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²Ûó ²ñó³Ë



²ñ ó³ ËÁ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ëÇñïÝ ¿, ³ÛÝ ë³Ñ Ù³ ÝÁ, áñ ï» ÕÇó ëÏëíáõÙ ¿ 
µá Éá ñÇë Ð³Û ñ» ÝÇ ùÁ: Ð³Û ñ» ÝÇù, Ñ³ ÝáõÝ áñÇ Ñ³Û Ù³ÛñÝ áõ Ñ³Û ñÁ ÝíÇ-
ñ³ µ» ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ½³ í³ ÏÇÝ, ÝíÇ ñ³ µ» ñáõÙ ³Ù» ÝÇó ³ñ Å» ù³ íá ñÁª 
ÏÛ³Ý ùÁ: ØÇÝã 2020 Ã.-Ç Ï» ë»ñÝ ²ñ ó³ËÝ ³é³ çÁÝ Ã³ó ¿ñ ³å ñáõÙ, 
áõ Ý»ñ Çñ ãÁÝ¹ Ñ³ï íáÕ éÇÃ ÙÁ: 44-ûñÛ³ å³ ï» ñ³½ ÙÇó Ñ» ïá ²ñ ó³-
ËÁ Ã¨ ³ Ïá Ë»ó å³Û ù³ ñÇ Ýáñ ÷áõÉ: ²ñ ó³ ËÇ Ý»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ ÑÇÙ-
Ý³¹ ñ³ÙÝ ³é³ çÇÝ ÇëÏ ûñÇó ²ñ ó³ ËÇ ÏÛ³Ý ùÇ Ýáñ ¿çáõÙ ·Í³· ñ»ó 
³Ý» ÉÇÝù Ý»ñÝ áõ í»ñëÏ ë»ó ·áñ Íáõ Ý» áõ ÃÛáõ ÝÁ: ²ÛÝ, ÇÝ ãÁ ï³ ñÇ Ý» ñÇ 
³ñ ¹ÛáõÝù ¿ñ, í» ñ³ Ï³Ý·Ý Ù³Ý, í»ñë ïÇÝ ëï»ÕÍ í» Éáõ ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõ-
ÃÛáõÝ ³é³ ç³ó ñ»óª ÏñÏÝ³ å³ï Ï» Éáí ÐÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ ³Ý» ÉÇù Ý» ñÁ: 
îÝï» ëáõ ÃÛ³Ý ï³ñ µ»ñ ×Ûáõ Õ» ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ Ýå³ë ï» ÉáõÝ Ù»Ï-
ï»Õª ½³ñÏ ¿ ïñí»É µÝ³ Ï³ ñ³ Ý³ ßÇ Ýáõ ÃÛ³ ÝÁ, ³ñ ó³ Ë³ Ñ³ ÛÇÝ Çñ Ñá-
ÕÇ íñ³ ³Ùáõñ å³ Ñ» Éáõ ·áñ Íáõ Ý» áõ ÃÛ³ ÝÁ: ²Ý» ÉÇù Ý» ñÁ µ³½ Ù³ ÃÇí 
»Ý, Íñ³· ñ» ñÁª µ³ñ¹, Ã»¨ ÐÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ ßÝáñ ÑÇí ïÝï»ë í³ ñáÕ Ý»ñÝ 
³ñ ¹»Ý ÇëÏ Í³ í³ ÉáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·áñ Íáõ Ý» áõ ÃÛáõ ÝÁ, áñÇ ßÝáñ ÑÇí 
²ñ ó³ËÝ ³Ý ï³ ñ³ ÏáõÛë Ùáï ³å³ ·³ ÛáõÙ ÏáõÕ ÕÇ Çñ áÕ Ý³ ß³ ñÁª 

Ø»ñ ½ñáõ ó³ ÏÇóÝ ¿ ²ñ ó³ ËÇ Ý»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ ·ÉË³-
íáñ ïÝû ñ»Ý ¾é Ý»ëï ¶ñÇ ·á ñÛ³ ÝÁ: 
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§Ð³Û ñ» ÝÇ ùÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ 
ë»ñÝ áõ Ñ³Û ÙÝ³ Éáõ 
·³ Õ³ ÷³ñÝ ¿ 
³ÛÝ ëÝáÕ áõ ÅÁ, 
áñÁ ëïÇ åáõÙ ¿ 
Ù»½ ·áñ Í»É 
Ç μ³ ñû ñáõ ÃÛáõÝ 
²ñ ó³ ËÇ ¨ ·³ ÉÇù 
ë» ñáõÝ¹ Ý» ñÇ¦

