პატიმრებს
რადიომიმღებისა/ტელევიზორის
შეძსაძენად
სპეციალური
თანხმობა აღარ დასჭირდებათ
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში რადიომიმღე
ბისა
და
ტელევიზორის
შეძენას
დირექტორის
სპეციალური თანხმობა აღარ
დასჭირდება.
ცვლილებებს
სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო
ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტს უკვე წარუდგინა.

შესაბამის
იუსტიციის
ცვლილებები

კანონპროექტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ მათი გამოყენებით
დაირღვევა
დაწესებულების
დებულება
და
სხვა
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სიმშვიდე, დაწესებულების დირექტორი
უფლებამოსილი
იქნება,
ჩამოართვას
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ტექნიკა და გადასცეს მის ახლო ნათესავს.
ზემოთ აღნიშნულის გარდა, კანონპროექტში საუბარია პატიმართა
კვებაზეც. პროექტში აღნიშნულია, რომ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის
მიმართ ამჟამად ყოველდღიურად განსაზღვრული კვების რაოდენობა
გახდება მინიმუმი და იქნება არანაკლებ სამჯერადი.
ამასთან, საკანონმდებლო პაკეტში საუბარია განათლების უფლებაზეც.
კანონპროექტის მიხედვით, ყველა მსჯავრდებულს მიენიჭება
აკადემიური უმაღლესი განათლების მიღების უფლება, გარდა
საშიშროების მაღალი რისკის მსჯავრდებულისა (ამჟამად ამ უფლებით
სარგებლობს მხოლოდ გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებული და ის დაბალი
რისკის მსჯავრდებული, რომელიც სასჯელს იხდის დაბალი რისკის

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში).
„მსჯავრდებული აკადემიურ უმაღლეს განათლებას მიიღებს: ციფრული
სწავლების ფორმით, რაც გულისხმობს აკადემიური უმაღლესი
განათლების მიღებას პირდაპირი ტელეხიდის გზით, სპეციალური
ელექტრონული პლატფორმების მეშვეობით ან კორესპონდენციული
სწავლების ფორმით, რაც გულისხმობს აკადემიური უმაღლესი
განათლების
მიღებას
საკონტაქტო
პირის
დახმარებით მსჯავრდებულისთვის სასწავლო მასალის მიწოდებით,
წერილობითი ფორმების გამოყენებით“, – ნათქვამია კანონპროექტში.
კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ შესაძლებელი იქნება, ბრალდებულის
ჩართვა ბრალდებულთა მხარდამჭერ პროგრამებში, მისივე თანხმობით,
ბრალდებულის
სტატუსისთვის
დამახასიათებელი
სპეციფიკის
გათვალისწინებით.

"გამსახურდიას მკვლელობა დიდი
ღალატის
შედეგი
იყო...სააკაშვილის
მიმართაც
იგივე სცენარია დაწერილი"
პარტია „ლელოს“ თავმჯდომარე
მამუკა ხაზარაძე განცხადებას
ავრცელებს.

