիքա- 
յին աշխատանքի բաժնի պետ 
Ռիմա Մխիթարյանը և երկաթու
ղու միակ կին կռունկավար Զի- 
նաիդա Հովհաննիսյանը:

ՀԿէ-ուճ ամփոփեցին աշխատանքի 
արդյունքները փետրվարին

«Հարավկովկասյան երկա
թուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն 
Սերգեյ Վալկոն մարտի 3-ին կա
յացած խորհրդակցության ժա
մանակ ամփոփեց փետրվար 
ամսվա աշխատանքի արդյունք
ները:

Ինչպես նշեց Ս. Վալկոն, 
փետրվարին նկատվել Է բեռնա
փոխադրումների դրական դինա
միկա, ինչը թույլ տվեց կատարել 
երկաթուղու հիմնական ցուցանիշ- 
ները, օրինակ' բեռնաշրջանառու
թյուն, բեռների փոխադրում:

ՀԿԵ-ի գլխավոր տնօրենն 
ընդգծեց, որ փետրվարին լրացու
ցիչ բեռնվել Է 72,6 հազար տոննա 
բեռ, արտահանման փոխադրում
ները գերազանցեցին նախատես
վող ցուցանիշը 20,3%-ով: Իսկ նա
խորդ տարվա նույն ժամանակա
հատվածին համեմատ, արտա
հանման փոխադրումները ավելա
ցել են 5 հազար տոննայով, տեղա
կան բեռնափոխադրումները գե
րազանցեցին նախատեսվող ցու
ցանիշը 68 հազար տոննայով: 

Օրական բեռնումը կազմեց 97 
վագոն' նախատեսվող 60-ի փո
խարեն, վագոնի պարապուրդը կր

ճատվեց 51,5 ժամից մինչև 21,5 
ժամ, իսկ տրանզիտային վագոնի 
պարապուրդը' 0,2 ժամով:

Ընկերության ղեկավարի տվ
յալներով, լոկոմոտիվի օրական 
միջին վազքը գերազանցեց ան
ցած տարվա ցուցանիշը 5,1%-ով, 
իսկ արտադրողականությունը' 
4%-ով: 2,6%-ով ավելացել Է նաև 
տեղամասային արագությունը, որը 
փետրվարի արդյունքներով կազ
մեց 34,9 կմ/ժամ:

Գնացքների ժամանակացույցը 
փետրվարին կատարվեց 98,9%- 
ով' 1051 գնացքից ուշացել Էին մի
այն 23-ը:

Ընկերության ղեկավարը հա
տուկ ընդգծեց անվտանգության 
հարցը, նշելով, որ 2016 թվականի 
փետրվարին գծի բալային գնահա
տականը բարելավվել Է 7 կետով' 
կազմելով 86 միավոր:

Երկաթուղու հետագա հիմնա
կան խնդիրների շարքում ՀԿԵ 
ՓԲԸ գլխավոր տնօրենը նշեց բեռ
նափոխադրումների նոր ծավալնե
րի ներգրավվումը, բյուջեի եկամ
տային և ծախսային հոդվածների 
բալանսի ապահովումը, տեխնի
կական միջոցների անվտանգու
թյունը և կայուն աշխատանքը:

■
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ՀԿէ-Ոա
ցննաոԱվնց գծային 
աշխատանքների
ընթացքը

Փ ետ ր վ ա րի  26-ին կա յա ցա վ 
«Հա րա վկովկա սյա ն երկա թ ուղի» 
ընկերութ յա ն 2015 թվա կա նի ա մ
փոփումը և 2016 թվա կա նին ա մա 
ռա յին գծա յին ա շխ ա տ ա նքների 
կա տ ա րմա նը նվիրվա ծ տ եխ նիկա 
կան խ որհրդի նիստ :

Բացելով նիստ ը' ՀԿԵ ՓԲԸ գլ
խավոր տնօրեն Սերգեյ Վալկոն 
նշեց, որ 2008-2015 թթ. Ընկերու
թյունը Հ Հ  երկաթուղային տրանս
պորտի զարգացմանն ուղղել է 104,6 
մլրդ դրամ, որից 74 ,2% -ը ' ենթակա
ոուցվածքի ա րդիա կա նա ցմա նը: 
Միայն անցած տարվա ընթացքում 
Հա րա վկովկա սյա ն երկաթուղու 
ներդրումները կազմել են 6 ,5  մլրդ 
դրամ:

Երկաթուղային ենթակաոուցված
քի վիճակը խիստ կարևոր է գնացք

ների անվտանգ երթևեկության հա- 
մար:

Ինչպես նշեց Ընկերության ղեկա
վարը, միայն 2015 թվականին տե
ղադրվել է 76 հազար փայտե և եր
կաթբետոնե կոճղակ, իսկ գծի գնա
հատականը բարելավվել է 7 կետով' 
մինչև 94 միավոր:

- Մենք աշխատում ենք ոչ միայն 
գծային տնտեսության աոողջացման, 
այլև էներգետիկայի և էներգամատա- 
կարարման, կենտրոնացման և կա
պի տնտեսությունների արդիակա
նացման ուղղություններով: Անցած 
տարի վերականգնվել և շահագործ
ման է հանձնվել «Փամբակ» ենթա
կայանը, որը չէր աշխատում 1989 
թվականից, - ասաց Սերգեյ Վալկոն:

Իր հերթին ՀԿԵ Ենթակաոուցված
քի տնօրինության պետ Գենադի Սմիո- 
նովը տեղեկացրեց, որ 2009-2015 թթ.

վերականգնվել է 438 կմ գիծ, իսկ 
2015-ին տարբեր տեսակի վերանորո
գման է ենթարկվել 137,4 կմ գիծ: 2008 
թվականից, երբ ՀԿԵ-ն սկսեց իր հա
վատարմագրային կաոավարչի գոր
ծունեությունը, տեղադրվել է 776 հա
զար կոճղակ, իրականացվել են գծի և 
կաոույցների վերականգնման աշխա- 
տանքներ:

Գ. Սմիոնովի խոսքով, 2016 թվա
կանին նախատեսվում է խստացնել 
կատավող աշխատանքի որակական 
պահանջները, փոխել 35 հազար կոճ
ղակ, վերանորոգել Հաղպատ-Ալա- 
վերդի-Սանահին հատվածը:

Զեկուցելով 2015 թ-ին կատար
ված աշխատանքի մասին' Շարժա
կազմի տնօրինության պետ Նի կ ո լայ

Լավրենչուկր տեղեկացրեց, որ տար
վա ընթացքում վերանորոգվել է 91 
միավոր վագոն, գծային տեխնիկա և 
հատուկ ու ինքնագնաց շարժակազմ: 
Ներկա պահին պատրաստվում են 
էլեկտրա- և ջերմաքարշեր, որոնք 
կշահագործվեն 2016 թ. գծային աշ
խատանքներում: Ուսուցման դասըն
թացներ է անցնում 11 լոկոմոտիվա

յին ԲրիԳաԴ:
Խորհրդակցության ընթացքում 

արձանագրվեց նաև տեխնիկական 
խափանումների կրճատում: 2015 
թվականին արձանագրվել է 187 
նման դեպք, իսկ ՀԿԵ-ի գործունեու
թյան առաջին տարվա ընթացքում 
գրանցվել էր 2769 խափանում:

Նիստի ընթացքում զեկույցներով 
հանդես եկան Փոխադրումների տնօ
րինության, Սանահինի մեքենայաց
ված ուղեմասի, էներգամատակա- 
րարման, Ավտոմատիկայի և կապի, 
Վա նա ձորի, Գյումրու, Երևանի և 
Սևանի գծային-կայարանային միա
վորումների պետերը:

ՀԿԵ-ոա ասփոՓԱնցին հոսէաոան աշխատանքի
աոաունքննոը ւ— ո ----- ^ -----ր ո ^

ՀԿ Ե  Փ Բ Ը -ի գ լխ ա վոր 
տ նօրեն  Ս երգեյ Վա լկոն 
փ ետ րվա րի 5-ին կա յա ցա ծ 
խ որհրդա կցությա նը ա մփ ո
փ եց Ը նկերութ յա ն ա շխ ա 
տ ա նքի ա րդյունքները հուն
վա րին:

Ինչպես նշեց Ս. Վալկոն, 
ներկա դրությամբ նկատվում է 
փոխադրումների նվազման 
միտում: 2016 թվականի հուն
վարին բեոնափոխադրումնե- 
րի նախատեսված ցուցանիշը 
կատարվել էր 91,2%-ով:

Միևնույն ժամանակ ՀԿԵ 
գլխավոր տնօրենն արձանագ
րեց Ընկերության աշխատան
քի որակական ցուցանիշների 
բարելավում: Այդ ցուցանիշնե
րի շարքում նա մասնավորա
պես նշեց շահագործվող լոկո
մոտիվների պարկի կրճատու

մը, բեոնատար վագոնի շրջա- 
նաոության արագացումը:

Սերգեյ Վալկոն տեղեկաց
րեց նաև, որ 2016 թվականի 
հունվարին գծի բալային գնա
հատականը բարելավվել է 9

միավորով' հասնելով 88-ի: 
Դրական միտումների շարքում 
ՀԿԵ ՓԲԸ գլխավոր տնօրենը 
նշեց նաև ուղևորների աճը:

- Եղանակային վատ պայ
մանների պարագայում ուղև

որները հունվարին գերադա
սում էին օգտվել երկաթուղա
յին տրանսպորտի ծաոայու- 
թյուններից,- շեշտեց նա:

Հունվարին ՀԿԵ-ի ուղևոր
ների թիվը 25 հազար էր, ինչը

4%  գերազանցում է 2015-ի ցու
ցանիշը: Իսկ ապագա աշխա
տանքի առաջնահերթություննե- 
րի շարքում Սերգեյ Վալկոն նշեց 
բեռնափոխադրումների աճի 
ապահովումը, ծախսերի կրճա-

տումը, բյուջեի եկամտային և 
ծախսային հոդվածների հավա- 
սարակշոումը, աշխատանքա
յին ոեսուրսների աոավել արդ
յունավետ օգտագործումը:

■
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ԾրկաթռղայիՆ 3
ՔԱԱարկվնցիԱ կԱացքննոի 
ԿոթևնկութւաԱ աԱվտաԱկութւաԱ 
մակարդակի կատարեւադորհԱաԱ 
հաոցնոը

Փետրվարի 18-ին «Հարավկով
կասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ում կայա
ցավ գնացքների անվտագ երթևեկու
թյանը նվիրված գիտատեխնիկական 
խորհուրդ: Միջոցառման շրջանակնե
րում քննարկվեցին երկաթուղում անվ
տանգության մակարդակի բարձրաց
մանն ուղղված մի շարք կազմակերպ
չական և տեխնիկական հարցեր:

Բացելով նիստը ՀԿԵ ՓԲԸ գլխավոր 
տնօրեն Սերգեյ Վալկոն փաստեց, որ 2008 
թվականից, երբ ընկերությունը նոր էր սկ
սում իր աշխատանքը Հայաստանում 
խոշոր ներդրումներ ուղղվեցին ենթակա
ոուցվածքի արդիականացմանն ու շարժա
կազմի թարմացմանը, ինչը թույլ տվեց 
դրական արդյունքներ արձանագրել:

- Այսօր մենք անցնում ենք գնացքների 
անվտանգության ապահովման այլ' բոլո
րովին նոր փուլ, - նշեց Ս. Վալկոն, ընդգ
ծելով, որ երկաթուղայիններին մեծ աշ
խատանք է սպասում:

Ընկերության ղեկավարի խոսքով, այ
սօր ամենակարևոր խնդիրներից է աշ
խատանքի որակի բարձրացումը տեղե
րում, ինչը թույլ կտա երաշխավորել անվ
տանգության համակարգի արդիականա
ցումը: Միևնույն ժամանակ Սերգեյ Վալ
կոն նշեց, որ երկաթուղում արձանագր
վող խախտումների 2/3-ը կամ 76,5%-ը 
կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 
բնույթ են կրում և միայն 1/3-ը տեխնիկա
կան խախտումներ են:

- Խնդրահարույց հարցերի մեծամաս
նությունը գրանցված է աշխատանքների 
կազմակերպման ժամանակ համագոր
ծակցության, անձնակազմի ուսուցման, 
հսկողության ոլորտներում: Անհրաժեշտ է 
շտկել իրավիճակը, - հայտարարեց 
Ս.Վալկոն:

Գնացքների անվտանգ երթևեկու
թյան ապահովման գործընթացի հիմ
նահարցերը ներկայացրեց ՀԿԵ գլխավոր 
վերահսկիչ Լևոն Հակոբյանը: Արձանագ-

րելով երկաթուղու աշխատանքում խախ
տումների և բացթողումների էական կր
ճատումը նա նշեց, որ ոլորտում անհրա
ժեշտ է մեծ աշխատանքներ իրականաց
նել:

Լ .Հակոբյանը հատուկ ուշադրություն 
հրավիրեց ղեկավարների աշխատանքի 
կատարելագործման, արտադրության և 
անվտանգության մշակույթի մակարդա
կի, վերահսկիչների դերի, գծի և ենթա
կաոուցվածքի զննումների արդյունավե
տության բարձրացման անհրաժեշտու
թյանը:

Նիստի ժամանակ ելույթ ունեցան 
ՀԿԵ Ենթակաոուցվածքի, Շարժակազմի 
տնօրինությունների, էլեկտրիֆիկաց
ման և էներգամատակարարման, Ավտո
մատիկայի և կապի ձեոնարկություննե- 
րի պետերը, Վանաձորի, Գյումրու, 
Երևանի և Սևանի ուղեմասերի ղեկա
վարները:

Ամփոփելով խորհրդակցությունը' 
Հարավկովկասյան երկաթուղու գլխա
վոր տնօրենը բոլոր մասնակիցներին 
հանձնարարեց վերանայել աշխատան
քային ծրագրերը' վերակաոուցելով 
դրանք գնացքների անվտանգ 
երթևեկությունը երաշխավորելու նպա
տակով:

Հ46-ում շարունակվող է 
րարծւավվնւ աշխատանքի 
պաշտպանության 
հաԱակաոա

«Հարավկովկասյան երկաթուղում» հաստատվել է 
«2016 թվականին աշխատանքի պաշտպանության և 
հրդեհի անվտանգության պայմանների բարելավման 
ծրագիրը»: Աշխատանքի պաշտպանության ամենամ
յա ծրագրերը միջոցառումների փաթեթ են' ուղղված 
տվյալ ոլորտներում աշխատանքի պաշտպանության, 
արտադրական և հակահրդեհային անվտանգության 
պայմանների կատարելագործմանը, պրոֆիլակտիկ և 
հնարավոր խախտումների բացառմանը:

Ծրագրի համաձայն 2016 թվականին նախատես
վում է աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում իրա
գործել կազմակերպչական-տեխնիկական մի շարք 
միջոցառումներ, մասնավորապես.

- աշխատակիցների վրա շարժակազմի վրաերթի 
կանխարգելում: Դրա համար կգնվի ավելի քան 2 
տոննա ներկ և կթարմացվի երկաթգծի գոտում տե
ղակայված մեքենաների և արքավորումների, շինու
թյունների և կառույցների նախազգուշացնող-ազդան- 
շանային գույնը:

- արտադրական և էլեկտրական վնասվածքների 
կանխարգելում: Դրա համար ձեռք կբերվեն տարբեր 
պաշտպանիչ միջոցներ և հարմարանքներ, աշխա
տակիցների պաշտպանական էլեկտրամեկուսիչներ:

- աշխատանքային պայմանների բարելավման և 
արտադրությունում աշխատակիցների հիվանդության 
կանխարգելում, ինչպես նաև սանիտարակենցաղա- 
յին պայմանների բարելավում: Դրա համար ձեռնար
կությունները կստանան տաքացուցիչներ, օդորակիչ- 
ներ, անհրաժեշտ օժանդակ տաքացնող իրեր: 
Ծրագրվում է երկաթգծի կառուցվածքային միավորնե
րում սանիտարակենցաղային տարածքների վերանո
րոգման աշխատանքներ, լուսավորող սարքերի փո
խարինում և այլն:

Ծրագրի համաձայն անհրաժեշտ ուշադրություն 
կհատկացվի նաև հակահրդեհային բաղադրիչի հզո
րացմանը: Երկաթգծի օբյեկտների հրդեհապաշտպա- 
նության ամրապնդման շրջանակներում նախատես
վում է.

- տարբեր տեսակի մոտ 150 կրակմարիչի ձեռք
բերում.

- կշարունակվեն կայարանների (8 օբյեկտ) հա- 
կահրդեհային-ազդանշանային համակարգով զինման 
աշխատանքները.

- երկաթգծի 3 հրդեհավտանգ օբյեկտներում հա
կահրդեհային ջրմուղների մոնտաժում.

- Երևանի հատուկ արտադրամասերում 900 
կրակմարիչի վերանորոգում և կրկին լցավորում.

Ծրագրի շրջանակներում երկաթգծի նյութական 
ապահովման հետ մեկտեղ կկատարվեն նաև աշխա
տանքի պաշտպանության ուսուցման և պրոպագանդ
ման միջոցառումներ: Այսպես, 2016 թվականին 
ծրագրված է երկաթգծի 6 ենթաբաժինների 53 աշխա
տակցի գործուղել պետական լիազորված ձեռնարկու
թյուններ' հետագա ուսուցման, ինչպես նաև նախա
պատրաստվելու և պաշտոնական իրավունք ստանա
լու ամբարձիչների, կոմպրեսորների, զոդման ապա
րատների և այլ սարքերի հետ աշխատելու համար: 
Նաև երկաթգծի կառուցվածքի ենթաբաժիններում 
կվերասարքավորվեն աշխատանքի պաշտպանության 
գրասենյակները:

Նման մասշտաբային ծրագրի իրագործման հա
մար ՀԿԵ ՓԲԸ-ն 2016 թվականին նախատեսել է 
ծախսել մոտ 26 մլն դրամ:

■
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ՀՀ նախագահը ՀԿԵ ՓԲԸ Իրավաբանական 
ծաոայության պետին աարդևատրեց 
Սաոտական ծաոայության մեդալով

Հունվա րի 27-ին, Բա նա կի օրվա  ա ռթիվ , Հա յա ստ ա նի 
Հա նրա պ ետ ությա ն նա խ ա գա հ Սերժ Սա րգսյա նը ծա ռա յո
ղական պ ա րտ ա կա նությունները կա տ ա րելիս ցուցա բերա ծ 
նվիրումի և խ իզա խ ությա ն, մա տուցա ծ նշանա կա լի ծա ռա 
յությունների հա մա ր պ ա րգևա տ րեց մի խումբ զինծա ռա յող
նե ր ի : Պ ա րգևա տ րվա ծների շարքում էր «Հա րա վկովկա ս- 
յան երկա թ ուղ ի» Փ ԲԸ Իրա վա բա նա կա ն ծառայության պետ 
Ալեքսա նդր Աղա սա րյա նը, ում շնորհվեց Մա րտ ա կա ն ծա 
ռայության մեդա լ:

Հ Հ  Նախագահ, զինված 
ուժերի գլխավոր հրամանա
տար Սերժ Սարգսյանը շնոր
հավորական ուղերձ է հղել 
Բանակի օրվա առթիվ, նաև 
շնորհավորել պարգևատր
վածներին' հայրենիքի բարձր 
պարգևներին ու կոչումներին 
արժանանալու կապակցու
թյամբ:

«Այս տարի մենք նշելու 
ենք Հայաստանի Հանրապե
տության անկախության հռ
չակման 25-րդ տարեդարձը: 
Արդեն քառորդ դար է, ինչ 
մենք ազատ ու անկախ պետա
կանություն ունենք: Այս ողջ 
ժամանակահատվածում ոչ մի 
րոպե չենք կասկածել, որ մեր 
երկրի 25-ամյա ուղին անհնա
րին էր լինելու առանց այն բա
նակի, որ մենք ենք ստեղծել:

Հայաստանի զինված ու
ժերը դարձան այն առաջին 
քարերը, որ դրվեցին մեր պե- 
տականաշինության հիմքում: 
Դա ժամանակի և տարածաշր

ջանի պարտադրանքն էր: 
Մենք շատ լավ գիտեինք, թե 
ով ենք մենք և որտեղ ենք ապ
րում: Մենք հայ ենք և, լինելով 
Մերձավոր Արևելքի և Առաջա
վոր Ասիայի հնագույն ազգե
րից մեկը, ունենք հազարամ
յակների փորձառություն», - 
ասաց Նախագահը:

Աերժ Աարգսյանի խոսքե
րով, Մերձավոր Արևելքում և 
Հայաստանին շատ մոտ տա
րածքներում տեղի ունեցող ող
բերգական իրադարձություն
ները ցավալիորեն ծանոթ են 
հայերին և կրկնվել են պարբե- 
րաբար: Հայերը եղել են նման 
իրադարձությունների ականա
տեսը, ժամանակակիցն ու 
տարեգիրը:

«25 տարի առաջ, երբ 
մենք ստանձնում էինք սեփա
կան ճակատագիրը տնօրինե
լու պատասխանատվությունը, 
գիտակցում էինք, որ դա գրեթե 
հավասարազոր է մա րտա 
դաշտ մտնելուն: Եվ մենք

մտանք: Մտանք հանուն մար
դու և ժողովրդի իրավունքնե
րի, հանուն ազատության: 
Մենք արդեն տեսել էինք Բաք- 
վի հայկական եկեղեցուց 
բարձրացող ծուխը, որ վերջին 
և ամենահամոզիչ ազդան
շանն էր բոլոր կասկածողների 
համար: Ավելի ուշ' արդեն մեր 
օրերում հրկիզված ու պայթեց
ված կրոնական օջախներից 
բարձրացող ծուխը պիտի 
տեսներ ողջ աշխարհը և զար
մանքի ու վրդովմունքի սար
սուռ ապրեր:

Մենք այդ սարսուռն ապրել 
ենք 1988-ից սկսած, և ինքնա
բուխ կերպով ձևավորված 
ինքնապաշտպանական ջո
կատները առաջին քայլերն 
էին գոյապայքարի ճանապար
հին: Մենք նաև գիտեինք, որ 
ֆիդայական շարժումը դատա
պարտված է ձախողման, եթե 
ժամանակին' հենց մարտի 
դաշտում չվերաճի կանոնա
վոր բանակի: Հայոց կանոնա
վոր բանակը' մեր հաղթական 
բանակը, բռնեց պատերազմի 
քննությունը, որովհետև այդ 
օրերին և' Արցախը, և' Հայաս
տանը, և' ողջ հայությունը դար
ձան մեկ միասնական ազգ- 
բանակ, դարձան այն, ինչ մեր 
պատմիչն անվանում է «Ասքա- 
նազյան ազգ», իսկ Սուրբ գիր
քը ՝ «Ասքանազյան գունդ», որ

իրենից ներկայացնում է և' եր
կիր, և' ժողովուրդ, և' զինված 
ուժ», - ասաց Հ Հ  ղեկավարը: 

Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, 
որ չնայած այս փառապանծ 
տոնը համապետական է և 
համաժողովրդական, բայց 
առաջին հերթին դա զինծա
ռայողների տոնն է: Հայ ժողո
վուրդը, նախագահի խոսքե
րով, վստահում է զինվորների 
նվիրվածությանը, մասնագի
տական կարողություններին, 
բարձր մարտական ոգուն: 