¾é Ý»ëï ¶ñÇ ·á ñÛ³Ý

àõ ñ»ÙÝ, ½³°ñÏ, ²ñ ó³Ë,
¼³°ñÏ, ÇÙ ½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ¹...(ì. ¸³í ÃÛ³Ý)



—Պա րո՛ն Գրի գո րյան, վեր ջին տա րին շա րու նա կու-
թյու նը դարձ րեց սկիզբ՝ նոր աշ խար հագ րու թյամբ և 
հսկա յա ծա վալ աշ խա տան քով: Սկսել նո րից՝ որ տե ղի՞ց 
և ինչ պե՞ս:

—Գոր ծու նե ու թյան ողջ ըն թաց քում Ար ցա խի ներդ-
րու մա յին հիմ նադ րամն իրա կա նաց նում է Ար ցա խում 
ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց մանն ուղղ ված և բնակ-
չու թյան բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման 
պե տա կան աջակ ցու թյան ծրագ րեր: 2020թ.-ին Ադր-
բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ ված պա տե րազ մից հե տո 
ստեղծ ված իրա վի ճա կում Հիմ նադ րա մի առ ջև դրվել են 
նոր մար տահ րա վեր ներ՝ առա վել հրա տապ և կեն սա կա-
նո րեն կա րև որ: Ար ցա խա հա յու թյու նը, անց նե լով ավե րիչ 
պա տե րազ մի մի ջով, այժմ փոր ձում է գո յա տև ել և մեծ 
ջան քե րի ու ներդ րում նե րի գնով վե րա կանգ նել են թա կա-
ռուց վածք նե րը, քայ լեր ձեռ նար կել տնտե սու թյան զար-
գաց ման ուղ ղու թյամբ: 

—Պա տե րազ մը փո խեց ոչ մի այն կյան քի ռիթ մը, այ-
լև բա զում ծրագ րեր և նա խագ ծեր: Ներ կա յում Ար ցա-
խի ներդ րու մա յին հիմ նադ րա մի ծրագ րե րի ուղղ վա-
ծու թյու նը հատ կա պես ո՞ր ոլորտ ներն ու սո ցի ա լա կան 
խմբերն են ընդգր կում:

—Ներ կա յումս Ար ցա խի ներդ րու մա յին հիմ նադ րա մի 
կող մից իրա կա նաց վում են առա վե լա պես սո ցի ա լա կան 
ուղղ վա ծու թյան ծրագ րա յին մի ջո ցա ռում ներ, մաս նա-
վո րա պես ամե նա խո շորն ու մասշ տա բա յի նը «2020թ. 
Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան դեմ սան ձա զերծ ված 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տև ան քով 
դժվար կա ցու թյան մեջ հայտն ված ֆի զի կա կան և իրա-
վա բա նա կան ան ձանց վար կա յին պար տա վո րու թյուն-

նե րի կա տար մանն ուղղ ված պե տա կան ֆի նան սա կան 
աջակ ցու թյա ն» ծրա գիրն է: Ծրագ րից օգտ վե լու հա մար 
ներ կա յաց ված դի մում նե րի ընդ հա նուր թի վը 2021թ. 
հոկ տեմ բե րի 1-ի դրու թյամբ կազ մում է 46 870: Հիմ նադ-
րա մին է վե րա պահ ված նաև Ար ցա խում բնա կա րա նա-
շի նու թյան խթան մանն ուղղ ված մի շարք գոր ծա ռույթ-
ներ: Հիմ նադ րա մը շա րու նա կում է նաև տնտե սու թյան 
տար բեր ճյու ղե րում տնտես վա րող սու բյեկտ նե րին ֆի-
նան սա կան աջակ ցու թյան տրա մադր ման գոր ծըն թա ցը, 
որում գե րակշ ռում են շի նա րա րու թյան, ար դյու նա բե րու-
թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի ոլորտ նե րում ներդ րում նե րը: 

