²Ûó ²ñó³Ë
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§Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
ë»ñÝ áõ Ñ³Û ÙÝ³Éáõ
·³Õ³÷³ñÝ ¿
³ÛÝ ëÝáÕ áõÅÁ,
áñÁ ëïÇåáõÙ ¿
Ù»½ ·áñÍ»É
Ç μ³ñûñáõÃÛáõÝ
²ñó³ËÇ ¨ ·³ÉÇù
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ¦

¾éÝ»ëï ¶ñÇ·áñÛ³Ý
²ñó³ËÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëÇñïÝ ¿, ³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÁ, áñï»ÕÇó ëÏëíáõÙ ¿
µáÉáñÇë Ð³Ûñ»ÝÇùÁ: Ð³Ûñ»ÝÇù, Ñ³ÝáõÝ áñÇ Ñ³Û Ù³ÛñÝ áõ Ñ³ÛñÁ ÝíÇñ³µ»ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ½³í³ÏÇÝ, ÝíÇñ³µ»ñáõÙ ³Ù»ÝÇó ³ñÅ»ù³íáñÁª
ÏÛ³ÝùÁ: ØÇÝã 2020 Ã.-Ç Ï»ë»ñÝ ²ñó³ËÝ ³é³çÁÝÃ³ó ¿ñ ³åñáõÙ,
áõÝ»ñ Çñ ãÁÝ¹Ñ³ïíáÕ éÇÃÙÁ: 44-ûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ²ñó³ËÁ Ã¨³ÏáË»ó å³Ûù³ñÇ Ýáñ ÷áõÉ: ²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ ³é³çÇÝ ÇëÏ ûñÇó ²ñó³ËÇ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ ¿çáõÙ ·Í³·ñ»ó
³Ý»ÉÇÝùÝ»ñÝ áõ í»ñëÏë»ó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ, ÇÝãÁ ï³ñÇÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝù ¿ñ, í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý, í»ñëïÇÝ ëï»ÕÍí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»óª ÏñÏÝ³å³ïÏ»Éáí ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ:
îÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»ÉáõÝ Ù»Ïï»Õª ½³ñÏ ¿ ïñí»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ßÇÝáõÃÛ³ÝÁ, ³ñó³Ë³Ñ³ÛÇÝ Çñ ÑáÕÇ íñ³ ³Ùáõñ å³Ñ»Éáõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: ²Ý»ÉÇùÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí
»Ý, Íñ³·ñ»ñÁª µ³ñ¹, Ã»¨ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ßÝáñÑÇí ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÝ
³ñ¹»Ý ÇëÏ Í³í³ÉáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí
²ñó³ËÝ ³Ýï³ñ³ÏáõÛë Ùáï ³å³·³ÛáõÙ ÏáõÕÕÇ Çñ áÕÝ³ß³ñÁª
àõñ»ÙÝ, ½³°ñÏ, ²ñó³Ë,
¼³°ñÏ, ÇÙ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ¹...(ì. ¸³íÃÛ³Ý)
Ø»ñ ½ñáõó³ÏÇóÝ ¿ ²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý ¾éÝ»ëï ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ:
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—Պարո՛ն Գրիգորյան, վերջին տարին շարունակությունը դարձրեց սկիզբ՝ նոր աշխարհագրությամբ և
հսկայածավալ աշխատանքով: Սկսել նորից՝ որտեղի՞ց
և ինչպե՞ս:
—Գործունեության ողջ ընթացքում Արցախի ներդրումային հիմնադրամն իրականացնում է Արցախում
ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված և բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավման
պետական աջակցության ծրագրեր: 2020թ.-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմից հետո
ստեղծված իրավիճակում Հիմնադրամի առջև դրվել են
նոր մարտահրավերներ՝ առավել հրատապ և կենսականորեն կարևոր: Արցախահայությունը, անցնելով ավերիչ
պատերազմի միջով, այժմ փորձում է գոյատևել և մեծ
ջանքերի ու ներդրումների գնով վերականգնել ենթակառուցվածքները, քայլեր ձեռնարկել տնտեսության զարգացման ուղղությամբ:
—Պատերազմը փոխեց ոչ միայն կյանքի ռիթմը, այլև բազում ծրագրեր և նախագծեր: Ներկայում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի ծրագրերի ուղղվածությունը հատկապես ո՞ր ոլորտներն ու սոցիալական
խմբերն են ընդգրկում:
—Ներկայումս Արցախի ներդրումային հիմնադրամի
կողմից իրականացվում են առավելապես սոցիալական
ուղղվածության ծրագրային միջոցառումներ, մասնավորապես ամենախոշորն ու մասշտաբայինը «2020թ.
Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված
պատերազմական գործողությունների հետևանքով
դժվար կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորություն-