«Մաղթում ենք, որ այսու- 
հետ սահմանի վրա չզոհվի ոչ

մի զինվոր: Ձեզ և մեր ողջ ժո
ղովրդին մաղթում եմ խաղա
ղություն՝ հանուն մեր երկրի 
ազատության, հանուն արդար 
աշխատանքի, որ պայմանն է 
ամեն մի առաջընթացի: Ձեր 
և ձեր ծառայակիցների շնոր
հիվ է, որ Հայաստանի զին
ված ուժերը իրականացնում 
են իրենց առաքելությունը, լու
ծում իրենց առջև դրված խն
դիրները: Դուք դա իրա կա 
նացնում եք պատվով ու մաս
նագիտական բարձր մակար
դակով:

Դուք արժանավոր հետ

նորդներն եք նրանց, ովքեր 
Արցախյան հերոսամարտի 
կրակների մեջ հիմքերն էին 
դնում մեր ապագա բանակի: 
Նրանցից շատերն ընկան' մեզ 
պարգևելով կյանք ու ազատու
թյուն: Այսօր՝ այս նվիրական 
օրը, մենք գլուխ ենք խոնար
հում նրանց պայծառ հիշատա
կի առջև: Դուք այն արժանա
վորներն եք, ովքեր հավատա
րիմ են նահատակների պատ
գամներին և նրանց կտակած 
արժեքներին», - ասաց նախա- 
գահը:

Հ Հ  տ րա նսպ որտ ի և կա պի ն ա 
խ ա րա ր Գ ա գ ի կ  Բ եգ լա ր յա նը  
հունվա րի 20-ին ա շխ ա տ ա նքա յին 
ա յց ով  մեկնեց  Իրա նի Ի ս լա մա 
կան Հա նրա պ ետ ութ յուն : Հ ա յկ ա 
կան պ ա տ վիրա կութ յա ն կա զմում 
էին նա և «Հ ա ր ա վ կ ո վ կ ա ս յա ն  ե ր 
կ ա թ ո ւղ ի »  Փ Բ Ը  գ լխ ա վոր տ ն օ 
րեն Ս երգեյ Վ ա լկոն  և գ լխ ա վոր 
տ նօրենի տ եղա կա լ Ա րմեն Դար- 
բին յա նը:

Այցի ընթացքում Գագիկ Բեգ- 
լարյանը հանդիպեց նաև ԻԻՀ 
տրանսպորտի և քաղաքաշինության 
նախարար Աբբաս Ախունդիին: Կող
մերը քննարկեցին Պարսից ծոց-Աև 
ծով միջանցքի ստեղծման վերաբեր
յալ հարցեր: Մասնավորապես, բա
նակցություններ են ընթացել Ջուլ- 
ֆա-Երասխ երկաթգծի կառուցման 
շուրջ:

Գագիկ Բեգլարյանը հանդիպու
մից հետո նշել է, որ հայ և իրանցի 
փորձագետների համագործակցու
թյան շնորհիվ այդ հարցում հնարա
վոր է դրական արդյունքներ գրան
ցել. «ՀՀ-ում կառուցում ենք միջազ
գային ստանդարտներին համապա
տասխան Իրանից Վրաստան տա
նող ավտոմոբիլային մայրուղի: Վ ս
տահ ենք, որ մինչև 2018թ. շահա
գործման կհանձնենք Երևան-Վրաս- 
տան հատվածը: Հայաստանի տա-

Քննաոկէեց ՏուլՓա (Իրան) - էրասխ 
(Հայաստան) եոկաթոպու կաոուցման հարցը

րածքով երկու երկրների միջև ճա 
նապարհային ապրանքափոխանա
կումների համար կստորագրվի հա
մաձայնագիր, ինչը կնպաստի իրա
նական ա րտադրանքը Աև ծով 
հասցնելուն»:

ԻԻՀ տրանսպորտի և քաղաքաշ
ինության նախարարը նկատեց, որ 
նախորդ տարում Իրանի ու Հայաս-

տանի միջև բեռանփոխադրումների 
50 տոկոս աճ է արձանագրվել:

«Ջուլֆա-Երասխ երկաթգծի կա
ռուցման կապակցությամբ Հայաս
տանի հետ բանակցություններ տար
վեցին և պետք է դրա ֆինանսավոր
ման շուրջ համաձայնություն ձեռք բե- 
րել»,-ասել է Աբբաս Ախունդին:

Հ Հ  տրանսպորտի նախարարը

հանդիպեց նաև ԻԻՀ կապի և տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների նա
խարար Մահմուդ Վաեզի հետ: Ատո- 
րագրվեցին Փոստային կապի և հա
ղորդակցական ոլորտում համագոր
ծակցության և փոխըմբռնման երկու 
հուշագիր:

Գագիկ Բեգլարյանը հանդիպեց 
ԻԻՀ նախագահի առաջին տեղակալ

էսհաղ Ջահանգիրիին: Կողմերը քն
նարկեցին ձեռք բերված պայմանա
վորվածությունների իրականացման 
ընթացքը, ինչպես նաև երկկողմ հա
մագործակցության ընդլայնումը 
Իրանի դեմ կիրառված պատժամի
ջոցների չեղարկման պայմաննե- 
րում:
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Երկաթուղային 5
Կյանքում որքա՞ն հա ճա խ ենք 

բա խվում կա րծրա տ իպ երի, և որ
քա՞ն հա ճա խ  ենք ինքներս ստ եղ
ծում դրա նք: Ն մա ն կա րծրա տիպ ե- 
րից մեկը մա սնա գիտ ությունների 
բա ժանումն է կնոջ և տղամադու: 
Վաղուց ենք հա շտ վել այն կա րծի
քի հետ , որ մա նկա վա րժի կամ 
դա ստ իա րա կի մա սնա գիտ ու
թ յունն ա վելի շուտ կնոջ , քան 
տ ղա մա րդու մա սնա գիտ ություն է, 
իսկ բուժքույրը մեզ ա վելի վստ ա 
հություն է ներշնչում, քան ֆ ելդշե
րը : Բայց ահա հրշեջը կա մ ոստ ի
կա նը պ ետ ք է անպայման տ ղա 
մա րդ լինի, չնա յա ծ շատ կանայք 
ա րդեն ա պ ա ցուցել են, որ դա ա յն
քան էլ ա յդպ ես չէ:

Աշխարհը փոխվում է, հասարա
կությունը' զարգանում, կոտրվում 
կամ փոխվում են նաև կարծրատի- 
պ երը: Դժվար է պ ա տ կերա ցնել, 
բայց ընդամենը 150 տարի առաջ 
դժվար էր կին բժիշկ գտնել. այդ 
մասնագիտությունը համարվում էր 
զուտ տղամարդկային, իսկ գեղեցիկ 
սեռի ներկայացուցիչներին թույլ չէ
ին տալիս անգամ շփվել այդ մաս
նագիտության հետ և երկար ժամա
նակ չէին ընդունում: Սակայն այսօր 
էլ կան ոլորտներ, որտեղ դժվար է 
գտնել հաջող կարիերա անող կա- 
նանց: Այդ ոլորտներից մեկն էլ եր
կաթուղին է, որտեղ հիմնականում 
աշխատում են տ ղա մա րդիկ: Դա 
զարմանալի չէ. երկաթուղայինի 
մասնագիտությունը բավականին 
բարդ է: Եվ քչերը գիտեն, որ Լոռու 
մարզի Ձորագետ փոքրիկ գյուղում 
ապրում և աշխատում է առայժմ 
հանրապետությունում երկաթուղա
յին առաջին և միակ կին կայարա- 
նա պ ետ ը: Այդ փխրուն և հմայիչ 
կինն Անուշ Հակոբյանն է և նա ղե
կավարում է երկաթուղային այն կա
յարա նը, որը կրում է հայ մեծ գրող և

Ա ր դ յո ք  հ ա տ ո ՞ ւ կ  է կ ն ո ջ ը

բանաստեղծ Հովհա ննես Թուման- 
յանի անունը:

«Թումանյան» կայարանը սպա
սարկում է մարդատար և բեռնատար 
գնացքները, այնպես որ կայարանա
պետի հոգսերը բավականին շատ են. 
անհրաժեշտ է ոչ միայն արդյունավետ 
կազմակերպել ընթացիկ աշխա
տանքները, այլև մշտապես վերահս
կել երկաթուղու ընդհանուր վիճակը, 
ենթակառույցները, վերանորոգման 
աշխատանքների ընթացքը, ժամա
նակ հատկացնել աշխատակիցնե
րին, որոնց մեծամասնությունը տղա
մարդիկ են:

«Ես երկաթուղի եմ եկել 27 տարի 
առաջ,- պատմում է Անուշ Հակոբյա- 
նը: -Սկսել եմ որպես ապրանքային 
գանձապահ, այնուհետև' որպես ապ-

րանք հանձնող-ընդունող: Երկաթու
ղում նաև այդպիսի մասնագիտու
թյուն կա (ժպտում է): Հետո դարձա 
կայարանի հերթապահ, և ահա ար
դեն 3 տարի է կայարանապետ եմ»:

Տիկին Անուշը, ինչպես հարգալից 
դիմում են ենթակաները, ծանոթաց
նում է կայարանի շենքին, օժանդակ 
շինություններին, ինչպես նաև հա
տուկ հպարտությամբ ցուցադրում է 
հանպատրաստից ստեղծած Հ ով 
հաննես Թումանյանի թանգարանը, 
որն արդեն 3 տարի գործում է կայա
րանի սենյակներից մեկում: Հ ե 
տաքրքրվում եմ' արդյոք դժվար չէ" 
«գլուխ հանել» տղամարդ-ենթակա- 
ներից:

«Միակ դժվարությունն այն է, որ 
մենք մեծացել ենք միասին, նույն գյու
ղում, մանկությունից գիտենք իրար: 
Այնպես որ ստիպված էինք հենց սկզ
բից սահմանազատել' աշխատանքը' 
աշխատանք, իսկ մտերմիկ և ընկե
րական հարաբերությունները' միայն 
աշխատանքից դուրս: Իմ բոլոր գոր
ծընկերները գիտեն, որ եթե ես ինչ-որ 
բան եմ պահանջում, ապա դա ծա
ռայողական պարտականությունների 
լրիվ ու անվերապահ կատարումն է»,- 
պատմում է նա:

Անուշ Հակոբյանն ընտանիքում 
առաջինն է, որ ընտրել է երկաթուղա
յինի մասնագիտությունը: Նրա հայ
րը, մայրն ու եղբայրն աշխատել են 
Ձորագետ գյուղի նաֆթաբազայում. 
հայրը փականագործ էր, մա յրը'

գանձապահ-հաշվետար, եղբա յրը' 
վարորդ:

Սակայն երկաթուղին Անուշի 
երազանքն էր դեռ մանկուց, և երբ 
մանկապարտեզում հարցնում էին' 
մեծանաս ի՛նչ ես դառնալու, փոքրիկը 
պատասխանում էր' ուղեկցորդուհի: 
Աղջնակին դուր էր եկել կայարանում 
կանգ առնող գնացքների ուղեկցոր
դուհիների համազգեստը, առանց 
մտքով անգամ անցկացնելու, որ եր
կու տասնյակ տարի անց ինքն էր լի
նելու այդ կայարանի կայարանապե- 
տը:

«Սիրում էի հետևել նրանց և 
իրենց աշխատանքին, թե ինչպես էին 
ուղևորվելուց առաջ ստուգում գնացքը, 
ինչպես էին մեքենավարին ազդան
շան տալիս' թե կարելի է շարունակել 
ճանապարհը,- պատմում է Անուշը: - 
Սակայն դպրոցն ավարտելուց հետո 
ցանկացա դառնալ իրավաբան: Ինս
տիտուտ միանգամից ընդունվել չհա
ջողվեց, և ես որոշեցի ժամանակն 
իզուր չկորցնելու համար աշխատել: 
Սկզբում աշխատեցի կարի ֆաբրիկա
յում, հետո եկա երկաթուղի: Ինձ մի
անգամից դուր եկավ այն, որ այստեղ 
բոլորը' ղեկավարությունից մինչև սո
վորական աշխատող, ենթարկվում են 
ընդհանուր կանոններին և օրենքնե- 
րին: Անկեղծ ասած' բոլորովին չէի սի
րում կարը, մտածում էի' ի՛նչ կլինի, 
եթե ինձ դուր չգա նաև իրավաբանու
թյունը: Այդպես էլ մնացի այստեղ. 
ախր երկաթուղին շատ եմ սիրում...»:

Սակայն դեպի երազանք տանող 
ճանապարհը հարթ չէր' ապագա կա
յարանապետի ընտանիքը դեմ էր 
դրան: Անուշի հայրը համոզում էր 
աղջկան, որ կնոջ համար երկաթու
ղայինի աշխատանքը դժվար է, պա
հանջում է մշտական կարգապահու
թյուն, միաժամանակ ձգում և այլևս 
բաց չի թողնում: Իսկ մայրն ու եղ
բայրն իրենց հերթին դեմ էին գիշե
րային հերթապահություններին: 
«Նրանք մտահոգվում էին, վախե
նում, որ գիշերը որևէ մեկը կհարձակ
վի ինձ վրա: Բայց ես ասացի' վախ
կոտներից չեմ, թող ավազակը վախե- 
նա»,- ժպիտով պատմում է նա: Հետո 
Անուշ Հակոբյանն ավարտում է Պոլի
տեխնիկ ինստիտուտն ու դառնում իր 
գործի մասնագետը, որին նվիրում է 
ողջ իր ազատ ժամանակը: Նրա տու
նը գտնվում է կայարանի դիմաց, այն
պես որ նաև ոչ աշխատանքային ժա
մերին է պատշգամբից հսկում հայրե
նի «Թումանյանին»:

«Մեր աշխատանքում կա հան- 
կարծակի ստուգում հասկացությունը: 
Ինձ մոտ դա շուրջօրյա է,-կատակում 
է տիկին Անուշը: -Ես տանից էլ եմ 
հետևում' ինչպես են ժամանում 
գնացքները, ինչպես է աշխատում 
կայարանը: Երկաթուղին դարձել է 
կյանքիս մասնիկը, արդեն չեմ պատ
կերացնում կյանքս առանց դրա: 
Առանց անվների թխկթխկոցի տխ
րում եմ»: Սակայն բարդ է այդ կյան
քը. գարնան գալուն պես կայարանա
պետի ողջ օրն անցնում է «մարտա- 
դաշտում»' կատարելով երկաթուղու 
գծերի մշտական ստուգումներ:

«Հաճախ են գործընկերներս և 
մյուս կայարանների պետերն ինձ 
հարցնում' ինչո՞ւ եմ այդքան աշխա
տում, բայց իմ աշխատանքն ինձ մի
այն ուրախություն է պարգևում: Ես ու
րախ եմ լինում, երբ իմ կայարանում 
աշխատանքը եռում է, երբ կայարա
նային տնտեսությունում կարգուկա
նոն է տիրում: Գրասենյակային աշ
խատանքն ինձ համար չէ, ես սիրում 
եմ մշտական շարժման մեջ գտնվել” ,- 
ասում է Անուշ Հակոբյանը: Իսկ հե
տո՞... ի՞նչ ապագա է սպասվում եր
կաթուղային կայարան ղեկավարող 
միակ կնոջը: Այս հարցին տիկին 
Անուշը խորհրդավոր ժպիտով հիշեց
նում է թևավոր դարձած խոսքը' թե 
«Վատ է այն զինվորը, ով չի ուզում 
դառնալ գեներալ»:
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6 Երկաթուղային

Կ ո պ հ յա ն  ա զ զ ա ն վ ա ն  Փ ա ո ք ն
ո ւ տ ա տ հ Ա օ

Երկա թուղին յուրօրինա կ մի հա մա 
կա րգ է, մի անբաժանելի շղթա, որի յուրա
քանչյուր օղակը ամբողջացնում է այս կա
ռույցի անխափան և արդյունավետ գործու
նեությունը: Հարավկովկասյա ն երկաթուղու 
ա նվտ ա նգությա ն բա ժինն, ահա, որպ ես 
հա մա կա րգի բա ղա դրիչներից մեկը, 
կարևոր գործառույթ ունի' հայաստանյան 
երկա թուղու բոլոր կա ռույցներում և 
ստ որա բա ժա ններում աշխատանքի անվ-

տա նգությա ն կա նոնների, ինչպ ես նաև 
կանխարգելիչ գործողությունների կիրառ- 
մամբ հետամուտ լինել մի նպ ա տ ա կի' 
ա պ ա հովել երկա թուղու ա շխա տողների 
աշխատանքի պահպ ա նությա ն և ա ր
տադրական անվտանգությունը, որպ եսզի, 
ինչպես պատկերավոր ասաց անվտանգու
թյան բաժնի պ ետը' Գրիգոր Կրպեյանը, աշ
խատանքի վայր եկած յուրաքանչյուր երկա 
թուղային տուն վերադառնա ողջ-առողջ:

Գրիգոր Կրպեյանը եր
կաթուղում հնաբնակ է' ար
դեն 35 տարի: Շատուշատ 
երկաթուղայինների պես նա 
էլ պատասխանատու այս 
պաշտոնին հասել է տարբեր 
աշխատանքներ կատարելով 
և աստիճանաբար հմտանա
լով երկաթուղու այս կամ այն 
օղակում: 1980-ին նա վագո
նային դեպոյում փականա
գործ էր: Փորձ ձեռք բերելուց 
զատ պետք էր նաև մասնա
գիտական կրթություն ստա
նալ, գիտելիք ձեռք բերել, 
իսկ Ռոստովի երկաթուղային 
ինստիտուտը ուսման դարբ
նոց էր նաև հայ երկաթուղա
յինների համար: Կրպեյանն 
այստեղից վերադարձավ որ
պես վագոնաշինության ին- 
ժեներ-մեխանիկ: Մինչ այդ և 
դրանից հետո նա մի շարք 
վարչական պաշտոններ է 
վարել' դեպոյի պետի տեղա
կալ, շարժակազմի վարչու
թյան պետի տեղակալ, ռե
զերվի պետ և այլն: Ասել կու
զի' ողջ համակարգի անվ
տանգության ոլորտը նրան 
միանգամից չի վստահվել: 
Մարդը ճանապարհ է անցել, 
թրծվել երկաթուղու տարբեր 
ճակատներում, յուրացրել իր 
գործի բուն էությունն ու 
առանձնահատկությունները 
և այն կատարել մեծ պա
տասխանատվությամբ: Մի 
խոսքով' տեղը-տեղին երկա
թուղային:

Բաժնի երեք աշխատա-

կիցներով' Հայկ Պետրոսյան, 
Արթուր Մնացականյան, Անա
հիտ Պապիկյան, համակար
գում վերահսկվում է երկաթու
ղու բոլոր կառույցներում 
աշխատանքի պահպանու
թյան անվտանգության գծով 
տարվող աշխատանքը: 
«Նրանք լավ մասնագետներ 
են' առաջատար ինժեներներ 
և լավ գիտեն իրենց գործը,- 
ներկայացնում է բաժնի պե- 
տը:

-Մեկի մատը փուշ մտնի, 
կողքին են և, կարևորը, գի
տեն ինչ անել»: Եվ, իհարկե, 
մինչ այդ պետք է գիտենալ' որ 
մասնագիտությունը ինչ 
վտանգներ է պարունակում, 
որտեղ է պետք ավելի զգոն և 
ուշադիր լինել: Երկաթուղու 
բոլոր կառույցներում գործում 
են աշխատանքի պահպանու
թյան անվտանգության բաժ
նի ստորաբաժանումներ' 
անվտանգության գծով ինժե- 
ներների ամենօրյա հսկողու
թյամբ: Այսպես ասած' կենտ
րոնի հետ մշտապես կապն ու 
հաղորդակցությունը թույլ են 
տալիս գործել անվրեպ: Ամեն 
մեկս ամենօրյա ծառայության 
մեջ գտնվող զինվոր է. զինվո
րը երկրի անվտանգությունն է 
ապահովում, մեր աշխատա
կիցները' երեք հազար երկա
թուղայինից յուրաքանչյուրի- 
նը»,-պատկերավոր համեմա
տություն է անում Գրիգոր Կր
պեյանը' իր խոսքի շարունա
կության մեջ հասնելով մինչև

Արցախյան պատերազմ: Այ 
սա հաստատ ընթերցողի ուշ
ադրությունը լարեց: էլ չա
սենք' հոդվածում տեղ գտած 
Կրպեյան ազգանունը: Եվ ո՞վ 
է, որ այս ազգանունը լսելիս 
հարգանքի ու խոնարհումի, 
նաև հպարտության զգացում
ներ չի ունենում: Թաթուլ Կր
պեյան' մեր ազգային հերոսը, 
Գետաշենի արծիվը' կարձա
գանքի մարդկանց սրտերում: 
Վիպագրի խոսքով' ուսուցիչ- 
պատմաբանը, երգիչ-բանաս- 
տեղծը, հայրենասեր-հայդու- 
կը... Մենք էլ ավելացնենք' եր
կաթուղայինը և անմիջապես 
էլ անցնենք ընթերցողի զար
մանքը փարատելուն: Խորհր
դային ժամանակներում ամա
ռային արձակուրդների շրջա
նում, երբ սեզոնային ուղևո- 
րափոխադրումների ծավալը 
մեծանում էր, ուսանողական 
բրիգադներ էին ներգրավվում 
այս աշխատանքներում. ուսա
նողներն աշխատում էին որ
պես ուղեկցորդներ: Թաթուլը 
նրանցից մեկն էր: Երբ 1989- 
ին նա ցանկացավ ընդունվել 
երկաթուղի, ավագ եղբայրը' 
Գրիգորը, դեմ էր: Դեմ էր, 
որովհետև գիտեր, թե ինչ 
նպատակ է թաքնված նրա 
այդ ցանկության հետևում. նա 
գնում էր զենք բերելու: Եվ եղ
բորից թաքուն դեպոյի պետի 
հետ իր գործը տեսավ ու 
նպատակն իրագործեց: Բոլո
րի հետ լեզու էր գտել (ի սեր 
Արցախի ո՞վ ինչ-որ բանի դեմ

Թ ա թուլ Կրպ եյա նը մա րտա կա ն ընկերոջ 
հետ : Գետ ա շեն, 1991 թ.