როგორც

განცხადებაშია

აღნიშნული,

იმედია,

დადგება

დრო

და

სააკაშვილი თავად იტყვის, ვინ დაარწმუნა, მიეღო საქართველოში
ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, ვინ მისცა გარანტიები, რომ ამ დღეში
არ ჩავარდებოდა.
„30 წელი ქართულ პოლიტიკას ვუყურებთ. იმედით ვიწყებთ ყველა
არჩევნებს, იმ იმედით, რომ, აი, ახლა გვეშველება, ახლა დაიწყება
ის, რაც ნორმალურ და ცივილიზებულ ქვეყნებში ხდება, ის, რომ
ადამიანი, მოქალაქე იქნება დაცული, თუმცა…
უმრავლესობით ვირჩევთ პრეზიდენტებს, თითქმის ერთხმად,
ერთსულოვნად. შემდეგ, ყოველ ჯერზე ამ ლიდერის განადგურებით ვართ
დაკავებული. სახალხო სანახაობის ფონზე აღტკინებულები და
განაბულები მისი სასაკლაოზე გაყვანის ფინალური სერიის მოლოდინში
შევცქერით სისხლიან დასასრულს.
ახლაც იგივე ხდება, რაც 30 წლის წინ. პრეზიდენტ გამსახურდიას
მკვლელობა დიდი ღალატის შედეგი იყო, ღალატის, რომელშიც მისი
გარემოცვა და მტრები თანაბრად მონაწილეობდნენ. მაშინ საღმა
აზრმა ვერ გაიმარჯვა, პრეზიდენტი მოვკალით! დიახ, ყველამ ერთად
მოვკალით, მიუხედავად მომხრისა თუ მოწინააღმდეგისა, ის მოკლა
ღალატმა, რომელიც პროცესების თანმხლები იყო, როგორც ქართული
ფენომენი.
სააკაშვილის მიმართაც იგივე სცენარია დაწერილი, როგორც აქ,
ასევე რუსეთის სპეცსამსახურებში, ზუსტად ისე, როგორც
გამსახურდიას დროს, მაშინაც და ახლაც ქართველების ხელით ხდება
ერთ დროს უმრავლესობით არჩეული პრეზიდენტის მკვლელობა.
არაბული ანდაზაა, ის, რაც ერთხელ ხდება, არაა აუცილებელი,
მეორედ მოხდეს, და თუ ორჯერ ხდება, მესამედ და კიდევ ბევრჯერ
აუცილებლად მოხდებაო. მესამე შეიძლება ივანიშვილი იყოს, თუ
სააკაშვილს დროზე არ მიეცა სიცოცხლის შენარჩუნების უფლება,
ამაში დარწმუნებული ვარ და მთელი გულით არ მინდა, რომ ასე
მოხდეს…
უნდა დამთავრდეს პოლიტიკური ვენდეტა, რევანში და შურისძიება.
იმედია, დადგება დრო და სააკაშვილი თავად იტყვის, ვინ
დაარწმუნა, მიეღო საქართველოში ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, ვინ

მისცა გარანტიები, რომ ამ დღეში არ ჩავარდებოდა, “არაფერი არს
დამალული, რაც არ გამჟღავნდების”.
დავფიქრდეთ ყველა, დავსვათ წერტილი, დავიწყოთ სუფთა ფურცლიდან
ამ რთულ და ქვეყნისთვის უამრავი გამოწვევების სავსე დროს. მერე
გვიან იქნება, მერე ვეღარ გავაჩერებთ ზვავს, რომელიც
წაგვლეკავს, ეს კი ის სცენარია, რომელიც აწყობს ჩვენს მტერს.
გონს მოვიდეთ, დავამარცხოთ ეს ისტორიული ღალატი ერთმანეთის და
ქვეყნის მიმართ“, – აღნიშნულია ხაზარაძის განცხადებაში.

ბაზარზე ნედლი რძის დეფიციტია,
შესაბამისად
გაძვირებულია
ყველიც და სხვა რძის ნაწარმიც
რძის ნაწარმის ფასები უკვე
რამდენიმე
თვეა
ზრდის
ტენდენციით გამოირჩევა. როგორც
ყველის
მწარმოებელთა
ასოციაციის თავმჯდომარე ანა
მიქაძე
„კომერსანტთან“
აცხადებს, ბაზარზე ნედლი რძის
დეფიციტია,
შესაბამისად
გაძვირებულია ყველიც და სხვა
რძის ნაწარმიც.
„თუ ადრე ბაზრის 30%-ს ქართული ნედლი რძე აკმაყოფილებდა, დღეს
ვითარება ბევრად კატასტროფულია, შესაძლოა ეს მაჩვენებელი
10-15%-მდე ჩამოვიდა. ძალიან მარტივად ჩაგვანაცვლა ბელორუსულმა
რძემ. კატასტროფული ვითარებაა ფასების მხრივ. 22 ლარი გახდა