—Հիմ նադ րա մի առ ջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը բազ-
մա թիվ են: Դրանք լու ծե լու ուղ ղու թյամբ ար դյոք կա 
աջակ ցու թյուն կամ փոխ գոր ծակ ցու թյուն այլ կա ռույց-
նե րի հետ: 

—Իհար կե, որ պես պե տա կան ֆի նան սա կան աջակ-
ցու թյուն ցու ցա բե րող կա ռույց, առա ջին հեր թին պետք 
է առանձ նաց նել Հիմ նադ րա մի և ֆի նան սա վար կա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջև սերտ հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը, պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի գրե թե 
բո լոր օղակ նե րը, քան զի խնդիր նե րը բա զմա շերտ են և 
պա հան ջում են հա մա պար փակ լու ծում ներ: Հիմ նադ-
րա մը հա մա գոր ծակ ցում է նաև ՀՀ Առևտ րա ար դյու-
նա բե րա կան պա լա տի, ՀՀ Ներդ րում նե րի աջակց ման 
կենտ րո նի, «Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի-
ու թյա ն» (AGBU), Հա յաս տա նի ար տա հան ման ապա հո-
վագ րա կան գոր ծա կա լու թյան հետ և այլն: 

—ՓՄՁ ոլոր տի զար գա ցում, բնա կա րա նա շի նու թյուն 
Հիմ նադ րա մի ծրագ րե րից օգտ վե լու շա հա ռու նե րի թի-
վը վեր ջին տար վա ըն թաց քում ի՞նչ դի նա մի կա ու նի:
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—Ինչ խոսք, 2020թ. թա գա վա րա կը, աղե տա լի պա տե-
րազմն ան հե տև անք չեն մնա ցել և ուղ ղա կի ո րեն ազ դել 
են Հիմ նադ րա մի լի ար ժեք գոր ծու նե ու թյան վրա: Ներ-
կա յումս Հիմ նադ րա մի կող մից իրա գործ վող ծրագ րե րի 
շրջա նակն ընդ լայն վել է, որի ար դյուն քում էլ մի քա նի ան-
գամ աճել է իրա կա նաց վող ծրագ րե րի պո տեն ցի ալ շա-
հա ռու նե րի թվա քա նա կը: 2021թ. հոկ տեմ բե րի 1-ի դրու-
թյամբ Հիմ նադ րա մի կող մից իրա կա նաց վող վար կա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մանն ուղղ ված պե տա-
կան ֆի նան սա կան աջակ ցու թյան ծրագ րից օգտ վե լու 
հա մար ներ կա յաց վել է մոտ 46 500 քա ղա քա ցու և 370 
տնտես վա րող սու բյեկ տի դի մում: Հա մա գոր ծակ ցող ֆի-
նան սա վար կա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին տրա մադր-
վել են երաշ խա վո րագ րեր՝ 17.6 հա զար վար կա յին պայ-
մա նագ րե րի մա սով ավե լի քան 9.0 մլրդ դրա մի չա փով 
վար կա յին պար տա վո րու թյուն մա րե լու նպա տա կով: 
2021 թվա կա նին Հիմ նադ րա մը շա րու նա կել է ֆի նան-
սա կան աջակ ցու թյուն տրա մադ րել տնտես վա րող սու-
բյեկտ նե րին շի նա րա րու թյան, ար դյու նա բե րու թյան, ծա-
ռա յու թյուն նե րի և առևտ րի ոլորտ նե րում ներդ րում ներ 
կա տա րե լու, պա տե րազ մի հե տև ան քով ընդ հատ ված 
գոր ծը վերսկ սե լու և ընդ լայ նե լու նպա տա կով: Նշա նա կա-
լի ներդ րում ներ են կա տար վել բնա կա րա նաշի նու թյան 
ոլոր տում: Աջակ ցու թյուն է ցու ցա բեր վել նաև ցե մեն տի 
ժա մա նա կա կից գոր ծա րա նի գոր ծարկ ման հար ցում, 
որը, ցե մեն տից բա ցի, ար տադ րում է նաև այլ շի նա նյու-
թեր, որոնք լայ նո րեն օգ տա գործ վում են Ար ցա խում մեծ 
թափ առած շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րում: Նշված 

ցու ցա նիշ նե րը ևս մեկ ան գամ փաս տում են Հիմ նադ րա-
մի գոր ծա ռույթ նե րի լայն շրջա նակն ու կա րև ո րու թյու նը: 