Իր ստ եղծա ծ «Մ ա ր ա թ ուկ»  
ա զգա գրա կա ն երգի-պ ա րի հա մույթի 
ելույթի ժամանա կ

կգնար), վագոնի մարտկոցի 
արկղերը դատարկել էին և 
Տուլայում դրանք բեռնել զեն- 
քով:

Կարճ կյանք ապրեց, 
բայց ի՜՜նչ փորձություններ 
անցավ: Բանակային ծառա
յության ժամանակ սիրտը վի
րահատեցին, երկրաշարժին 
իրեն նետեց ավերված վայ
րերը, թրծվեց 88-ի համազ
գային շարժման քուրայում, 
հետո թողնելով համալսա
րանական ուսումը, ծնողնե
րին, նորահարս կնոջն ու թո
թովախոս դստերը, իր գյուղը' 
Արեգ, որ այսօր Թաթուլ է կոչ
վում, ու մեկնեց Արցախ: 
Չանսաց ոչ մեկի հորդորին 
ու թախանձանքին, ոչ ոք և 
ոչինչ չկարողացավ նրան 
հետ պահել իր վճռից: Եղ
բայրներին ասում էր' եթե 
ինձ սիրում եք, հարգեք իմ 
պաշտամունքը, ուզում եք օգ
նել' զենք ճարեք: Չէր կարող, 
Թաթուլի տեսակը չէր կարող 
չլինել ժամանակի տաք հոր
ձանքներում:

Գյուլիստան մեկնող խմ
բի ավագն էր, հետո դարձավ 
այն ՄԵԿԸ, որ կամավոր 
ստանձնեց Գետաշենի 
պաշտպանության ղեկավա
րումը: Զինակցին խնդրել էր' 
դու ծնողներ չունես, անչա
փահաս երեխաներ ունես, 
մենք հինգ եղբայր ենք, Կր
պեյան գերդաստանն իմ թի
կունքին է, Գետաշենի ճակա
տագրի փայլը' արևոտ, թե 
մռայլ, բաշխիր ինձ...

1990-ի աշնանը Գետաշե- 
նը տագնապի մեջ էր' տեղա
հանության վտանգը կախ
ված էր գյուղի գլխին: Թաթու
լը գետաշենցիների հույսի ու 
հավատի սյունն էր: «Թալի- 
նից եկել, կանգնել էր Գե
տաշենի փառահեղ պատմու
թյան կողքին, նրա կռվողն էր 
ու նրա ուսուցիչը, նրա նոր 
ժամանակի վկան»: Ու դար

ձավ նրա նոր ժամանակի հե- 
րոսը»,-գրում է վիպագիրը: 

Նա այստեղ էր' պահելու 
համար հայրենիքի այս մի 
կտորը: Պատմության դասե
րը լավ գիտեր' ինչքա±ն կա
րելի է հող ու հայրենիք կորց
նել, թողեցիր, էլ չես վերա
դառնա: Հայը չպիտի լքի իր 
հայրենիքը, և ինչ գնով էլ լի
նի, պետք է գյուղը պահել: Ոչ 
մի քայլ նահանջ. հայ քաջոր
դու համար այս գաղափարը 
հավատամք էր ազգի ուխտա
վորի երդում ու նպատակ: 

«Կալցո» օպերացիայի 
ժամանակ նա փորձեց կան
խել Գետաշենի կոտորածն ու 
տեղահանումը' միայնակ դեմ 
գնալով խորհրդային ու ադր
բեջանական զինյալներին, 
սակայն խորհրդային հրա
մանատարության հետ բա- 
նակցելիս իր պես քաջերի 
հետ ընկավ ադրբեջանցինե
րի դավադիր գնդակից և իր 
մահով փակեց գյուղի կոտո
րածի ճանապարհը:

Գարնանն էր աշխարհ 
եկել, գարնանն էլ գնաց աշ
խարհից: Դարձավ խորանում 
վառվող մոմ' անհանգչելի, 
որի լույսից խորանն ավելի լու
սավոր է դառնում: Ծաղիկ 
դարձավ այս հողին, որի բույ
րով պիտի արբենան գալիք 
սերունդները: Ազգին, Կրպե- 
ենց գերդաստանին նրա 
կորստյան ցավի չափ ու ցա
վից էլ շատ մնաց Թաթուլ ունե
նալու անչափելի հպարտու
թյունը: Եղբոր' Գրիգոր Կրպե- 
յանի աչքերում և հայացքի մեջ 
ես տեսա չմարող ցավ և ցոլա
ցող հպարտություն: Նաև' Կր- 
պեյան ազգանվան պատիվը, 
որ չափվում է ճանապարհ ան
ցած և անուն ու վաստակ ունե
ցող երկաթուղայինի' Գրիգոր 
Կրպեյանի աշխատանքով:

■
Սուսաննա

Մա րտ իրոսյա ն

Տ էո ո հ ա վ ո ո ո ււ!  
ւ11ր հ ո |» լյա ր Ա & ր հ
Մարտ
1 մա րտի Շա մոյա ն Խ ա չիկ Շա- 

բա բի, Գյումրիի գծի ուղեմասի 
գծի մոնտյոր

2 մա րտի Գ րիգորյա ն Վա րա զ- 
դատ Տեփ ա նոսի, Մասիսի մե- 
քենայացվաց կայանի 610-3000 
մեքենավար

5 մա րտի Ղա զա րյա ն Գոհա ր 
Ալեքսա նդրի, Երևանի գծային 
կայարանային միավորման ին
ֆորմացիա մուտքագրող օպե
րատոր

8 մա րտի Պ ետ րոսյա ն Արկա դի 
Ի ոսիֆ ի , Ուղևորափոխադրում- 
ների տնօրինութան ուղևորա
տար գնացքի ուղեկցող

10 մա րտի Եղիա զա րյա ն Արծ- 
րուն ժորա յի , Ավտոմատիկայի, 
տելեմեխանիկայի և կապի Ձեռ
նարկության էլեկտրամեխանիկ

10 մա րտի Մա րտ իրոսյա ն Ալ- 
բերտ Միխ ա յիլի, Գյումրիի լո
կոմոտիվային դեպոյի էլեկտրո- 
քարշի մեքենավար

10 մա րտի Թ ովմա սյա ն Պ ա վել 
Հովհա ննեսի , Գյումրիի գծի ու
ղեմասի գծի վարպետ

12 մա րտի Մկրտ չյա ն Ս ոֆիկ Շի- 
րինի, Բեռնաուղևորատար փո
խադրումներից ստացվող եկա
մուտների վերահսկման սեկտո
րի պետ

15 մա րտի Մա թևոսյա ն Վա րու
ժան կ ո ւդ վ ի գ ի , Գյումրիի վա
գոնային դեպոյի ավագ վագոն 
զննող-վերանորոգող

17 մա րտի Շա բոյա ն Վարուժան 
Ռ ա ֆ իկի, Աևանի գծի ուղեմասի 
գծի մոնտյոր

19 մա րտի Ստեփանյան Հա րու
թյուն Վ ա րդգ եսի , Գյումրիի լո
կոմոտիվային դեպոյի էլեկտրա
կան մեքենաների վերանորոգ
ման փականագործ

20 մա րտի Մոմչյան Վա նիկ Ջա- 
նիվեկի , Զոդ կայարանի գլխա
վոր կոնդուկտոր

20 մա րտի Պ ետ րոսյա ն Մա րտին 
Գ ա վիթ ի, Գյումրիի գծային կա
յարանային միավորման 
մանևրային կարգավար

20 մա րտի Պ ոպ ով Սա մվել էմի- 
լի, Գյումրիի լոկոմոտիվային դե
պոյի Մերձքաղաքային գնացք
ների մեքենավարի օգնական

21 մա րտի Ավոյան Արթուր Հ ո վ 
հա ննեսի, Գյումրի գծային կա
յարանային միավորման պետի 
տեղակալ

21 մա րտի Քերոբյա ն Աիդա Սեր- 
յոժա յի, Երևանի գծային կայա
րանային միավորման ապրան
քային գանձապահ

23 մարտի Գավթյան Սարգիս 
Անդրանիկի, էլեկրաֆիկացիայի 
և էլեկտրամատակարարման 
Ձեռնարկության էլեկտրամոնտյոր

24 մարտի Եղիկյան Հա կոբ Ար- 
տա վա զդի, Մասնագիտական 
պատրաստման բաժնի առաջա
տար հրահանգիչ ուսուցման գծով

26 մա րտի Ասատուրյան Ո-իտա 
Պ ա վելի , Գյումրիի լոկոմոտիվա
յին դեպոյի կադրերի գծով մաս
նագետ

27 մա րտի Հովհա ննիսյա ն Ար
թուր Ջիվա նի, Երևանի գծի ու
ղեմասի ազատված բրիգադա
վար

Հայաստանի ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ
_  \ օ ա ո  ...

------------ --
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С Международным женским днем, 
дорогие женщины!

Дорогие женщины!
Примите сердечные 

поздравления с заме
чательным весенним 
праздником - Между
народным женским 
днем! Не случайно он 
отмечается в самом 
начале весны, когда 
природа делает пер
вый вздох после затя
нувшейся зимы, когда 
люди ждут тепла, об
новления, нежности.

Сегодня трудно назвать хотя бы одну сферу деятельности, 
где не работали бы женщины. И железная дорога также не ис
ключение: более 20% персонала ЮКЖД составляют представи
тельницы прекрасного пола. В их чутких руках сосредоточены 
важнейшие для нормального функционирования дороги служ
бы, отделы, структурные подразделения.

Вопреки мнению, что женщины на железной дороге могут ра
ботать только кассирами, бухгалтерами и проводницами, они 
представлены практически во всех сферах деятельности ЮКЖД.

В этот праздничный день желаю всем сотрудницам ЮКЖД 
крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия, 
исполнения всех желаний!

С уважением,
генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» С. Г. Валько

Сотрудниц ЮКЖД 
с 8 марта

поздравим
По сложившейся на Южно

Кавказской железной дороге до
брой традиции, пришедших на 
работу в последний предпразд
ничный рабочий день сотрудниц 
ждал приятный сюрприз. Всех 
железнодорожниц встречали с 
букетами первых весенних цве
тов и искренними поздравле
ниями с наступающим Между
народным женским днем.

В ЗАО «Южно-Кавказская желез
ная дорога» работает 551 женщина, 
18% персонала компании составля
ют представительницы прекрасного 
пола. 51 женщина занимает руково
дящие должности, 287 женщин — 
специалисты, 139 — служащие и 74
— рабочие. Только в прошлом году 
за добросовестную работу поощре
ния заслужили 124 сотрудницы.

А четверо сотрудниц ЮКЖД от
мечены высшим званием железно
дорожной сферы — они являются 
Почетными железнодорожниками. 
Это — главный бухгалтер ЗАО 
«ЮКЖД», начальник службы бух
галтерского и налогового учета 
Венера Аветисян, начальник Отдела 
имущества Анна Мохова, начальник 
Отдела организации труда, заработ
ной платы и организационно-штат
ной работы Рима Мхитарян, един
ственная на железной дороге жен
щина-машинист крана-путеукладчи
ка Зинаида Ованнисян.

На ЮКЖД подвели 
итоги раОоты за

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная до
рога» Сергей Валько на состоявшемся 3 марта селекторном со
вещании подвел итоги работы компании за февраль 2016 года.

Как отметил С. Валько, в фев
рале наблюдалась положительная 
динамика грузоперевозок, что 
позволило выполнить все объем
ные показатели работы железной 
дороги, такие, как, в частности, 
грузооборот, перевозка грузов.

Генеральный директор
ЮКЖД подчеркнул, что в февра
ле дополнительно было погруже
но 72,6 тыс. тонн, экспортные пе
ревозки превысили запланиро
ванный показатель на 20,3%. По 
сравнению с аналогичным пери

одом прошлого года, экспортные 
перевозки увеличились на 5 тыс. 
тонн, перевозки в местном сооб
щении превысили план на 68 
тыс. тонн.

Ежесуточная погрузка состави
ла 97 вагонов против 60-ти пла
нируемых, статнагрузка увеличи
лась на 6,5% , простой вагонов 
под одной грузовой операцией 
был сокращен с 51,5 часов до 21,5 
часов, простой транзитного ваго
на сократился на 0,2 часа.

Согласно приведенным руко
водителем компании данным, 
среднесуточный пробег локомо
тива увеличился по сравнению с 
прошлогодним показателем на

5,1%, а его производительность 
на 4%. На 2,6% увеличилась и 
участковая скорость, которая, по 
данным на конец февраля, со
ставляет 34,9 км/час.

График следования поездов 
на ЮКЖД в феврале был выпол
нен на 98,9%: из проследовавше
го по железной дороге 1051 поез
да задержаны были лишь 23.