იმერული ყველი, არ ახსოვს ქართულ ბაზარს ასეთი შემთხვევა. ასეთი
მარტივი ყველისთვის იმის გამო, რომ რძის დეფიციტია, 22 ლარი
ფასი მართლაც კატასტროფაა. თუმცა თუ ვითარება ასე გაგრძელდა,
ძალიან მალე 28 ლარიც გახდება“, — ამბობს ანა მიქაძე.
ექსპორტზე საუბრისას კი ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ
ევროპულ ბაზარზე ქართული რძის პროდუქტების მოხვედრის შანსი
მინიმალურია, რადგან ის ვერანაირ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
„რძის პროდუქტების ექსპორტზე საუბარი არის ბლეფი. საუბარი
იმაზე, რომ რომელიმე ევროპული ქვეყანა ცხოველური პროდუქტებით და
პირველ რიგში რძის პროდუქტებით შეგვიშვებს ბაზარზე, არის ბლეფი,
რადგან არანაირ მოთხოვნებს, არანაირ სტანდარტებს არ
ვაკმაყოფილებთ. საკუთარ ბაზარზე არ გვყოფნის არაფერი და რომელ
უცხოურ ბაზარზეა საუბარი. გარდა ამისა, ევროპაში გასატან
პროდუქტს ბევრი სტანდარტის დაკმაყოფილება უწევს, რასაც ქართული
სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილებს. რაღაც პატარა კომპანიები,
რომლებიც
თითქოს
ექსპორტზე
გადიან,
წარმოუდგენელია“, — ამბობს ანა მიქაძე.

აი,

commersant.ge

"ბოლო პერიოდში გავრცელებულია
ძირითადად ოთხი სახის ვირუსი"
– მაია ჩხაიძე

„ბოლო პერიოდში სტაციონარშიც და
ამბულატორიაშიც მომართვიანობა გაზრდილია,
იმიტომ,
რომ
მაღალია
ავადობა
და გავრცელებულია ძირითადად ოთხი სახის
ვირუსი, – ამის შესახებ ციციშვილის
კლინიკის პედიატრმა მაია ჩხაიძემ
„ინტერპრესნიუსთან“ საუბრისას განაცხადა.
მისივე თქმით, ყველაზე ხშირად ეს არის რინოვირუსები და
რესპირატორულ-სინციტიური ვირუსი, რომელიც განსაკუთრებით ხშირად
ამ ეტაპზე გვხვდება. როგორც მაია ჩხაიძემ აღნიშნა, ასევე არის
გრიპის შემთხვევები და კორონავირუსული ინფექცია.
„ბოლო პერიოდში სტაციონარშიც და ამბულატორიაშიც მომართვიანობა
გაზრდილია, იმიტომ, რომ მაღალია ავადობა და გავრცელებულია
ძირითადად ოთხი სახის ვირუსი. ყველაზე ხშირად ეს არის
რინოვირუსები და რესპირატორულ-სინციტიური ვირუსი, რომელიც
განსაკუთრებით ხშირად ამ ეტაპზე გვხვდება. ასევე, არის გრიპის
რამდენიმე შემთხვევა და კორონავირუსული ინფექცია, ის
რასაკვირველია არსად წასულა და ისევ ცირკულირებს. დაახლოებით
20% ავადობის კორონავირუსულ ინფექციაზე მოდის. ყველას კლინიკური
ნიშნები მსგავსი აქვთ. მაღალი ცხელება ახასიათებთ, რომელიც 5-6
დღე გრძელდება და ცხელების საწინააღმდეგო მედიკამენტებს ძალიან
ძნელად ემორჩილებიან. რაც შეეხება რესპირატორულ-სინციტიურ
ვირუსს, ის განსაკუთრებით მძიმედ მიმდინარეობს და უფრო 2 წლამდე
ბავშვები ავადობენ. ჩვილები და ახალშობილები განსაკუთრებით
საყურადღებონი არიან, იმიტომ, რომ მათ საშუალო და მძიმე
შემთხვევების შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაცია ესაჭიროებათ“,განაცხადა ჩხაიძემ.

საქართველოს სახალხო არტისტი
თამარ სხირტლაძე გარდაიცვალა
საქართველოს სახალხო არტისტი
თამარ
სხირტლაძე
93
წლისა
გარდაიცვალა.
ინფორმაციას
მაჯანიშვილის თეატრი ავრცელებს.

თამარ სხირტლაძე 1929 წელს, ლაგოდეხში დაიბადა. 1949 დაამთავრა
თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ
თეატრთან არსებული დრამატული სტუდია. შემდგომში კი გახდა
მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი. მონაწილეობდა ისეთ სპექტაკლებსა
და ფილმებში როგორებიცაა: „კაცია-ადამიანი?!“, „მოძღვარი“, „მეფე
ლირი“, „ადამიანთა სევდა“, „ფესვები“, „ლუკას სახარება“ და
„ნუცას სკოლა“. თამარ სხირტლაძემ სცენაზე 70 წელი გაატარა და
ქართულ კინოსა და თეატრში უხუცეს მსახიობად ითვლება.
2010 წელს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის წინ საზეიმოდ
გაიხსნა თამარ სხირტლაძის ვარსკვლავი. 2019 წელს, მას მიენიჭა
„წლის პერსონის“ წოდება.

