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ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

30.05.2022, անմիջապես հրապարակման ենթակա 

Ինտերնետ հարթակը և դրա ծառայությունները շահակիցներին ներկայացնելու  

 

2022 թվականի մայիսի 26-ին Երևանում տեղի ունեցավ ինտերնետ բիզնես համաժողովի 

ներկայացումը՝ Սևծովյան ավազանում հարակայուն արտադրողներին միմյանց կապելու և 

կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսությունը խթանելու նպատակով։ 

Հանդիպմանը ներկա էին տարբեր թիրախային խմբերից 42 ներկայացուցիչներ. 

տեղական/ազգային/տարածաշրջանային պետական մարմիններ, շահագրգիռ խմբեր` 

ներառյալ ՀԿ-ներ և միջազգային կազմակերպություններ, բարձրագույն կրթական և 

հետազոտական հաստատություններ, բիզնեսին աջակցող կազմակերպություններ, ՓՄՁ-

ներ, հանրության և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ: 

 

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ AGREEN ծրագրի ազգային համակարգող Լիլիթ Ավդալյանը։ 

Այնուհետև առցանց կարճ ելույթով հանդես եկավ փոխվարչապետի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչ Աստղիկ Հայրապետյանը։ Այնուհետև AGREEN Փորձառության համայնքի 

համակարգող Աննա Հովհաննիսյանը մանրամասն ներկայացրեց AGREEN ինտերնետային 

հարթակը և մասնակիցների հետ քննարկեց հարթակի օգտագործման և տեխնիկական 

ասպեկտները, ֆունկցիոնալությունը, ինտերֆեյսը և բովանդակությունը: 

Մասնակիցները ակտիվորեն մասնակցում էին շնորհանդեսի ընթացքում բազմաթիվ հարցեր 

տալով, մասնավորապես՝ կապված կայքում ներկայացված լոգիստիկ կենտրոնների 

ընտրության չափանիշների, խոշոր ընկերությունների ներգրավվածության, արտահանվող 

արտադրանքի տեսակի հետ (մասնավորապես առաջարկվում էր արտահանել վերամշակված 

արտադրանք հումքի փոխարեն), Հարթակի կայունությունը, նախագծի գործընկերների 

դերերը վեբ կայքի խթանման գործում, կայքի հասանելիությունը ոչ նախագծի գործընկեր 

երկրների համար, երկրների միջև փորձի փոխանակում և այլն: 

Կայքի բարելավման հետ կապված՝ մասնակիցները նշեցին որոշ տեխնիկական բնույթի 

խնդիրներ, ինչպես օրինակ՝ քարտեզի այբբենական կարգը և քաղաքի նկարների 

ընտրությունը, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ ասպեկտներ: Նաև հարցրեցին Հարթակում 

ներկայացված յուրաքանչյուր երկրի ստանդարտների/ օրենսդրության ներկայացման, 

ինչպես նաև երկրների ֆերմերների միջև բրենդինգի համար շուկա ստեղծելու 

հնարավորության մասին: 

Մեկ այլ հետաքրքիր հարց վերաբերում էր տեղի ֆերմերին իրենց հողերը լոգիստիկ 

կենտրոններին անդրսահմանային ձևաչափով տրամադրելու հնարավորության մասին: 

շարունակելի 
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Աշխատաժողովի երկրորդ մասը նվիրված էր Հայաստանում կլիմային ուղղված խելացի 

գյուղատնտեսության (CSA) փորձի քննարկմանը, համագործակցության և զարգացման 

համանման հարթակների և գործիքների ներկայացմանը: Առաջին բանախոսը Օնիկ 

Սանջյանն էր, BSB SF – Խելացի գյուղատնտեսություն/ADI – Թվային գյուղատնտեսություն, 

հասարակայնության հետ կապերի մասնագետը, ով հակիրճ ներկայացրեց https://adi-

platform.com հարթակը։ Այնուհետև PONTOS ծրագրի ղեկավար Աղավնի Հարությունյանը 

ներկայացրեց PONTOS ծրագրի արդյունքները և ծրագրի շրջանակներում ստեղծված 

առցանց գործիքները։ Երրորդ բանախոսը «Ֆարմ Ֆրեշ» ՍՊԸ-ի հիմնադիր Աննա Ավագյանն 

էր: Նա ներկայացրեց իրենց կայքը և նշեց մի քանի հնարավոր պատճառներ՝ գին, ժամանակ, 

հեռավորություն և մատչելիություն, թե ինչու մարդիկ չեն նախընտրում շուկայից գյուղմթերք 

գնել: Հաջորդ բանախոսը ՀՀ-ում Եվրոպական միության պատվիրակության առևտրի 

պատասխանատու Կարեն Ազարյանն էր: Նա ներկայացրեց Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև 

առևտուրը 2021 թվականին։ Նա նշեց 5 ապրանք, որոնք արտահանվել են ԵՄ ամենաբարձր 

արժեքով՝ երկաթ, պողպատ և այլ մետաղներ. հագուստ; ալյումինե; պղինձ և մոլիբդեն; 

ադամանդ և զարդեր։ Այնուհետև ՊԳԿ-ի ազգային տեխնիկական համակարգող Վահան 

Ամիրխանյանը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության թվային գյուղատնտեսության 

ազգային ռազմավարության նախագիծը, որով առաջարկվում է ստեղծել խելացի և թվային 

գյուղատնտեսության վրա կենտրոնացած հարթակ և թվային գյուղատնտեսությունը 

ներառել Հայաստանի կրթական համակարգում։ Հաջորդ բանախոսը «Հայկական 

գյուղատնտեսական դաշինք» կոալիցիայի հիմնադիր անդամ Գոռ Մովսեսյանն էր․ Դաշինքը 

միավորել է Հայաստանում գյուղատնտեսական ուղղվածության 22 ակտիվ 

կազմակերպությունների: Ներկայացվեց «Հայկական գյուղատնտեսական դաշինք» 

կոալիցիայի պատմությունը և ընդգծվեց դրա կարևորությունը հայաստանյան 

գյուղատնտեսության համար։ 

Աշխատաժողովի ավարտը նվիրվեց աշխատաժողովի հիմնական արդյունքների 

ամփոփմանը, հարթակի հնարավոր բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններին: 

Վերջում մասնակիցներին տրամադրվեցին թղթային գնահատման ձևեր՝ իրենց կարծիքը 

աշխատաժողովի վերաբերյալ արտահայտելու համար։ 
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