Особо руководитель компа
нии остановился на вопросах бе
зопасности на железной дороге, 
отметив, что в феврале 2016 года 
балловая оценка пути по сравне
нию с прошлогодним показате
лем была улучшена на 7 пунктов 
и составила 86 единиц.

февраль
Среди основных задач, стоя

щих перед железной дорогой, ге
неральный директор ЗАО 
«ЮКЖД» назвал продолжение и 
совершенствование работы по 
привлечению на железную дорогу 
новых объемов перевозок грузов, 
сбалансирование доходных и 
расходных статей бюджета, обес
печение безопасности и стабиль
ности работы технических 
средств. Сергей Валько подчерк
нул, что в настоящее время же
лезная дорога выходит из зимы и 
необходимо особое внимание 
уделять состоянию пути и инфра
структуры.

http://www.ukzhd.am
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На МКЖД обсудили 
вопросы проведения 
путевых работ

Технический совет по во
просу подведения итогов 2015 
года, подготовки и проведения 
летних путевых работ в 2016 
году прошел 26 февраля на 
Южно-Кавказской железной 
дороге.

Открывая заседание, гене
ральный директор ЗАО «Южно
Кавказская железная дорога» 
Сергей Валько отметил, что за 
годы работы ЮКЖД в Армении 
(2008-2015 гг.) в сферу железно
дорожного транспорта было ин
вестировано 104,6 млрд. драмов, 
74,2% из которых были направ
лены на модернизацию инфраст
руктуры. Только в прошлом году 
ЮКЖД инвестировала в разви
тие железнодорожного транс
порта Армении 6,5 млрд. дра
мов.

Состояние инфраструктуры

имеет ключевое значение для бе
зопасности движения поездов.

Как отметил руководитель 
компании, только в прошлом го
ду было уложено 76 тыс. шпал — 
деревянных и железобетонных, 
выполнены работы с использова
нием новых рельсов, а балловая 
оценка пути была улучшена на 7 
единиц до 94 баллов.

«Мы проводим работы не 
только по оздоровлению хозяйст
ва пути, но и энергетики и элект
роснабжения, централизации и 
связи. В прошлом году была вос
становлена и введена в эксплуата
цию подстанция «Памбак», кото
рая не работала с 1989 года», - 
сказал Сергей Валько.

В свою очередь начальник 
Дирекции инфраструктуры ЮКЖД 
Геннадий Смирнов проинформи
ровал, что в 2009-2015 гг. было 
оздоровлено 438 км пути, что со

ставляет порядка 60% находяще
гося в концессионном управле
нии пути. В 2015 году 103 км пути 
были подвергнуты планово-пре
дупредительному ремонту, уси
ленный средний ремонт произве
ден на 16 км, а 18,4 км пути отре
монтированы капитально. С нача
ла концессионной деятельности в 
2008 году было уложено 776 тыс. 
шпал, произведены работы по 
усилению пути и сооружений.

По словам Г. Смирнова, в 2016 
году путем усиления контроля за 
соблюдением технологии пере
смотрены требования к качеству 
производимых работ; в течение 
года силами дистанций пути пла
нируется заменить 35 тыс. шпал, 
отремонтировать участки пути Ах- 
пат-Алаверди-Санаин.

Представивший отчет о рабо
те в 2015 году начальник Дирек
ции подвижного состава Николай

Лавренчук сообщил, что в тече
ние года деповской ремонт про
шла 91 единица вагонов, путевой 
техники и специального и само
ходного подвижного состава. В 
настоящее время готовятся элект
ровозы и тепловозы, которые бу
дут задействованы в путевых ра
ботах в 2016 году. Также проходят 
обучение 11 локомотивных бри
гад.

Во время совещания было 
констатировано существенное 
снижение числа отказов на же
лезной дороге. В прошлом году 
было зарегистрировано 187 по
добных случаев, при том, что на 
начало работы ЮКЖД в Армении 
число отказов составляло 2769.

Во время технического совета 
также были заслушаны отчеты на
чальников Дирекции по перевоз
кам, ПДМ Санаин, Предприятия 
электрификации и энергоснабже
ния, Автоматики, телемеханики и 
связи, ЛСО Ванадзор, Гюмри, Ере
ван и Севан.

Подведены итоги работы за первыб месяц 2016 года

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная 
дорога» Сергей Валько на состоявшемся 5 февраля селектор
ном совещании подвел итоги работы компании в январе 2016 
года.

Как отметил С. Валько, в на- рицательная динамика объемов 
стоящее время, к сожалению, перевозок, которая наблюдается с 
продолжает прослеживаться от- прошлого года.

Согласно приведенным руко
водителем компании данным, в 
январе 2016 года плановое зада
ние по перевозке грузов было вы
полнено на 91,2%.

Вместе с тем гендиректор 
ЮКЖД констатировал определен
ное улучшение ряда качественных 
показателей работы компании, 
таких, как, в частности, увеличе
ние статнагрузки на 7%, сокраще
ние парка эксплуатируемых локо
мотивов, ускорение оборота гру
зового вагона.

Особо Сергей Валько остано
вился на вопросах безопасности 
на железной дороге, отметив, что 
в январе 2016 года балловая 
оценка пути по сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года была улучшена на 9 баллов 
и составила 88 единиц.

Среди положительных тенден
ций января текущего года гене
ральный директор ЗАО «ЮКЖД» 
отметил приток на железную до
рогу пассажиров.

«В связи с плохими погодны
ми условиями пассажиры пред
почли сделать выбор в пользу бо
лее надежного вида транспорта, 
коим является железнодорож
ный», - подчеркнул он.

В январе услугами железнодо
рожного транспорта воспользова
лись 25 тыс. человек, что почти на 
4%  превышает показатель 2015 
года.

Среди основных задач, стоя
щих перед железной дорогой, 
Сергей Валько назвал привлече
ние на железную дорогу дополни
тельных объемов перевозок, опти
мизацию эксплуатационных расхо
дов, сбалансирование доходных и 
расходных статей бюджета, повы
шение эффективности использо
вания трудовых ресурсов.
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Обсуждены вопросы повышения 
уровня безопасности движения 
поездов

Научно-технический совет по во
просу реализации комплекса мер по 
повышению безопасности движения 
поездов прошел на Южно-Кавказ
ской железной дороге 18 февраля.

В рамках совета, прошедшего под 
председательством генерального дирек
тора ЗАО «Южно-Кавказская железная 
дорога» Сергея Валько, был обсужден 
ряд организационно-технических вопро
сов, нацеленных на повышение уровня 
безопасности на железной дороге.

Руководитель компании, открывая 
совещание, констатировал, что с 2008 
года — времени начала работы ЮКЖД в 
Армении — были осуществлены мас
штабные инвестиции в модернизацию 
инфраструктуры и обновление подвиж
ного состава, удалось достичь положи
тельных подвижек в работе.

«Сегодня мы должны перейти на со
вершенно другой уровень безопасности 
движения поездов», - подчеркнул Сергей 
Валько, отметив, что для этого предстоит 
еще многое сделать. Особое внимание в 
этой связи генеральный директор ЮКЖД 
обратил на организацию работы руково
дителей на местах, добавив, что в насто
ящее время она несколько «хромает».

Как заявил руководитель компании, 
ныне важнейшим направлением явля
ется повышение качества работы имен
но на местах, что гарантирует совер
шенствование системы безопасности 
движения. По словам Сергея Валько, 
предстоит сформулировать задачи на 
ближайшую перспективу, а местные ру
ководители должны представить свое

видение предстоящих работ и основ
ные задачи.

В то же время генеральный дирек
тор ЗАО «ЮКЖД» подчеркнул, что 2/3 
или 76,5% нарушений на железной до
роге имеют организационный и техно
логический характер, и только треть — 
технический. «Две трети вопросов лежит 
в плоскости взаимодействия при орга
низации работ, обучения персонала, 
контроля за выполнением работ. Нам 
предстоит исправить ситуацию», - за
явил С. Валько.

Основные аспекты обеспечения безо
пасности движения поездов представил 
главный ревизор Левон Акопян. По его 
словам, несмотря на последовательное 
снижение браков в работе, числа сходов 
организованных поездов, локомотивов

при маневровой работе, специального и 
самоходного подвижного состава, в сфере 
гарантирования безопасности движения 
поездов предстоит еще немало сделать. 
Особое внимание Л. Акопян обратил на 
необходимость совершенствования рабо
ты руководителей и повышения культуры 
производства и безопасности, повышение 
роли ревизоров движения, тщательность 
проведения ежемесячных комиссионных 
осмотров пути и инфраструктуры.

О необходимости совершенствова
ния технологии производства работ и 
правильной их организации говорил и 
первый заместитель генерального ди
ректора ЗАО «ЮКЖД» Олег Шаталов. 
Он отметил необходимость доскональ
ного изучения документов, регламенти
рующих деятельность руководителей, 
обучения персонала.

Во время совета были заслушаны 
доклады начальников Дирекции инфра
структуры Геннадия Смирнова, Дирек
ции подвижного состава Николая Лав- 
ренчука, Предприятия автоматики теле
механики и связи Самвела Хачатряна, 
Предприятия электрификации и энерго
снабжения Гарника Иваняна, руководи
телей Ванадзорской, Гюмрийской, Ере
ванской и Севанской дистанций пути.

Закрывая совещание, генеральный 
директор ЗАО «ЮКЖД» С. Валько пору
чил всем собравшимся пересмотреть 
программы работ, перестроив их с учетом 
необходимости совершенствования сис
темы безопасности движения поездов.

Продолжает улучшаться система 
управления охраной 
труда, производственной и 
пожарной безопасности

На Южно-Кавказской железной дороге ут
верждена «Программа улучшения условий охра
ны труда и пожарной безопасности на 2016 
год». Ежегодные программы по охране труда 
представляют собой пакет мероприятий, наце
ленных на совершенствование условий охраны 
труда, производственной и пожарной безопас
ности, профилактику и исключение возможных 
нарушений в данных сферах.

В соответствии с программой, в 2016 году 
предусматривается осуществить целый ряд орга
низационно-технических мер в области охраны 
труда, в частности:

- по предупреждению наездов подвижного 
состава на работников. Для этого будет закуп
лено более 2 т краски и обновлена сигнально
предупреждающая окраска на машинах и обо
рудовании, сооружениях и устройствах, распо
ложенных в зоне железнодорожных путей;

- по предупреждению случаев производст
венного и электрического травматизма. Для это
го будут закуплены различные защитные средст
ва и приспособления, диэлектрические средства 
защиты работников;

- по улучшению условий труда и предупреж
дению заболеваний на производстве, а также 
санитарно-бытовых условий. Для этого предпри
ятия дороги будут снабжены обогревателями, 
кондиционерами, необходимой отопительной 
фурнитурой. Также планируется проведение ре
монта санитарно-бытовых помещений в струк
турных единицах дороги, замена осветительных 
приборов и т.д.;

Не меньшее внимание уделено программой 
и усилению противопожарной составляющей. В 
рамках укрепления пожарозащищенности объ
ектов дороги будет:

- закуплено порядка 150 огнетушителей раз
личных типов;

- продолжены работы по оснащению стан
ций (8 объектов) системами пожарной сигнали
зации;

- произведен монтаж противопожарного во
допровода на 3 пожароопасных объектах дороги;

- отремонтировано и вновь заправлено не 
менее 900 огнетушителей на созданном в Ерева
не участке по ремонту и заправке огнетушителей.

Наряду с материальным обеспечением доро
ги в рамках программы запланированы меро
приятия по обучению и пропаганде охраны тру
да. Так, в 2016 году планируется отправка в 
уполномоченные государственные предприятия 
53 работников из 6 подразделений дороги для 
прохождения дальнейшего обучения и подго
товки с получением официальных допусков к 
работе с кранами, компрессорами, сварочными 
аппаратами и т.п. Также будут дооснащены ка
бинеты по охране труда в структурных подраз
делениях дороги.