მზიურის პარკს დაახლოებით 2
ჰექტარი ტერიტორია დაუბრუნდა

“მზიურის”
პარკის
ტერიტორიაზე არსებული
18
000
ათას
კვადრატული
მეტრამდე ფართობის მიწა
დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს
დაუბრუნდა.

როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, „მზიური“ ქალაქის თანამედროვე
ისტორიისა და კულტურული ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.
„ყველას კარგად გვახსოვს ის მავნე პრაქტიკა, რომელიც წლების
განმავლობაში დანერგილი იყო და ყოველდღიურად ხდებოდა. ეს იყო
მწვანე არეალების, სპორტული მოედნების მიტაცება და მათ ადგილზე
გარკვეული სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, თუმცა, 2017 წლიდან
რადიკალურად შეიცვალა მიდგომები, რადგან ჩვენთვის პრინციპულად
მნიშვნელოვანია, დედაქალაქი იყო კიდევ უფრო მწვანე, იყოს კიდევ
უფრო მეტი რეკრეაციული სივრცე.
თქვენ იცით მზიურის პარკი, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
სივრცეა და დიდი ისტორიის მატარებელია. თავის დროზე
თბილისისთვის მორიგი ფილტვის გაჩენასა და ვერეს ხეობაში პარკის
გაშენებაზე ცნობილი ქართველი მწერალი ნოდარ დუმბაძე ბევრს
საუბრობდა. იგი თბილისელებს მოუწოდებდა, თითო აგური მიეტანათ
ვერეს ხეობაში ოცნების ქალაქის ასაშენებლად, სადაც
პატარები ბეთანიიდან მონაბერ სუფთა ჰაერზე დაისვენებდნენ.
იცით, რომ ორი წლის წინ მოხდა პარკის სრული განახლება. თუმცა,
ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სრულყოფილად პარკის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების წარმოება, რადგან გარკვეული ტერიტორია იყო კერძო
საკუთრებაში. მინდა, გადაწყვეტილება გავაცნო თბილისელებს –
მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდა აღნიშნული მიწა, რომელიც დაახლოებით
18 000 ათასი კვადრატული მეტრია. ეს არის მზიურის პარკის
გაყოლებაზე. ეს ტერიტორია დღეს არის ცუდ მდგომარეობაში, რადგან
კერძო საკუთრებაში შეუძლებელი იყო სამუშაოების წარმოება. კერძო

მესაკუთრესთან
მოლაპარაკებების
შედეგად,
მიღებულია
გადაწყვეტილება, რომ მოხდება ამ სივრცის ადგილმონაცვლეობა.
დედაქალაქის მთავრობაზე საკითხი უკვე გავიტანეთ, გადაიგზავნება
საკრებულოში და გადაწყვეტილება იქნება მიღებული“, – განაცხადა
კახა კალაძემ.

შოტლანდიას
დამოუკიდებლობის
რეფერენდუმის
ჩატარება
აეკრძალა
ბრიტანეთის
უზენაესმა
სასამართლომ
შოტლანდიას
მომავალ წელს დამოუკიდებლობის
რეფერენდუმის
ჩატარება
აუკრძალა.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით,
შოტლანდიის
პარლამენტს
რეფერენდუმის
ჩატარების
კანონიერი უფლებამოსილება არ
აქვს. ამ საქმეზე არგუმენტები ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლოს
ხუთმა მოსამართლემ მოისმინა.
ბრიტანეთის
მთავრობის
პოზიცია
იყო,
რომ
მხოლოდ
ვესტმინსტერს
შეეძლო
დამოუკიდებლობის
ახალი
რეფერენდუმისთვის მწვანე შუქის ანთება, რადგან საკონსტიტუციო
საკითხები რჩება ლონდონის მთავრობის უფლებამოსილებაში და არ არის
გადაცემული ედინბურგისთვის.
იმავდროულად, შოტლანდიის მთავრობის იურისტები ამტკიცებდნენ, რომ
შემოთავაზებული
რეფერენდუმი
–
ისევე
როგორც
2016