62 ì²ðÎ²ÜÆÞ /31/2021

ների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական
աջակցության» ծրագիրն է: Ծրագրից օգտվելու համար
ներկայացված դիմումների ընդհանուր թիվը 2021թ.
հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ կազմում է 46 870: Հիմնադրամին է վերապահված նաև Արցախում բնակարանաշինության խթանմանն ուղղված մի շարք գործառույթներ: Հիմնադրամը շարունակում է նաև տնտեսության
տարբեր ճյուղերում տնտեսվարող սուբյեկտներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման գործընթացը,
որում գերակշռում են շինարարության, արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներում ներդրումները:
—Հիմնադրամի առջև ծառացած խնդիրները բազմաթիվ են: Դրանք լուծելու ուղղությամբ արդյոք կա
աջակցություն կամ փոխգործակցություն այլ կառույցների հետ:
—Իհարկե, որպես պետական ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերող կառույց, առաջին հերթին պետք
է առանձնացնել Հիմնադրամի և ֆինանսավարկային
կազմակերպությունների միջև սերտ համագործակցությունը, պետական կառավարման համակարգի գրեթե
բոլոր օղակները, քանզի խնդիրները բազմաշերտ են և
պահանջում են համապարփակ լուծումներ: Հիմնադրամը համագործակցում է նաև ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատի, ՀՀ Ներդրումների աջակցման
կենտրոնի, «Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության» (AGBU), Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության հետ և այլն:
—ՓՄՁ ոլորտի զարգացում, բնակարանաշինություն
Հիմնադրամի ծրագրերից օգտվելու շահառուների թիվը վերջին տարվա ընթացքում ի՞նչ դինամիկա ունի:

—Ինչ խոսք, 2020թ. թագավարակը, աղետալի պատերազմն անհետևանք չեն մնացել և ուղղակիորեն ազդել
են Հիմնադրամի լիարժեք գործունեության վրա: Ներկայումս Հիմնադրամի կողմից իրագործվող ծրագրերի
շրջանակն ընդլայնվել է, որի արդյունքում էլ մի քանի անգամ աճել է իրականացվող ծրագրերի պոտենցիալ շահառուների թվաքանակը: 2021թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հիմնադրամի կողմից իրականացվող վարկային
պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրից օգտվելու
համար ներկայացվել է մոտ 46 500 քաղաքացու և 370
տնտեսվարող սուբյեկտի դիմում: Համագործակցող ֆինանսավարկային կազմակերպություններին տրամադրվել են երաշխավորագրեր՝ 17.6 հազար վարկային պայմանագրերի մասով ավելի քան 9.0 մլրդ դրամի չափով
վարկային պարտավորություն մարելու նպատակով:
2021 թվականին Հիմնադրամը շարունակել է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել տնտեսվարող սուբյեկտներին շինարարության, արդյունաբերության, ծառայությունների և առևտրի ոլորտներում ներդրումներ
կատարելու, պատերազմի հետևանքով ընդհատված
գործը վերսկսելու և ընդլայնելու նպատակով: Նշանակալի ներդրումներ են կատարվել բնակարանաշինության
ոլորտում: Աջակցություն է ցուցաբերվել նաև ցեմենտի
ժամանակակից գործարանի գործարկման հարցում,
որը, ցեմենտից բացի, արտադրում է նաև այլ շինանյութեր, որոնք լայնորեն օգտագործվում են Արցախում մեծ
թափ առած շինարարական աշխատանքներում: Նշված