Для реализации подобной масштабной про
граммы в 2016 году в ЗАО «ЮКЖД» предусмот
рены расходы порядка 26 млн. драмов.

■
Отдел ОТ и ПБ
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Президент Армении наградил начальника 
Юридический службы ЗАО «ШКЖД» медалью 
«За биеные заслуги»

В связи с празднова
нием Дня армянской ар
мии президент Республи
ки Армения Серж Сарг- 
сян 27 января наградил 
группу военнослужащих 
за проявленную при ис
полнении служебных 
обязанностей предан
ность, храбрость и значи
мые заслуги.

В числе награжденных 
был и начальник Юридиче
ской службы ЗАО «Южно
Кавказская железная доро
га» Александр Агасарян, 
которому президент Арме
нии вручил медаль «За бо
евые заслуги».

Верховный главноко
мандующий Вооруженны
ми силами РА Серж Сарг- 
сян выступил с обращени
ем по случаю Дня армии, а 
также поздравил награж
денных.

«В этом году мы будем 
отмечать 25-ю годовщину 
провозглашения независи
мости Республики Арме
ния. Уже четверть века, как 
у нас есть свободная и не
зависимая государствен
ность. В течение всего это
го периода мы ни минуты 
не сомневались, что 25-

летний путь нашей страны 
был бы невозможен без 
той армии, которую мы со
здали.

Вооруженные силы Ар
мении стали теми первыми 
камнями, которые были за
ложены в фундамент наше
го государственного строи
тельства. Это было велени
ем времени и региона. Мы 
очень хорошо знали, кто 
мы и где живем. Мы армя
не, и будучи одной из 
древнейших наций Ближ
него Востока и Передней 
Азии, имеем опыт тысяче
летий», - сказал глава госу
дарства.

Президент Армении от
метил, что трагические со
бытия, происходящие сего
дня на Ближнем Востоке, 
знакомы армянскому наро
ду и происходили на его 
глазах в течение последних 
веков и как минимум двух 
тысячелетий.

«25 лет назад, когда мы 
принимали ответственность 
самим распоряжаться сво
ей судьбой, мы осознавали, 
что это почти равноценно 
тому, чтобы выйти на поле 
боя. И мы вышли. Вышли 
во имя прав человека и на
рода, во имя свободы. Мы

тогда уже видели дым, под
нимающийся из армянской 
церкви Баку, который был 
последним и самым убеди
тельным сигналом для всех 
сомневающихся. Позднее, 
уже в наши дни дым, под
нимающийся из сожженных 
и взорванных религиозных 
очагов, должен был уви
деть весь мир и пережить 
ужас удивления и возмуще
ния.

Мы этот ужас пережили, 
начиная с 1988 года, и са
мостоятельно сформиро
вавшиеся отряды самообо
роны были первыми шага
ми на пути борьбы за су
ществование. Мы также 
знали, что фидаинское дви
жение обречено на неуда
чу, если своевременно, 
именно на поле боя, не пе
рерастет в регулярную ар
мию. Регулярная Армянская 
армия, наша победоносная 
армия, выдержала экзамен 
войны, потому что в эти 
дни и Арцах, и Армения, и 
все армянство стали одной 
единой нацией-армией, 
стали тем, что наши истори
ки называют «Асканазов- 
ской нацией», а Святая 
книга -  «Асканазовским 
полком», который пред

ставляет собой и страну, и 
народ, и вооруженные си
лы», - заявил президент 
Армении.

Глава государства под
черкнул, что, хотя День ар
мии и является общегосу
дарственным и всенарод
ным, но в первую очередь 
это праздник военнослужа
щих. Армянский народ, по 
словам президента, доверя
ет преданности, профессио
нальным возможностям, 
высокому боевому духу ар
мянских военных.

«Желаем, чтобы отныне 
на границе не погиб ни 
один солдат. Желаю вам и 
всему нашему народу мира 
во имя свободы нашей 
страны, во имя честного 
труда, который является ус
ловием любого прогресса. 
Благодаря вам и вашим со
служивцам Вооруженные 
силы Армении осуществля
ют свою миссию, решают 
поставленные перед ними 
задачи. Вы это делаете с че
стью и на высоком профес
сиональном уровне.

Вы - достойные преем
ники тех, кто в огне Арцах- 
ской освободительной 
войны закладывал фунда
мент нашей будущей ар
мии. Многие из них пали, 
подарив нам жизнь и сво
боду. Сегодня, в этот завет
ный день, мы склоняем го
лову перед их светлой па
мятью. Вы -  те достойные, 
кто верен заветам павших 
и завещанным ими ценно
стям», - сказал президент 
Армении.

Министр транспорта и связи 
Республики Армения Гагик 
Бегларян 20 января посетил с 
рабочим визитом Исламскую 
Республику Иран. В состав ар
мянской делегации вошли ге
неральный директор ЗАО 
«Южно-Кавказская железная 
дорога» Сергей Валько и заме
ститель генерального директо
ра Армен Дарбинян.

В рамках визита Гагик Бегла
рян встретился с министром 
транспорта и градостроительства 
Аббасом Ахунди. Стороны обсу
дили вопрос создания транспорт
ного коридора Персидский залив 
-  Черное море, в частности, стро
ительство железной дороги 
Джульфа-Ерасх.

По итогам встречи глава мин
транса Армении отметил, что бла
годаря сотрудничеству армянских 
и иранских экспертов в данном 
вопросе возможен положитель
ный прогресс. «В Армении стро
ится соответствующая междуна
родным стандартам автомагист
раль, ведущая из Ирана в Грузию. 
Уверен, что до 2018 года будет 
сдан в эксплуатацию участок от 
Еревана до границы с Грузией. 
Для осуществления торговых пе-

Обсужден ниприс стриительстна железний 
дириги Джульфа (Иран) -  Ерасх (Армения)

ревозок по территории Армении 
будет подписано соглашение, 
способствующее доставке иран
ской продукции к Черному мо
рю».

Министр транспорта и градо
строительства Ирана в свою оче
редь отметил, что в прошлом го
ду был зарегистрирован 50%-ный

рост грузоперевозок между Ира
ном и Арменией.

«С армянской стороной про
ведены переговоры по вопросу 
строительства железной дороги 
Джульфа-Ерасх. Сейчас необхо
димо достичь согласия по вопро
сам финансирования», - сказал 
Аббас Ахунди.

Министр транспорта и связи 
Армении встретился с министром 
связи и информационных техно
логий Ирана Махмудом Ваези. 
Главы ведомств подписали два 
меморандума о взаимопонима
нии и сотрудничестве в сфере 
почтовой связи и коммуникаций.

В заключение визита Гагик

Бегларян встретился с первым ви
це-президентом Ирана Эсхадом 
Джахангири. Стороны обсудили 
ход реализации ранее достигну
тых между странами договорен
ностей, а также перспективы рас
ширения сотрудничества в усло
виях снятия санкций с Ирана.

■
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Как часто в жизни нам при

ходится сталкиваться со сте
реотипами и как часто мы са
ми создаем их себе? Один из 
таких стереотипов - деление 
профессий на женские и муж
ские. Уже давно все мы свык
лись с мнением, что профессия 
педагога или воспитателя - 
больше женская, нежели муж
ская, а медсестра вызывает у 
нас больше доверия, чем мед
брат. Но вот пожарный или по
лицейский - обязательно муж
чина, хотя множество женщин 
уже доказали, что это отнюдь 
не так.

Мир меняется, общество раз
вивается, ломаются или меняются 
стереотипы. Сложно представить, 
но всего каких-то 150 лет назад 
трудно было найти женщину-вра- 
ча, эта профессия считалась сугу
бо мужской, а представительниц 
прекрасного пола в нее долго не 
пускали и не признавали.

Но и сейчас существуют сфе
ры, в которых трудно найти сде
лавших успешную карьеру жен
щин. Среди таких сфер - желез
ная дорога, где работают, в ос
новном, мужчины. Это неудиви
тельно: железнодорожник - про
фессия достаточно сложная. И 
мало кто знает, что в небольшом 
селе Дзорагет Лорийской области 
живет и работает пока первая и 
единственная в Армении женщи
на - начальник железнодорожной 
станции. Эту хрупкую и обаятель
ную женщину зовут Ануш Акопян 
и руководит она железнодорож
ной станцией, которая носит имя 
великого армянского писателя 
Ованнеса Туманяна.

Станция «Туманян» обслужи-

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕПО?

вает грузовые и пассажирские по
езда, так что забот начальнику 
хватает: необходимо не только 
эффективно организовать теку
щую работу, но и постоянно кон
тролировать состояние железно
дорожного полотна, инфраструк
туры, производство ремонтных 
работ, уделять внимание своим 
работникам, большинство из ко
торых, к слову, мужчины.

«Работать на железную доро
гу я пришла 27 лет назад, - рас
сказывает Ануш Акопян. - Начина
ла товарным кассиром, затем ста
ла товарным кассиром-приемос- 
датчиком. Есть и такая профессия

на железной дороге (Улыбается.). 
Потом стала дежурным по стан
ции, и вот уже три года я - на
чальник станции».

Тикин Ануш, как уважительно 
называют ее подчиненные, пока
зывает здание станции, подсоб
ные помещения, а также особую 
гордость - импровизированный 
музей Ованнеса Туманяна, кото
рый вот уже 3 года действует в 
одной из комнат станции. Интере
суюсь, не трудно ли справляться с 
подчиненными-мужчинами?

«Единственная трудность в 
том, что все мы выросли вместе, в 
одном селе, знаем друг друга с 
детства. Так что пришлось с само
го начала разграничить: работа - 
работой, а дружеские отношения
- только вне рабочего времени. 
Все мои коллеги знают, что уж ес
ли я чего-то требую, то полного и 
неукоснительного выполнения 
служебных обязанностей», - рас
сказывает она.

Ануш Акопян - первая в своей 
семье, кто выбрал профессию же
лезнодорожника. Ее отец, мама и 
брат работали на нефтебазе в се
ле Дзорагет: отец - слесарем, ма
ма - кассиром-счетоводом, а брат
- водителем.

Но железная дорога была меч

той Ануш с самого детства, и, ког
да в детском садике спрашивали, 
кем она хочет стать, когда вырас
тет, малышка отвечала - провод
ником. Девочке нравилась форма 
проводниц поездов, которые ос
танавливались на той самой стан
ции, начальником которой она 
станет через пару десятков лет.

«Мне нравилось наблюдать за 
ними, за их работой, за тем, как 
они проверяют поезд перед от
правлением, как дают сигнал ма
шинисту о том, что можно дви
гаться дальше, - рассказывает ти
кин Ануш. - Но после школы я за
хотела стать юристом. Поступить 
в институт с первого раза не по
лучилось, и я решила не терять 
времени и немного поработать. 
Сначала работала на швейной 
фабрике, а потом пришла на же
лезную дорогу. Мне сразу понра
вилось то, что здесь все, начиная 
с руководителя и заканчивая 
обычным рабочим, подчиняются 
общим для всех правилам и по
рядкам. Честно говоря, я не люби
ла шить, и подумала: а что если 
мне не понравится быть юрис
том? Так и осталась здесь, ведь 
железную дорогу я люблю».

Но путь к мечте оказался не
простым - семья будущего на

чальника была против. Отец Ануш 
убеждал ее, что профессия же
лезнодорожника трудная для 
женщины, требует постоянной 
дисциплины, к тому же затягива
ет и не отпускает. А мама и брат 
были против ночных дежурств.

«Они переживали, боялись, 
что ночью кто-то может напасть 
на меня. Но я сказала, что не тру
сиха, пусть боится потенциальный 
грабитель», - смеясь, рассказыва
ет она.