—Այն է, ինչ կա և եղա ծը տվյալ պա հին լա վա գույնն 
է: Հիմ նադ րա մը չի դա դա րել գոր ծել ան գամ ամե նից 
բե կում նա յին ժա մա նա կա հատ ված նե րում: Ին չի՞ց է 
«սնվու մ» կամքն առ առա ջըն թա ցը: 

—Հայ րե նի քի նկատ մամբ սերն ու հայ մնա լու գա ղա-
փարն է այն սնող ու ժը, որը ստի պում է մեզ գոր ծել ի 
բա րօ րու թյուն Ար ցա խի և գա լիք սե րունդ նե րի: Ամեն 
ոլոր տում իր առ ջև դրված պար տա կա նու թյուն նե րը պա-
տաս խա նա տու և նվիր ված իրա կա նաց նե լը հայ րե նա-
սի րու թյան լա վա գույն դրսև ո րումն է: Մենք պար տա վոր 
ենք լի նել մեր քա ղա քա ցի նե րի և գոր ծա րար նե րի կող-
քին և յու րա քան չյուր գոր ծի հիմ քում ու նե նալ հայ րե նի-
քին պի տա նի լի նե լու և ազ գա յին տնտե սու թյան զար-
գաց մա նը նպաս տե լու գա ղա փա րը: 

—Ար ցա խի ապա գա յի տես լա կա նը...

—2020թ. պա տե րազմն աղե տա լի էր, շրջա դար ձա յին, 
բայց նաև սթա փեց նող, գա ղա փա րա կան ու հո գև որ 
վե րածնն դի, կամ քի և տո կու նու թյան նոր փու լի սկիզբ 
ազ դա րա րող: Գա լիք տար վա շե մը պետք է հա տենք նոր 
հա վա տով, ապա գա յի նկատ մամբ լա վա տե սու թյամբ, 
մի ա հա մուռ ու ժե րով հայ րե նի քը շե նաց նե լու ան սա սան 
պատ րաս տա կա մու թյամբ: 
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Վե րածն վող Ար ցախ, ահա յու րա քան չյուր հա յի մշու-
շոտ հա յաց քի երա զան քը։ Եվ եր ջան կու թյուն է, երբ հենց 
այդ #renesans-ի հիմ քե րում կանգ նած են երի տա սարդ-
ներ, ով քեր ամուր կամ քով «պար տադ րում են» հա յի գո-
յու թյու նը Ար ցա խում։ Հայկ Ավա նե սյա նը պա տե րազ մի 
դա ժան բո վով է ան ցել, սա կայն չհանձն վող տե սա կով 
ապա ցու ցեց, որ ամուր կապ ված է իր հո ղին։ Շու շի ում 
կորց նե լով նո րաս տեղծ բիզ նե սը, Հայ կը այ սօր ար դեն 
Ստե փա նա կեր տի Վազ գեն Սարգ սյան 16 հաս ցե ում նոր 
նա խա գիծ է կյան քի կո չել։ Այն է «Բա ժա կ» թե յա րան-գի-
նե տու նը, որը գոր ծում է 2021 թվա կա նի մա յի սից՝ նոր 
շունչ ու կո լո րի տա յին մի ջա վայր ստեղ ծե լով ժա ման ցի 
վայ րե րի ցան կում։

§´³ Å³ Ï¦ §´³ Å³ Ï¦ 
Ã» Û³ ñ³Ý-·Ç Ý» ïáõÝª Ã» Û³ ñ³Ý-·Ç Ý» ïáõÝª 
²ñ ó³ ËÇ Ûáõ ñ³ Ñ³ ïáõÏ ²ñ ó³ ËÇ Ûáõ ñ³ Ñ³ ïáõÏ 
ÙÇ ç³ í³Û ñÇ ùá Ñ³ë ó»ÝÙÇ ç³ í³Û ñÇ ùá Ñ³ë ó»Ý

ÀÜîðÆ°ð ºì ¶ÜÆð 
Ð²ÚÎ²Î²ÜÀ
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«Բա ժա կ» թե յա րան-գի նե տու նը իր այ ցե լու նե րին է 
առա ջար կում նրբա ճա շակ երաժշ տու թյան ներ քո վա յե-
լել կո լո րի տա յին ու էս թե տիկ ին տե րե րով մի ջա վայ րում՝