ցուցանիշները ևս մեկ անգամ փաստում են Հիմնադրամի գործառույթների լայն շրջանակն ու կարևորությունը:
—Այն է, ինչ կա և եղածը տվ յալ պահին լավագույնն
է: Հիմնադրամը չի դադարել գործել անգամ ամենից
բեկումնային ժամանակահատվածներում: Ինչի՞ց է
«սնվում» կամքն առ առաջընթացը:
—Հայրենիքի նկատմամբ սերն ու հայ մնալու գաղափարն է այն սնող ուժը, որը ստիպում է մեզ գործել ի
բարօրություն Արցախի և գալիք սերունդների: Ամեն
ոլորտում իր առջև դրված պարտականությունները պատասխանատու և նվիրված իրականացնելը հայրենասիրության լավագույն դրսևորումն է: Մենք պարտավոր
ենք լինել մեր քաղաքացիների և գործարարների կողքին և յուրաքանչյուր գործի հիմքում ունենալ հայրենիքին պիտանի լինելու և ազգային տնտեսության զարգացմանը նպաստելու գաղափարը:
—Արցախի ապագայի տեսլականը...
—2020թ. պատերազմն աղետալի էր, շրջադարձային,
բայց նաև սթափեցնող, գաղափարական ու հոգևոր
վերածննդի, կամքի և տոկունության նոր փուլի սկիզբ
ազդարարող: Գալիք տարվա շեմը պետք է հատենք նոր
հավատով, ապագայի նկատմամբ լավատեսությամբ,
միահամուռ ուժերով հայրենիքը շենացնելու անսասան
պատրաստակամությամբ:
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§´³Å³Ï¦