წლის ბრექსიტის რეფერენდუმი, მხოლოდ საკონსულტაციო იქნება და
თავისთავად არ ნიშნავს შოტლანდიის დამოუკიდებლობას, რამდენადაც
საჭირო იქნება მოლაპარაკებები და ახალი კანონების მიღება, ვიდრე
ეს რეალურად მოხდება.
შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა, ნიკოლა სტერჯენმა თქვა, რომ
გადაწყვეტილებამ წარმოშვა არასასიამოვნო კითხვები დიდი
ბრიტანეთის საფუძველსა და მომავალთან დაკავშირებით და „შეარყია“
გაგება, რომ კავშირი ნებაყოფლობითი იყო

1967 წელს აფხაზეთში გლეხებმა
წარწერიანი
ქვები
აღმოაჩინეს... შინაარში მეფე
გიორგი
II-ის
შესახებ
მოგვითხრობდა
გიორგი II

მეფის ასულისგან.
განიმტკიცა მეფობა.

(922–957)

კონსტანტინე
III–ის
ძე
იყო. მამის
სიკვდილის
შემდეგ
გიორგის სამეფო
ტახტს ეცილებოდა
უმცროსი
ძმა ბაგრატი. კონსტანტინეს
გიორგი შეეძინა ადარნასესს
ასულისგან, ხოლო ბაგრატი
მეორე ქორწინებიდან, სომეხთა
მაგრამ ბაგრატი მალე გარდაიცვალა და გიორგიმ

მან ქართლის გამგეობა თავის უფროს ძეს კონსტანტინეს

ჩააბარა,

მაგრამ მან ურჩობა დაიწყო, აუჯანყდა მამას:”ვითარ დაყო
სამი
წელიწადი იწყოდ მტრობად მამისა თვისისა და ძებნად მეფობისა”.
კონსტანტინემ უფლისციხე გაამაგრა. გიორგიმ “ვითარ დაიდასტურა
განდგომა ძისისა თვისისა”
გაილაშქრა დიდი ჯარით , ალყა
შემოარტყა ციხეს და მოტყუებთ ხელში ჩაიგდო ურჩი შვილი. მამამ არ
აპატია კონსტანტინეს ურჩობა და
სიკვდილით დასაჯა. იგი ჯერ
დაამბრმავეს, შემდეგ მრავალი წამებისაგან გარდაიცვალა.
მის
ადგილზე კი გიორგიმ თავისი მეორე ძე – ლეონი დასვა.

ხოფის ეკლესიის წარწერა
გიორგიმ კახეთის წინაარმდეგ გაილაშქრა, “მოსწუა და ასწყვიდა და
წარვიდა თვისადვე ქვეყნად”,
შეიპყრო კკვირიკე ქორეპისკოპოსი.
კვირიკემ აღიარა გიორგის ბატონობა კახეთზე და აფხაზთა მეფემ
იგი გაანთავისუფლა.
მაგრამ კვირიკემ ფიცი გატეხა და გიორგის
განუდგა.
მეფემ თავისი შვილის ლეონის წინამძღოლობით ჯარი
გააგზავნა კახეთში. ამ ლაშქრობის დროს გიორგი უეცრად გარდაიცვალა
და ლეონი იძულებული გახზდა ზავი დაედო კვირიკესთან . კვირიკემ
კვლავ აღიარა აფხაზთა მეფის ბატონობა.
გიორგის მეფობის დროს აფხაზეთის სამეფომ საზღვრები გაიფართოვა
და ქართულ სამეფო–სამთავროებს შორის პირველლობა მოიპოვა. გიორგის
აქტიური ხელშეწყობით X ს. II ნახევარსი ოსეთში ქრისტიანობა

სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა. კონსტანტინოპოლის პატრიარქი
ნიკოლოზ მისტიკოსი მადლობას უხდის გიორგი II–ს ალანთა მეფისა
და ხალხის გაქრისტიანების ხელის შექყობისთვის. ამავე დროს
პატრიარქი სხვა გაგაზავნილ წრილებში
გიორგი II–ს უწოდებს
“ბრწყინვალე
ექსუსიატს” (ექსუსიატი – “მფლობელი”).
ქართული წყარო გიორგის ეკლესიათა აღმაშენებელს უწოდებს . მან
დააარსა ჭყონდიდის ( მარტვილის) საეპისკოპოსო კათედრა.
1967 წელს ხოფში ადგილობრივმა გლეხებმა მიწის სამუშაოების დროს
წარწერიანი ქვები აღმოაჩინეს, რომელიც დ. გულიას სახელობის
აფხაზეთის ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის ინსტიტუტში მიიტანეს.
მალე ხელოვნებათმცოდნე ლეონ შერვაშიძემ ხოფში ორი დარბაზული
ტიპის ეკლესია აღმოაჩინა, მათ შორის ერთ-ერთის გაწმენდისას
დამატებით აღმოჩნდა წარწერიანი ქვების ფრაგმენტები. ამ
ფრაგმენტებმა,
ადრე
ფრაგმენტებთან ერთად,

აღმოჩენილი
წარწერის
სხვადასხვა
შექმნეს ქვის ერთიანი ფილა ქართული

ასომთავრული წარწერით, რომელიც ხოფის (ხუაფის) ტაძრის ფასადის
ქვას წარმოადგენს. ფილის შუაში გამოსახულია რელიეფური,
ტოლმკლავებიანი მალტური ჯვარი წარწერით “ჯ(ვარ)ჲ ქ(რისტჱ)სჲ.“”
წარწერის პირველაღმომჩენის ლეონ შერვაშიძის მიხედვით, ტექსტის
შინაარსი მოგვითხრობს
გურანდუხტის დაბადების

გიორგი მეფის მიერ, ქალიშვილის –
გამო, წმ. ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის

სახელზე ტაძრის მშენებლობის ისტორიას.
გიორგი II–ის

მეფობის დროს

აფხაზეთის სამეფო

გამხდარა

ერთ–ერთი
ცენტრი ქართული საეკლესიო მწერლობისა. ამ დროს
აფხაზეთში მოღვაწეობდა
განთქმული
ქართველი მწერალი,
პოეტი–ჰიმნოგრაფი იოანე მინჩხი, რომლის საგალობელნი, საეკლესიო
ჰიმნები
ქართულ ენაზე აფხაზეთიდან ვრცელდებიან
მთელს
საქართველოში.
გიორგი II
პირადად მფარველობდა მას.
იოანე
მინჩხის ერთ–ერთ ჰიმნს დართული აქვს გიორგი მეფის სახოტბო
წარწერა:”ესე გალობანი მას კარგსა გიორგი მეფესა, დიდისა, დიდითა
ვედრებითა აღუწერვებიან მინჩხისადა”.

მედიკამენტებზე
რეფერენტული
ფასების დაწესება ფარმაცევტულ
ბაზარზე წამლებს გააიაფებს
მედიკამენტებზე რეფერენტული ფას
ების დაწესებას ფარმაცევტულ
ბაზარზე ძალიან დადებითი ეფექტი
ექნება და ეს წამლებს ძალიან
გააიაფებს.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ილია ღუდუშაურის
თქმით, სექტორისგან კონკრეტულ შეკითხვებსა და შენიშვნებს
ელოდებიან.
„რეფორმის პირველი ნაწილი უკვე გავაცანით ფარმაცევტული სექტორის
წარმომადგენლებს. ძირითადი პრინციპები ჩამოყალიბებულია.
ჩვენ სექტორისგან კონკრეტულ შეკითხვებსა და შენიშვნებს
ველოდებით. ვფიქრობ, რომ გეგმის მიხედვით რეფორმა 1
იანვრიდან გაეშვება.
რეფერენტული ფასები, პირველ ეტაპზე, ქრონიკული და
ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალო პრეპარატებზე დაწესდება.
ამის შემდეგ, დავაკვირდებით მის მიმდინარეობას და გეგმის
მიხედვით, ყველა მედიკამენტზე რომელიც საქართველოში იქნება
რეგისტრირებული განსაზღვრული იქნება მაქსიმალური ზედ ზღვარი.
ეს რეფერენტული ქვეყნებისა და სტატისტიკის ანალიზის საფუძველზე
მოხდება.
ცვლილებას ფარმაცევტულ ბაზარზე ძალიან

დადებითი ეფექტი ექნება

და ეს მედიკამენტებს ძალიან გააიაფებს“, – განაცხადა ილია
ღუდუშაურმა.
შეგახსენებთ, რომ რეფერენტული ფასების მექანიზმის შემუშავების
პროცესში ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ადგილობრივ და
საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მუშაობენ.
ცვლილების მიზანი წამლებზე ხელმისაწვდომობის
კეთილსინდისიერი მარკეტინგის უზრუნველყოფაა.