• Ինք նա ե ռից պատ րաստ ված յու րա հա տուկ թե յեր
• Հա մեղ խո հա նոց
• Գի նի նե րի լայն տե սա կա նի
• Բրուս կե տա նե րի չկրկնվող հա մեր
• Հա մեղ դե սերտ ներ
Գի նու հետ հա մադր վող ու տեստ նե րի լայն տես ակա-

նին այ ցե լո ւին կրկին ու կրկին ուղ ղոր դում է նույն հաս ցե։ 
Գե ղե ցիկ վայ րում, յու րա հա տուկ երե կո ներ անց կաց նե-
լու հաս ցեն «Բա ժա կ» թե յա րան-գի նե տունն է։ #Menu-ն 
մշտա պես՝

►հա սա նե լի է առաք մամբ
►թարմ ու օր գա նիկ սննդամ թերք նե րով
►հյու րա սեր սպա սարկ մամբ
►մատ չե լի գնա յին քա ղա քա կա նու թյամբ
«Բա ժա կ» թե յա րան-գի նե տու նը յու րա հա տուկ ու 

չկրկնվող ձե ռագ րով առանձ նա նում է իր տե սա կի մեջ, 
իսկ ապա գա յում խոս տա նում է դառնալ անընդ հատ հա-
մալր վող տե սա կա նի նե րով և բարձ րա կարգ սպա սարկ-
մամբ ժա ման ցի վայր։
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2020 թվա կա նը հա յի և Ար ցա խի կյան-
քում բե կում նա յին էր։ Պա տե րազմն ընդ-
հա տեց խա ղաղ կյան քի ռիթ մը։ Ար ցախ-
ցին, սա կայն, պա տե րազ մի ավար տից 
հե տո չպարտ վեց հու սա հա տու թյա նը և 
վերսկ սեց իր հո ղի վրա արա րել։ Ստե փա-
նա կեր տի Նա բե րեժ նա յա 3/3 հաս ցե ում 
«Նա բե րեժ նա յա» ռես տո րա նա յին հա մա-
լի րը սկսեց գոր ծել 2021 թվա կա նի հուն-
վա րից: «Նոր բաց վող ըն կե րու թյուն ներն 
ու հա մա լիր նե րը հետ պա տե րազ մյան Ար-
ցա խում ան կոտ րում կամ քի կնիքն են»,— 
նշում է «Նա բե րեժ նա յա» ռես տո րա նա յին 
հա մա լի րի սե փա կա նա տեր Գա րուն Գաս-
պա րյա նը:
Ռես տո րա նա յին հա մա լի րը որոշ չա-

փով լու ծում է նաև Ար ցա խում աշ խա տա-
տե ղե րի խնդի րը: Այն այս պա հին ու նի 25 
աշ խա տա կից՝ օրա կան սպա սար կե լով 
120-150 հյու րե րի:

«Նա բե րեժ նա յա» ռես տո րա նա յին հա-
մա լի րի գե ղե ցիկ սրահ նե րի՝

►ամե նա ջերմ և հյու րըն կալ մթնո-
լոր տում կա րող եք վա յե լել հայ կա կան 
ավան դա կան խո հա նո ցի բո լոր նրբե-
րանգ նե րը

Ռես տո րա նում գնե րը մատ չե լի են։ 
«Նա բե րեժ նա յա» ռես տո րա նա յին հա մա-
լի րի ապա գան խոս տում նա լից է և մի-
ան շա նակ ժա մա նա կի ըն թաց քում նոր 
ձեռք բե րում ներ և հա ջո ղու թյուն ներ ան-
պայ մա նո րեն կլի նեն, քան զի այն ու նի՝ 

• Բնա գա վա ռում երաշ խա վոր ված մա-
տա կա րար ներ, 

• Փոր ձա ռու տեխ նի կա կան անձ նա-
կազմ,

• Պրո ֆե սի ո նալ և բա րե համ բույր աշ-
խա տա կազմ, 

• Բարձր մա կար դա կի հյու րըն կա լու-
թյուն և դրա կան մթնո լորտ։
Ահա «Նա բե րեժ նա յա» ռես տո րա նա յին 

հա մա լի րի այ ցե քար տը, որը ոլոր տում լա-
վա գույ նի ցու ցիչ է:

«Նա բե րեժ նա յա» ռես տո րա նա յին հա-
մա լի րը վայր է, որ տեղ յու րա քան չյուր այ-
ցե լու թյուն դառ նում է ան մո ռա նա լի: Էս թե-
տի կո րեն նրբա ճա շակ «Նա բե րեժ նա յա» 
ռես տո րա նա յին հա մա լի րը եզա կի նե րից է 
իր տե սա կի մեջ: Այս տեղ հայ կա կան ոգին 
մի այն մի ջա վայ րը չէ, այ լև աշ խա տան քի 
սկզբուն քայ նու թյու նը:

²ñ ó³ ËÇ ³Ý Ïáï ñáõÙ Ï³Ù ùÇ ÏÝÇù Ý» ñÇó Ù» ÏÁª 
Ü³ μ» ñ»Å Ý³ Û³ 3/3 Ñ³ë ó» áõÙ ·áñ ÍáÕ 
§Ü³ μ» ñ»Å Ý³ Û³¦ é»ë ïá ñ³ Ý³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ ÉÇñ n
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Ար ցա խյան մար գա գե տին նե րից սեր ված կաթ նամ-
թեր քի համն ու հո տը սպա ռող նե րին հա սա նե լի է նաև 
«Առաջ նե կ» ՓԲԸ կաթ նամ թեր քի շնոր հիվ։ 1997 թվա-
կա նից ԱՀ քա ղաք Ստե փա նա կեր տի Աջափ նյակ 1 հաս-
ցե ում իր գոր ծու նե ու թյու նը սկսեց «Առաջ նե կ» ՓԲԸ-ն։ 
Հիմ նադր ման օրից մինչ հի մա ըն կե րու թյան որ դեգ րած 
ու ղին է լի նել որա կի և հայ րե նա կան ար տադ րան քի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի լա վա գույն նե րի շար քե րում։ «Որակ, 
մատ չե լի գնա յին քա ղա քա կա նու թյուն, բազ մա մյա փորձ 
և նվի րում ըն կե րու թյան կա յաց ման գոր ծու մ», —նշում է 
ըն կե րու թյան տնօ րեն Մու շեղ Են գի բա րյա նը։ 
Ար տադր վում է երեք տաս նյակ կաթ նամ թերք՝
►առանց հա վե լում նե րի
►էկո լո գի ա պես մա քուր 
►մշտա պես թարմ 

«Առաջ նե կ» ըն կե րու թյու նը սպա ռո ղին է առա ջար-
կում որա կյալ կաթ նամ թերք և առողջ սնունդ, որոնց 
սննդա րար բա ղադ րա տա րերն անհ րա ժեշտ են բո լո րին՝ 
ան կախ տա րի քից։ Ըն կե րու թյան ապ րան քա տե սա կա-
նու հիմ նա կան մասն են կազ մում՝

• Թթվա սեր 
• Կաթ նա շոռ 
• Մա ծուն 
• Սե րուց քա յին կա րագ 
• Անա րատ մա քուր կաթ 
• Կա թի Սեր 
• Թան 
• Ըմ պե լի Յո գուրտ 
• Յո գուրտ 
• Քա մած Մա ծուն
• Պա նիր Չա նախ 
• Պա նիր Լո ռի 
• Սու լու գու նի 
• Կաթ նա շոռ չա մի չով
• Հա լած պա նիր
Ար տադ րան քը հա սա նե լի է Ար ցա խում և Սյու նի քի 

մար զում, թեև ապա գա յում ար տադ րան քը կա րող է հա-
սա նե լի դառնալ նաև այլ բնա կա վայ րե րում։