Затем Ануш Акопян окончила 
Политехнический институт и стала 
профессионалом своего дела, ко
торому посвящает даже свое сво
бодное время. Ее дом находится 
напротив станции, так что и в не
рабочее время она следит за род
ным «Туманяном» с балкона.

«В нашей работе есть такое 
понятие, как внезапная проверка. 
У меня же эта внезапная провер
ка почти круглосуточно, - шутит 
тикин Ануш. - Я и из дома слежу 
за тем, как прибывают поезда, как 
работает станция. Железная доро
га стала моей жизнью, я уже не 
представляю свою жизнь без нее. 
Без стука колес я скучаю».

Но эта жизнь трудна: с начала 
весны практически весь день на
чальник станции находится, что 
называется, «в поле», проводя 
постоянные проверки на желез
нодорожных путях.

«Меня часто спрашивают 
коллеги, начальники других 
станций, почему я столько рабо
таю, но мне моя профессия при
носит только радость. Я рада, 
когда на моей станции кипит ра
бота, когда станционное хозяйст
во в полном порядке. Кабинет
ная работа не для меня, я люблю 
постоянное движение», - говорит 
Ануш Акопян.

А что же дальше? Какое буду
щее ждет единственную женщи
ну, управляющую железнодорож
ной станцией? На этот вопрос ти
кин Ануш, загадочно улыбаясь, 
отвечает крылатыми словами: 
«Плох тот солдат, который не хо
чет стать генералом».
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Ч е с т ь  и сл а в а  
ф ам илии Крпеин

Железная дорога -  особая сфера, неделимая цепь, 
каждое из звеньев которой гарантирует бесперебойную 
и эффективную работу всего организма. Отдел охраны 
труда и производственной безопасности, как один из 
компонентов системы, наделен важной функцией -  га
рантированием гарантированием безопасности труда для 
всего коллектива железной дороги путем применения 
правил безопасности на всех станциях железной дороги 
и проведения профилактических мероприятий. Как го
ворит начальник отдела Григор Крпеян, каждый из при
шедших на работу железнодорожников должен вер
нуться домой живым и здоровым.

Григор Крпеян - старожил, 
на железной дороге он уже 35 
лет. Как и многие железнодо
рожники, он тоже рос и совер
шенствовал свои профессио
нальные качества, работая на 
разных должностях. В 1980 году 
он начал работать слесарем в 
вагонном депо. Помимо опыта 
необходимо было получить и 
специализированное образова
ние, приобрести знания, а Рос
товский институт путей сообще
ния был кузницей кадров ар
мянской железной дороги. От
сюда Крпеян вернулся инжене- 
ром-механиком вагонострое
ния. До и после этого он зани
мал разные посты, был замести
телем начальника депо, замес
тителем управления подвижно
го состава, начальником резер
ва и т. д. Так что сфера охраны 
труда и производственной бе
зопасности всей железной до
роги была доверена ему не сра
зу. Человек прошел большую 
школу, поработал в разных 
сферах на железной дороге, 
вник в суть и особенности дела. 
Вот и сейчас он выполняет свои 
обязанности со всей ответствен
ностью. Словом - настоящий 
железнодорожник.

Вместе с тремя сотрудника
ми отдела - Айком Петросяном, 
Артуром Мнацаканяном, Анаит 
Папикян - он контролирует ра

боту в сфере охраны труда на 
всей железной дороге. «Они 
хорошие специалисты, ведущие 
инженеры и хорошо знают свое 
дело. Они рядом в любую ми
нуту и самое главное — знают, 
что делать», - говорит началь
ник отдела.

- Конечно, надо знать, ка
кими опасностями чревата про
фессия, где быть более внима
тельным. Во всех подразделе
ниях железной дороги действу
ют подразделения отдела охра
ны труда. Так что постоянная 
связь с центром дает возмож
ность действовать без промед
ления. Все мы - солдаты, каж
дый день находящиеся на 
службе. Солдат обеспечивает 
безопасность страны, а наши 
сотрудники - каждого из трех 
тысяч железнодорожников, 
сравнивает Григор Крпеян

Эти слова, несомненно, вы
зовут интерес у читателя, не го
воря уже о фамилии Крпеян. 
Кто, услышав ее, не переживет 
чувства уважения, преклонения 
и гордости? Имя Татула Крпеяна 
-нашего Национального героя, 
орла Геташена - отзовется в 
сердцах читателей. Педагог-ис
торик, певец и поэт, патриот- 
гайдук... А мы от себя добавим - 
еще и железнодорожник. Во 
время летних каникул в совет
ское время, когда пассажирские

перевозки возрастали, в работу 
вовлекались студенческие бри
гады, студенты работали про
водниками. Татул был одним из 
них. Когда в 1989 году он захо
тел поступить на работу на же
лезную дорогу, старший брат 
Григор был против. Потому, что 
знал, какая цель скрывается за 
этим желанием - брат хочет 
привозить оружие.

Но Татул втайне от брата 
достиг своей цели и смог тай
но, поездом, привезти оружие. 
Он со всеми мог найти общий 
язык, да и мог кто-то пойти 
против Арцаха?

Он прожил короткую 
жизнь, но прошел через мно
жество испытаний. Пережил 
операцию на сердце во время 
службы в армии, разбирал за
валы после землетрясения 1988 
года, вступил в освободитель
ную борьбу, оставив обучение 
в университете, родителей, мо
лодую жену и маленькую дочь, 
свое село Арег, которое сейчас 
носит его имя, и отправился в 
Арцах. Никто не мог его остано
вить. Он говорил братьям: «Ес

С боевы м  товари щ ем  в Геташ ен е , 1991 г.

Та тул  Крпеян во врем я вы ступления созданного  им 
национального  ан сам бля песни и пляски "М а р а ту к "

ли любите меня, уважайте мою 
веру, хотите помочь - найдите 
оружие». Не мог такой человек, 
как Татул, не быть на фронте.

Он был командиром группы, 
которая отправилась в Гюлистан, 
а потом он стал тем, кто добро
вольно принял на себя командо
вание обороной Геташена.

В 1990 году Геташен был в 
панике, селу угрожала депорта
ция. Татул был верой и надеж
дой геташенцев. «Приехав из 
Талина, он вписал свое имя в 
славную историю Геташена, 
стал его воином и учителем, 
свидетелем и героем его нового 
времени», - пишет историк.

30 апреля 1991 года началась 
печально известная операция 
"Кольцо" - на села Геташенского 
подрайона обрушились совет
ские войска и азербайджанский 
ОМОН. Начались погромы. Татул 
с горсткой армянских ополчен
цев остановил нападение. Татулу 
удалось заставить руководство 
советских войск вступить в пере
говоры. Во время этих перего
воров он был убит предатель
ским выстрелом азербайджан
ских омоновцев. Татул погиб, но 
сумел предотврать резню армян
ского населения.

Он родился весной, и ушел 
из этого мира тоже весной. Он 
стал горящей в церкви свечой, 
которая своим светом озаряет 
все вокруг. Всему народу и роду 
Крпеянов он оставил в наслед
ство гордость, гораздо боль
шую, чем боль от потери.

В глазах его брата Григора 
я увидела неутолимую боль и 
гордость. А честь семьи Крпеян 
измеряется и в заслугах и ра
боте железнодорожника Григо
ра Крпеяна.

■
Сусанна М артиросян

П О ЗД РА ВЛ Я ЕМ  
НАШ ИХ ЮБИЛЯРОВ
ФЕВРАЛЬ
1 февраля Сукиасян Аветик Хачикович, машинист 

электровоза Гюмрийского локомотивного депо
2 февраля Саргсян Ануш Артушевна, проводник 

пассаж. вагонов Дирекции пассажирских перевозок
4 февраля Папикян Анаит Людвиговна, ведущий 

инженер службы технической политики Аппарат 
управления

7 февраля Маргарян Айк Мехакович, тракторист- 
экскаваторщик Севанской дистанции пути

8 февраля Брутян Иван Арамаисович, дежурный 
переезда Ванадзорской дистанции пути

10 февраля Мартиросян Агаси Людвигович, 
машинист автодрезины 6-го раз. Севанской 
дистанции пути

12 февраля Саргсян Агван Аветисович, дежурный 
по станции ЛСО "Гюмри"

13 февраля Едигарян Аркади Арестович, 
начальник ПМС "Масис"

14 февраля Бегджанян Артур Шмавонович, зап. 
ДСП ЛСО "Ванадзор"

15 февраля Оганесян Спартак Карапетович, осв. 
бр. Гюмрийской дистанции пути

18 февраля Геворкян Айк Артушевич, монтер пути, 
Севанской дистанции пути

19 февраля Аганесян Феликс Владимирович, осв. 
бр Ереванской дистанции пути

20 февраля Казарян Гарник Минасович, водитель 
Дирекции материально-технологического 
обеспечения

20 февраля Карапетян Самвел Хачикович, д/п
Ереванской дистанции пути 

23 февраля Епремян Саргис Казарович, оператор 
поста централизации ЛСО "Ереван"

27 февраля Мартиросян Альберт Артаваздович,
аккумуляторщик 5-го разряда. Гюмрийского 
локомотивного депо

28 февраля Рамазян Эдуард Завенович, старший 
электромеханик Предприятия электрификации и 
энергоснабжения

29 февраля Лолоян Тигран Акопович, пом. маши
ниста тепловоза маневровых работ Гюмрийского 
локомотивного депо

МАРТ
1 марта Шамоян Хачик Шабабович, монтер пути 

Гюмрийской дистанции пути
2 марта Григорян Вараздат Тепаносович,

машинист ВПО-3000 ПМС "Масис"
5 марта Казарян Гоар Александровна, оператор по 

вводу информации ЛСО "Ереван"
8 марта Петросян Аркадий Иосифович, проводник 

пассаж. вагонов Дирекции пассажирских перевозок 
10 марта Егиазарян Арцрун Жораевич, 

электромеханик участка Аракс-Масис-Ерасх 
Предприятия автоматики, телемеханики и связи 

10 марта Мартиросян Альберт Михайлович, 
машинист электровозов груз. и пасс. поездов 
Гюмрийского локомотивного депо 

10 марта Товмасян Павел Оганесович, дорожный 
мастер Гюмрийской дистанции пути 

12 марта Мкртчян Софик Шириновна, начальник 
сектора контроля доходов от грузовых и 
пассажирских перевозок Аппарата управления 

15 марта Матевосян Варужан Людвигович,
старший ОВР 5-го разряда Гюмрийского вагонного 
депо

17 марта Шабоян Варужан Рафикович, монтер пути 
Севанской дистанции пути

19 марта Степанян Арутюн Вардгезович, слесарь 
по ремонту электрических машин 5-го разряда 
Гюмрийского локомотивного депо

20 марта Момчян Ваник Джанивекович, главный 
кондуктор ст. "Зод" ЛСО "Севан"

20 марта Петросян Мартин Давидович, 
маневровый диспетчер ЛСО "Гюмри"

20 марта Попов Самвел Эмильевич, помощник 
машиниста пригородных поездов Гюмрийского 
локомотивного депо

21 марта Авоян Артур Оганесович, зам. начальника 
ЛСО "Гюмри"

21 марта Керопян Аида Сережаевна, товарный 
кассир ЛСО "Ереван"

23 марта Давтян Саргис Андраникович, эл. монтер 
5-го разр. ПКС-Масис Предприятия электрификации и 
энергоснабжения
24 марта Егикян Акоп Артаваздович, ведущий 

инструктор по обучению отдела профессиональной 
подготовки Аппарата управления

26 марта Асатурян Рита Павловна, специалист по 
кадрам 1-й кат. Гюмрийского локомотивного депо

27 марта Оганесян Артур Дживанович, 
освобожденный бригадир Ереванской дистанции 
пути
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