Ã»Û³ñ³Ý-·ÇÝ»ïáõÝª
²ñó³ËÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
ÙÇç³í³ÛñÇ ùá Ñ³ëó»Ý
Վերածնվող Արցախ, ահա յուրաքանչյուր հայի մշուշոտ հայացքի երազանքը։ Եվ երջանկություն է, երբ հենց
այդ #renesans-ի հիմքերում կանգնած են երիտասարդներ, ովքեր ամուր կամքով «պարտադրում են» հայի գոյությունը Արցախում։ Հայկ Ավանեսյանը պատերազմի
դաժան բովով է անցել, սակայն չհանձնվող տեսակով
ապացուցեց, որ ամուր կապված է իր հողին։ Շուշիում
կորցնելով նորաստեղծ բիզնեսը, Հայկը այսօր արդեն
Ստեփանակերտի Վազգեն Սարգսյան 16 հասցեում նոր
նախագիծ է կյանքի կոչել։ Այն է «Բաժակ» թեյարան-գինետունը, որը գործում է 2021 թվականի մայիսից՝ նոր
շունչ ու կոլորիտային միջավայր ստեղծելով ժամանցի
վայրերի ցանկում։
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«Բաժակ» թեյարան-գինետունը իր այցելուներին է
առաջարկում նրբաճաշակ երաժշտության ներքո վայելել կոլորիտային ու էսթետիկ ինտերերով միջավայրում՝
• Ինքնաեռից պատրաստված յուրահատուկ թեյեր
• Համեղ խոհանոց
• Գինիների լայն տեսականի
• Բրուսկետաների չկրկնվող համեր
• Համեղ դեսերտներ
Գինու հետ համադրվող ուտեստների լայն տեսականին այցելուին կրկին ու կրկին ուղղորդում է նույն հասցե։
Գեղեցիկ վայրում, յուրահատուկ երեկոներ անցկացնելու հասցեն «Բաժակ» թեյարան-գինետունն է։ #Menu-ն
մշտապես՝
►հասանելի է առաքմամբ
►թարմ ու օրգանիկ սննդամթերքներով
►հյուրասեր սպասարկմամբ
►մատչելի գնային քաղաքականությամբ
«Բաժակ» թեյարան-գինետունը յուրահատուկ ու
չկրկնվող ձեռագրով առանձնանում է իր տեսակի մեջ,
իսկ ապագայում խոստանում է դառնալ անընդհատ համալրվող տեսականիներով և բարձրակարգ սպասարկմամբ ժամանցի վայր։
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2020 թվականը հայի և Արցախի կյանքում բեկումնային էր։ Պատերազմն ընդհատեց խաղաղ կյանքի ռիթմը։ Արցախցին, սակայն, պատերազմի ավարտից
հետո չպարտվեց հուսահատությանը և
վերսկսեց իր հողի վրա արարել։ Ստեփանակերտի Նաբերեժնայա 3/3 հասցեում
«Նաբերեժնայա» ռեստորանային համալիրը սկսեց գործել 2021 թվականի հունվարից: «Նոր բացվող ընկերություններն
ու համալիրները հետպատերազմյան Արցախում անկոտրում կամքի կնիքն են»,—
նշում է «Նաբերեժնայա» ռեստորանային
համալիրի սեփականատեր Գարուն Գասպարյանը:
Ռեստորանային համալիրը որոշ չափով լուծում է նաև Արցախում աշխատատեղերի խնդիրը: Այն այս պահին ունի 25
աշխատակից՝ օրական սպասարկելով
120-150 հյուրերի:
«Նաբերեժնայա» ռեստորանային համալիրի գեղեցիկ սրահների՝
►ամենաջերմ և հյուրընկալ մթնոլորտում կարող եք վայելել հայկական
ավանդական խոհանոցի բոլոր նրբերանգները
Ռեստորանում գները մատչելի են։
«Նաբերեժնայա» ռեստորանային համալիրի ապագան խոստումնալից է և միանշանակ ժամանակի ընթացքում նոր
ձեռքբերումներ և հաջողություններ անպայմանորեն կլինեն, քանզի այն ունի՝
• Բնագավառում երաշխավորված մատակարարներ,
• Փորձառու տեխնիկական անձնակազմ,
• Պրոֆեսիոնալ և բարեհամբույր աշխատակազմ,
• Բարձր մակարդակի հյուրընկալություն և դրական մթնոլորտ։
Ահա «Նաբերեժնայա» ռեստորանային
համալիրի այցեքարտը, որը ոլորտում լավագույնի ցուցիչ է:
«Նաբերեժնայա» ռեստորանային համալիրը վայր է, որտեղ յուրաքանչյուր այցելություն դառնում է անմոռանալի: Էսթետիկորեն նրբաճաշակ «Նաբերեժնայա»
ռեստորանային համալիրը եզակիներից է
իր տեսակի մեջ: Այստեղ հայկական ոգին
միայն միջավայրը չէ, այլև աշխատանքի
սկզբունքայնությունը:
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Արցախյան մարգագետիններից սերված կաթնամթերքի համն ու հոտը սպառողներին հասանելի է նաև
«Առաջնեկ» ՓԲԸ կաթնամթերքի շնորհիվ։ 1997 թվականից ԱՀ քաղաք Ստեփանակերտի Աջափնյակ 1 հասցեում իր գործունեությունը սկսեց «Առաջնեկ» ՓԲԸ-ն։
Հիմնադրման օրից մինչ հիմա ընկերության որդեգրած
ուղին է լինել որակի և հայրենական արտադրանքի ներկայացուցիչների լավագույնների շարքերում։ «Որակ,
մատչելի գնային քաղաքականություն, բազմամյա փորձ
և նվիրում ընկերության կայացման գործում»,—նշում է
ընկերության տնօրեն Մուշեղ Ենգիբարյանը։
Արտադրվում է երեք տասնյակ կաթնամթերք՝
►առանց հավելումների
►էկոլոգիապես մաքուր
►մշտապես թարմ

«Առաջնեկ» ընկերությունը սպառողին է առաջարկում որակյալ կաթնամթերք և առողջ սնունդ, որոնց
սննդարար բաղադրատարերն անհրաժեշտ են բոլորին՝
անկախ տարիքից։ Ընկերության ապրանքատեսականու հիմնական մասն են կազմում՝
• Թթվասեր
• Կաթնաշոռ
• Մածուն
• Սերուցքային կարագ
• Անարատ մաքուր կաթ
• Կաթի Սեր
• Թան
• Ըմպելի Յոգուրտ
• Յոգուրտ
• Քամած Մածուն
• Պանիր Չանախ
• Պանիր Լոռի
• Սուլուգունի
• Կաթնաշոռ չամիչով
• Հալած պանիր
Արտադրանքը հասանելի է Արցախում և Սյունիքի
մարզում, թեև ապագայում արտադրանքը կարող է հասանելի դառնալ նաև այլ բնակավայրերում։
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§Yan Spiration¦