²ñ ó³ ËÛ³Ý ³Ý³ñ³ï Ï³ÝÃ Ý³Ù-
Ã»ñ ùÇ ³Ý ÷á ÷áË Ñ³ë ó» ³ ï»ñª
§²è²æÜºÎ¦ ö´À
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Անուշ Մա նու կյա նի «Yan Spiration» ըն տա նե կան ձե-
ռա գործ հա գուս տի ար տադ րու թյու նը հիմ նադր վել է 
2015 թվա կա նին, Շու շի ում։ Փոք րիկ ըն տա նե կան ձե ռա-
գործ ար տադ րա մա սից Yan Spiration-ն աս տի ճա նա բար 
վե րած վել է մե քե նա նե րով գոր ծած հա գուս տի ար տադ-
րու թյան։ Yan Spiration-ը զար գաց ման տար բեր փու լե-
րով է ան ցել և այժմ, շնոր հիվ Սփյուռ քի մեր հայ րե նա-
կից նե րի, Հա յաս տա նի «Զար գաց ման և Ներդ րում նե րի 
Կոր պո րա ցի ա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի և Ար ցա խի ներդ րու մա յին 
հիմ նադ րա մի, պա տե րազ մից հե տո ըն տա նե ա կան ար-
տադ րա մա սը վե րա բաց վել է։ «Յան Սփի րեյշ ն»-ը մի ա-
վո րում է տաս նյակ ան հատ նե րի ջան քե րը, ին չի շնոր հիվ 
Ար ցա խում ստեղծ վել է գոր ծած հա գուս տի նո րա ձև ու-
թյան ու դի զայ նի ոլոր տի զար գաց ման հար թակ։ Նպա-
տակն է հստակ քայ լե րով մուտք գոր ծել մի ջազ գա յին 
կոր պո րա տիվ մի ջա վայր։ 

YAN Spiration-ը ար ցա խյան հյու սած հա գուս տի ապ-
րան քա նիշ է, որը ստեղ ծում է՝ 

• Ձե ռա գործ ինք նա տիպ նմուշ ներ։ 
• Օգ տա գոր ծում է բա ցա ռա պես 
 իտա լա կան բարձր որա կի բրդյա 
 և քա շե մի րի թե լեր։

• Մի ա ժա մա նակ մի ա ձու լում և 
 հա մադ րում է հայ կա կան 
 շյու ղա գոր ծու թյան տեխ նի կան 
 ժա մա նա կա կից ոճի հետ։
Ար դյուն քը՝ 

• Հար մա րա վետ, գե ղե ցիկ, հա մար ձակ 
 ու նո րա ձև ար տադ րանք։
Վա ճառ քը հա սա նե լի է առ ցանց՝
►Ֆեյս բու քյան էջով
►Ինս տագ րա մյան էջով
►Շու տով նաև տե ղի կու նե նա կայ քի՝ 
   օն լայն խա նու թի շնոր հան դե սը 

Ի դեպ, Հա յաս տա նում և Ար ցա խում առա քում ներն 
անվ ճար են։ Այժմ ըն կե րու թյունն անց նում է ավ տո մա-
տաց ման հա մա կար գի։ Այն շու տով կհա մալր վի գեր ժա-
մա նա կա կից գոր ծող սար քե րով, որոնք ևս մեկ քայլ են 
շու կա յում առանձ նա հա տուկ տե սա կա նի և որա կի նշա-
ձող սահ մա նե լու առու մով։ Yan Spiration-ը նոր քայլ է հայ-
կա կան նո րա ձև ու թյան ոլոր տում։

«Յան Սփի րեյշ ն»-ը նպա տակ ու նի ար ցախ ցի կա-
նանց զբաղ վա ծու թյան և կա յաց ման գոր ծում ու նե նալ 
ավանդ՝ անընդ հատ զար գաց նե լով նրանց հմտու թյուն-
նե րը, ամուր կապ ստեղ ծե լով ձե ռա գոր ծու թյան և ձեռ-
նար կա տի րու թյան մի ջև։ «Յան Սփի րեյշ ն»-ի սո ցի ա լա-
կան ծրա գիրն, իր բուն գոր ծա ռույ թից զատ, ձգտում է 
նաև դրա կա նո րեն ազ դել կա նանց նե րաշ խար հի վրա՝ 
հու սալք ված, ընկճ ված հա յացքն ուղ ղե լով դեպի աշ խա-
տան քը, ինք նա զար գա ցու մը և առա ջըն թա ցը։ Այ լընտ-
րանք չկա։ Ար ցա խի վե րած նուն դը պետք է շա րու նա կել, 
ծանր էջը շրջել և տնտե սա կան վե րա կանգն ման նոր 
շրջան սկսել՝ շեշ տը դնե լով ար ցա խա հա յե րի հո գե բա նա-
կան վե րած նուն դի և նոր հմտու թյուն ներ գե նե րաց նե լու 
վրա։ «Հստակ հա մոզ մամբ ճգնա ժա մա յին բա ցա սա կան 
էներ գե տի կան ոգև ո րու թյան դրա կան էներ գե տի կա յով 
վե րա փո խե լու լա վա գույն մի ջո ցը բարձր ար տադ րո ղա-
կան աշ խա տանքն է», —նշում է «Yan Spiration» ըն կե րու-
թյան հիմ նա դիր Անուշ Մա նու կյա նը: 