გაზრდა

და

"მედიის წარმომადგენლებისთვის
დაწესდება რეგულაციები, რაც
აკრედიტაციის
წესის
გამოყენებასაც გულისხმობს"
საპატრიარქოში
გადაწყვეტილება,

მიღებულია
ვისარგებლოთ

კანონიერი უფლებით და მედიის
წარმომადგენლებისთვის დავაწესოთ
რეგულაციები,
რაც
ზოგ
შემთხვევებში, განსაკუთრებით დიდ
დღესასწაულებზე,
აკრედიტაციის
წესის გამოყენებასაც გულისხმობს,
– ამის შესახებ საპატრიარქოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურის უფროსმა, დეკანოზმა
ანდრია ჯაღმაიძემ საპატრიარქოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
როგორც ჯაღმაიძემ აღნიშნა, უკანასკნელ წლებში საქართველოში არც

ერთ რელიგიურ ორგანიზაციას არ შექმნია იმდენი წინააღმდეგობა
ცალკეული მედიასაშუალებებისა და ჟურნალისტების მხრიდან, როგორც
ქართულ სამოციქულო ეკლესიას.
„საპატრიარქოს არც ერთ შემთხვევაში არ მიუმართავს იმ კანონიერი
საშუალებისთვის, რომლითაც, ზოგადად შეუძლია, ისარგებლოს პირმა
ან ორგანიზაციამ ცილისწამების ან რეპუტაციული ზიანის მიყენების
შემთხვევაში. 14 ოქტომბერს ხმაური იყო სვეტიცხოვლის ეზოში.
თქვენ ნახეთ კადრები, როგორ მივედით, რა უძღოდა ამას წინ.
რამდენიმე მაგალითი გაჩვენეთ და სრულიად საკმარისია. გავიხსენოთ
მარტვილის რეზიდენციაში შეჭრა, შემდეგ ეკლესიისთვის დაბრალების
მცდელობა, თითქოს მღვდლებმა გადმოყარეს ჟურნალისტები. ასევე,
მარტვილის ტაძარში ჩაშლილი მსახურება; კიკეთში მოვარდნა
მსახურების წინ, მონაზვნებთან თითქმის სახლში შევარდნა, შტურმი
კარებთან. მივედით იქამდე, რომ სვეტიცხოვლობა დღეს ტაძრის
ეზოში, როდესაც წირვა აღასრულა საქართველოს კათალიკოსპატრიარქმა, მისი აღსაყდრებისა და დაბადების დღის მოახლოებული
საიუბილეო თარიღების წინ, ერთ-ერთი ტელევიზიიის ჟურნალისტი
სასულიერო პირებს ბანდიტებს უწოდებს.
ცალკე სათქმელია, რომ ტელევიზიების ნაწილს სვეტიცხოვლობა,
როგორც საზეიმო მოვლენა, არც კი გაუშუქებია. მთლიანი ორიენტირი
მიმართული იყო ეკლესიისა და დღესასწაულის დაკნინების კუთხით,
რომლის ფარგლებშიც, აქტიურად წამოიწია სვეტიცხოვლობის წინა დღეს
მოგონილი, პატრიარქის გადადგომის მოლოდინის სკანდალის საკითხი.
სამწუხაროდ, დროდადრო ამ თემის სხვადასხვა ფორმით რეინკარნაცია
ტელევიზიებისთვის ყურადღების მიქცევის ერთ-ერთ საშუალებად იქცა.
თითქმის ყოველ წელს ხდება, ვიღაც იტყვის მონაჭორს, რაზეც ერთი
მთელი კვირა ფიქრობს.