Անուշ Մանուկյանի «Yan Spiration» ընտանեկան ձեռագործ հագուստի արտադրությունը հիմնադրվել է
2015 թվականին, Շուշիում։ Փոքրիկ ընտանեկան ձեռագործ արտադրամասից Yan Spiration-ն աստիճանաբար
վերածվել է մեքենաներով գործած հագուստի արտադրության։ Yan Spiration-ը զարգացման տարբեր փուլերով է անցել և այժմ, շնորհիվ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների, Հայաստանի «Զարգացման և Ներդրումների
Կորպորացիա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի և Արցախի ներդրումային
հիմնադրամի, պատերազմից հետո ընտանեական արտադրամասը վերաբացվել է։ «Յան Սփիրեյշն»-ը միավորում է տասնյակ անհատների ջանքերը, ինչի շնորհիվ
Արցախում ստեղծվել է գործած հագուստի նորաձևության ու դիզայնի ոլորտի զարգացման հարթակ։ Նպատակն է հստակ քայլերով մուտք գործել միջազգային
կորպորատիվ միջավայր։
YAN Spiration-ը արցախյան հյուսած հագուստի ապրանքանիշ է, որը ստեղծում է՝
• Ձեռագործ ինքնատիպ նմուշներ։
• Օգտագործում է բացառապես
իտալական բարձր որակի բրդյա
և քաշեմիրի թելեր։
• Միաժամանակ միաձուլում և
համադրում է հայկական
շյուղագործության տեխնիկան
ժամանակակից ոճի հետ։
Արդյունքը՝
• Հարմարավետ, գեղեցիկ, համարձակ
ու նորաձև արտադրանք։
Վաճառքը հասանելի է առցանց՝
►Ֆեյսբուքյան էջով
►Ինստագրամյան էջով
►Շուտով նաև տեղի կունենա կայքի՝
օնլայն խանութի շնորհանդեսը

#Իգործ
#ԱպրելուԱրցախ
#ՀայրենականԱրտադրանք

68 ì²ðÎ²ÜÆÞ /31/2021

Ի դեպ, Հայաստանում և Արցախում առաքումներն
անվճար են։ Այժմ ընկերությունն անցնում է ավտոմատացման համակարգի։ Այն շուտով կհամալրվի գերժամանակակից գործող սարքերով, որոնք ևս մեկ քայլ են
շուկայում առանձնահատուկ տեսականի և որակի նշաձող սահմանելու առումով։ Yan Spiration-ը նոր քայլ է հայկական նորաձևության ոլորտում։
«Յան Սփիրեյշն»-ը նպատակ ունի արցախցի կանանց զբաղվածության և կայացման գործում ունենալ
ավանդ՝ անընդհատ զարգացնելով նրանց հմտությունները, ամուր կապ ստեղծելով ձեռագործության և ձեռնարկատիրության միջև։ «Յան Սփիրեյշն»-ի սոցիալական ծրագիրն, իր բուն գործառույթից զատ, ձգտում է
նաև դրականորեն ազդել կանանց ներաշխարհի վրա՝
հուսալքված, ընկճված հայացքն ուղղելով դեպի աշխատանքը, ինքնազարգացումը և առաջընթացը։ Այլընտրանք չկա։ Արցախի վերածնունդը պետք է շարունակել,
ծանր էջը շրջել և տնտեսական վերականգնման նոր
շրջան սկսել՝ շեշտը դնելով արցախահայերի հոգեբանական վերածնունդի և նոր հմտություններ գեներացնելու
վրա։ «Հստակ համոզմամբ ճգնաժամային բացասական
էներգետիկան ոգևորության դրական էներգետիկայով
վերափոխելու լավագույն միջոցը բարձր արտադրողական աշխատանքն է»,—նշում է «Yan Spiration» ընկերության հիմնադիր Անուշ Մանուկյանը:
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²Ýáõß³μáõÛñ Ñ³óÇ Ñ»ïù»ñáíª êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
ì³Ñ³Ý î»ñÛ³Ý 23 Ñ³ëó»áõÙ
Ապրել և արարել՝ անկախ փորձություններից։ Շուշիում կորցնելով տունը՝ Առնոլդ Հովսեփյանը Ստեփանակերտի Վահան Տերյան 23 հասցեում հիմնեց հացի արտադրություն՝ դառնալով ապրելու ու արարելու
խորհրդանիշերից մեկը։ 2021 թվականի մայիս ամսից
սկսած պայքարող ձեռքերը նոր ուժ գտան շենացնելու
հայրենիքը։ «Առնոլդ Հովսեփյան» ՍՊԸ-ն արցախյան
համի նոր հասցե է, որտեղ անուշաբույր հացը թխվում
է և՛ թոնրում, և՛ փռում։ «Առնոլդ Հովսեփյան» ՍՊԸ-ն իր
սպառողներին է ներկայացնում հմուտ հացթուխների
պատրաստած մեծ և փոքր չափերի
• մատնաքաշ
• ավանդական թոնրի հաց
Օգտագործելով ավանդական հայկական հացի պատրաստման բոլոր «գաղտնիքները»՝ ընկերությունը օրվա
ընթացքում պատրաստում է հաց՝ 10-12 պարկ ալ յուրով։ Պատրաստման համար օգտագործվում է միմիայն՝
►տեղական ցորենի ալ յուր
►աղբյուրի մաքուր ջուր
►առանց արհեստական հավելումների խմորիչ
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Չնայած արտադրության ծավալները և տեսականին
ընդլայնելու ահռելի ցանկությանը՝ հետպատերազմյա
Արցախում խնդիրներ դեռ շատ կան։ Խանգարող հանգամանքներից ամենաարդիականն է էլեկտրաէներգիայի բացակայությունը կամ օրվա ընթացքում լույսի
անընդհատ տատանումները։ Ընկերությունն ունի հոսանքի շարժիչների /äâèæîê/ անհրաժեշտություն, որպեսզի հացերը չփչանան և ժամանակին թխվեն, այդ
թվում նաև հնարավոր լինի հացի տեսականին և արտադրվող քանակը մեծացնել։ Այս պահին «Առնոլդ Հովսեփյան ՍՊԸ»-ի արտադրած հացերը հասանելի են միայն Արցախի տարածքում։
Չնայած բազում դժվարություններին՝ ընկերության
տնօրեն Առնոլդ Հովսեփյանը վստահ է՝ «Արցախում
ապագան լուսավոր է լինելու կոփված աշխատասիրությամբ և լավատեսությամբ: Իսկ մենք շուտով կսկսենք
թխել լավաշ և հացաբուլկեղենի բազում այլ տեսակներ`
ամրագրելով մեր ապագա հաջողություններն այս ոլորտում»։ «Առնոլդ Հովսեփյան» ՍՊԸ-ն համի նոր հասցե է՝
արցախյան սեղանների համային պատկերը լրացնելով
ավանդական հացի անուշ բույրով։