ბოლო მოვლენები ცხადყოფს, რომ ჟურნალისტების მხრიდან ხშირად
ხდება სასულიერო პირებისთვის ინტერვიუზე მიმართვა მსახურების
წინ. სასულიერო პირის უარი კი, ჟურნალისტის გაღიზიანების
საფუძველი ხდება. თავის მხრივ, სასულიერო პირისთვის არსებითი
მნიშვნელობისაა, ტაძარში წირვაზე აუღელვებლად შევიდეს, საზეიმო
მსახურებისთვის შეუფერებელი, დაძალებული, ჩქარი ნაბიჯით
შესრულებული პრესკონფერენციის რიტუალის გარეშე. ცალკე
აღსანიშნავია, რომ საპატრიარქო პატივს სცემს ნებისმიერ
ჟურნალისტს, მედიასაშუალებას და მათ საქმიანობას. შესაბამისად,
საპატრიარქომ გამოყო ცალკე სივრცე, სადაც შეეძლოთ ჟურნალისტებს,
ყველა მედიასაშუალებას, რომ დაეკავებინათ მათთვის განკუთვნილი
ადგილი. მიუხედავად ამისა, სვეტიცხოვლობა დღეს, „ფორმულას“ და
„მთავარი არხის“ ჟურნალისტებმა უარი განაცხადეს, დაეკავებინათ
მათთვის გამოყოფილი სივრცე. ამ სივრცეს გალია უწოდეს, თითქოს
სხვა უწყებებში სხვანაირი ბარიერები არსებობს. მეტიც, მათ
განაცხადეს,რომ სასულიერო პირებს აქვთ თმენის ვალდებულება,
თუნდაც წირვის წინ სასულიერო პირებისგან ინტერვიუს აღების
დაჟინებულ მცდელობას ჰქონდეს ადგილი. ყველასთვის ცნობილია, რომ
სხვა ნებისმიერ უწყებაში ან დიდ ღონისძიებაზე ჟურნალისტები
დგებიან იქ, სადაც გამოყოფილია მათთვის შესაბამისი სივრცე. ამის
უფლება აქვს იმ უწყებას, რომელიც ამ სივრცის მესაკუთრე ან
მფლობელია. ამავე დროს, ყველა ტაძრის უმთავრესი დანიშნულება,
პირველ რიგში, საღმრთო მსახურების აღსრულების უზრუნველყოფაა“, –
განაცხადა ჯაღმაიძემ.
როგორც დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, საკუთრების უფლება

ანიჭებს საპატრიარქოს შესაძლებლობას, თავად განსაზღვროს საკუთარ
ტერიტორიაზე ქცევის წესი, მით უმეტეს, თუ აღნიშნული წესი ეხება
საკითხის მოწესრიგებას.
„ჟურნალისტური საქმიანობა შეიძლება, განხორციელდეს იმ
აუცილებლობის მიხედვით, რაც შეუფერხებელ საღმრთო მსახურებასა და
მსახურებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნას გულისხმობს.
ყოველივე ზემოთქმულიდან და ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ
მედიასაშუალებათა ზოგიერთი წარმომადგენელი არ იზიარებს
საპატრიარქოს მიდგომას, შესაბამისად, არ იცავს წესრიგს, რომელიც
ეფუძნება კანონს, საპატრიარქოში მიღებულია გადაწყვეტილება,
ვისარგებლოთ კანონიერი უფლებით და მსგავსად სხვა უწყების და
ორგანიზაციებისა, მედიის წარმომადგენლებისთვის დავაწესოთ
ვითარების შესაბამისი რეგულაციები საპატრიარქოს კუთვნილ
სივრცეებში, რაც საჭიროებიდან გამომდინარე, ზოგ შემთხვევებში,
განსაკუთრებით დიდ დღესასწაულებზე, აკრედიტაციის წესის
გამოყენებასაც გულისხმობს. საკუთრების უფლება ანიჭებს
საპატრიარქოს შესაძლებლობას, თავად განსაზღვროს თავის
ტერიტორიაზე ქცევის წესი. მით უმეტეს, თუ აღნიშნული წესი ეხება
საკითხის მოწესრიგებას.
ამდენად, საპატრიარქო მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის
ფარგლებში, რის საფუძველზეც წინასწარ აცნობს საზოგადოებას,
მედიას ცალკეული რეგულაციების თაობაზე. თითოეული რეგულაცია
მიმართული იქნება საღმრთო მსახურების სათანადო წესით ჩატარების
უზრუნველსაყოფად. გარდა იმისა, რომ ტაძრის შინაგანაწესის დაცვით
აუცილებელია, რომ ჟურნალისტმა დაიკავოს მედიისთვის გამოყოფილი
ადგილი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რიგ შემთხვევებში
საპატრიარქო დაიტოვებს უფლებას, გააკონტროლოს დასწრების
საკითხი“, – განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძემ.