§ÂÃ»ÝÇ¦
ÁÝï³Ý»Ï³Ý é»ëïáñ³Ý
ÊÝ³Í³ËáõÙ
«ՄԴՄ ՍՊԸ»-ն 2021 թվականից ներկայանում է
«Թթենի» ընտանեկան ռեստորանային համալիրով։
Այն ընտանեկան ջերմությամբ և հյուրասիրությամբ
կյանքի են կոչել Սերգեյ և Մարիամ Մուսաել յանները։
«Թթենու տարածքը ժառանգել ենք մեր պապիկից,
ով տարիներ շարունակ բազում թթենիներ է տնկել
այս տարածքում։ Թթենին հայկականության կնիքն
է և մենք ջանք չենք խնայելու այն պահելու համար»,նշում է Մարիամ Մուսաել յանը։ «Թթենի»-ն հիմնվել է
Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո՝ խորհրդանշելով նաև պայքարն ու իր հողում ամուր մնալու կամքը։ Գործունեության այս կարճ ընթացքում «Թթենի»-ն
դարձել է յուրօրինակ վայր՝ ոճով և սպասարկման
բարձր մակարդակով։ Արցախում՝ Ասկերանի շրջանի
Խնածախ համայնքում, այն կոլորիտային և գեղեցիկ
անկյուն է գրեթե բոլոր ընտանիքների համար։ «Թթենի»-ն իր այցելուներին է առաջարկում՝
►Բացօթյա, գեղեցիկ ու ազգային ատրիբուտներով,
հարուստ ինտերիերով սրահներ։
►Փոքրիկ այցելուների համար ցուցադրված կենդանատեսակներ (այծիկներ, միրհավեր,սիրամարգեր)։
►Մշտապես թարմ և համեղ ուտեստներ՝ ներկայացված թե՛ հայկական, և թե՛ ազգային տարբեր խոհանոցներից։
►Ազգային երաժշտություն։
Միջին վիճակագրությամբ «Թթենի»-ն օրական
սպասարկում է շուրջ 60-100 հյուրի։ «Թթենի» ընտանեկան ռեստորանն աչքի է ընկնում լավագույնն լինելու
ցանկությամբ՝ ձգտելով անընդհատ կատարելագործմանը։ Այս պահին «Թթենի»-ն ունի միայն բացօթյա
սրահներ, սակայն հաջորդ տարի նախատեսում են
նաև՝
• Փակ սրահներ՝ ինտերիերի և էստերիերի նոր ու հետաքրքիր լուծումներով։
• Նոր կենդանատեսակներ։
• Բիզնեսի ընդլայնում՝ հյուրանոցային համալիրի
տեսքով։
«Թթենի»-ն մշտապես պահելու է ընտանեկան լինելու իր այցեքարտը՝ սիրով հյուրընկալելով և ճանապարհելով յուրաքանչյուր այցելուի։
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§ê³Ý Ø³ñÙ³ñ¦
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ
ÑÝ³ñ³íáñ ¿
ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»É
ù³ñÇó ëï³óíáÕ
³Ù»Ý ÑÝ³ñ³íáñÁ
Արա Հայրիյանը Արցախում Ասկերանի շրջանի գյուղ
Հարավում դեռ 2019 թվականին հիմնադրեց «Սան Մարմար» բնական քարի /մարմարի/ արտադրությունը՝ հիմք
դնելով շինանյութի որակյալ արտադրանքի նոր մակարդակի բարձրացնել արցախյան տիրույթում։ «Սան Մարմար» ընկերությունում հնարավոր է կյանքի կոչել քարից
ստացվող ամեն հնարավորը։ Այն ամենը, ինչը ծնվում է
մարդկային մտքում և հնարավոր է մարմնավորել քարի միջոցով, «Սան Մարմար»-ում կվերածվի իրականության բազմապրոֆիլ ու պրոֆեսիոնալ մասնագետների
շնորհիվ։ «Սան Մարմար» ընկերությունում հիմնական
արտադրատեսակ է համարվում մարմարյա սալիկների
արտադրությունը, այդ թվում նաև մարմարյա՝
• Եզրաքարեր
• Բազրիքներ
• Մալաքարեր
• Շինությունների երեսպատման սալիկներ
Մարմարից ստացվող տեսականին ունի երկու երանգ՝
առանց փայլեցնելու սպիտակը, իսկ փայլեցնելուց հետո
կարմիր երանգավորումը։ Ի դեպ, ընկերությունը համալրված է նորագույն ու ժամանակակից սարքավորումներով,

որն էլ ավելի մեծ հնարավորություններ է ընձեռում արտադրել բարձր որակի շինանյութ նախընտրելի տեսականիով։ Չնայած բարձր որակին և բնական մարմարի
հումքից ստացված արտադրանք լինելու փաստին՝ տեսականին բավականին մատչելի է։ Մինչ պատերազմը
հիմնված արտադրությունը՝ ներկայում պատվերների և
իրացման բազում խնդիրներ ունի։
Ընկերությունը ներկայում ունի ներդրումների կարիք,
որը նոր շունչ ու հնարավորություններ կտա Արցախում
հիմնադրված քարարտադրող առաջատար ընկերութնյուններից մեկին՝ «Սան Մարմար»-ին։ «Սան Մարմար»
ընկերության արտադրանքը առայժմ հասանելի է միայն
Արցախում, ներդրումների շնորհիվ արտադրանքը հասանելի կդառնա առավել լայն շրջանակների՝ ընդհուպ
մինչև արտահանում այլ երկրներ։
«Սան Մարմար» ընկերության ապագայի ծրագրերը
միտված են ընդլայնել արտադրատեսակները և արտահանման աշխարհագրությունը՝ նոր որակ թելադրելով
քարի արտադրության ոլորտում։
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