Ò» é³ ·áñÍ Ñ³ ·áõë ïÇ á·»ßÝ ãáõ Ùáí 
Þáõ ßÇ Çó ÙÇÝ ã¨ êï» ÷³ Ý³ Ï»ñïª

                                         §Yan Spiration¦

#Իգործ 
#Ապ րե լո ւԱր ցախ 
#Հայ րե նա կա նԱր տադ րանք 
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Ապ րել և արա րել՝ ան կախ փոր ձու թյուն նե րից։ Շու-
շի ում կորցնելով տու նը՝ Առ նոլդ Հով սե փյա նը Ստե փա-
նա կեր տի Վա հան Տե րյան 23 հաս ցե ում հիմ նեց հա-
ցի ար տադ րու թյուն՝ դառ նա լով ապ րե լու ու արա րե լու 
խորհր դա նի շե րից մե կը։ 2021 թվա կա նի մա յիս ամ սից 
սկսած պայ քա րող ձեռ քե րը նոր ուժ գտան շե նաց նե լու 
հայ րե նի քը։ «Առ նոլդ Հով սե փյա ն» ՍՊԸ-ն ար ցա խյան 
հա մի նոր հաս ցե է, որ տեղ անու շա բույր հա ցը թխվում 
է և՛ թոն րում, և՛ փռում։ «Առ նոլդ Հով սե փյա ն» ՍՊԸ-ն իր 
սպա ռող նե րին է ներ կա յաց նում հմուտ հաց թուխ նե րի 
պատ րաս տած մեծ և փոքր չա փե րի 

• մատ նա քաշ
• ավան դա կան թոն րի հաց

Օգ տա գոր ծե լով ավան դա կան հայ կա կան հա ցի պատ-
րաստ ման բո լոր «գաղտ նիք նե րը»՝ ըն կե րու թյու նը օր վա 
ըն թաց քում պատ րաս տում է հաց՝ 10-12 պարկ ալ յու-
րով։ Պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ վում է մի մի այն՝

►տե ղա կան ցո րե նի ալ յուր
►աղ բյու րի մա քուր ջուր
►առանց ար հես տա կան հա վե լում նե րի խմո րիչ

Չնա յած ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը և տե սա կա նին 
ընդ լայ նե լու ահ ռե լի ցան կու թյա նը՝ հետ պա տե րազ մյա 
Ար ցա խում խնդիր ներ դեռ շատ կան։ Խան գա րող հան-
գա մանք նե րից ամե նա ար դի ա կանն է էլեկտ րա է ներ-
գի ա յի բա ցա կա յու թյու նը կամ օր վա ըն թաց քում լույ սի 
անընդ հատ տա տա նում նե րը։ Ըն կե րու թյունն ու նի հո-
սան քի շար ժիչ նե րի /äâèæîê/ անհ րա ժեշ տու թյուն, որ-
պես զի հա ցե րը չփչա նան և ժա մա նա կին թխվեն, այդ 
թվում նաև հնա րա վոր լի նի հա ցի տե սա կա նին և ար-
տադր վող քա նա կը մե ծաց նել։ Այս պա հին «Առ նոլդ Հով-
սե փյան ՍՊԸ»-ի ար տադ րած հա ցե րը հա սա նե լի են մի-
այն Ար ցա խի տա րած քում։
Չնա յած բա զում դժվա րու թյուն նե րին՝ ըն կե րու թյան 

տնօ րեն Առ նոլդ Հով սե փյա նը վստահ է՝ «Ար ցա խում 
ապա գան լու սա վոր է լի նե լու կոփ ված աշ խա տա սի րու-
թյամբ և լա վա տե սու թյամբ: Իսկ մենք շու տով կսկսենք 
թխել լա վաշ և հա ցա բուլ կե ղե նի բա զում այլ տե սակ ներ` 
ամ րագ րե լով մեր ապա գա հա ջո ղու թյուն ներն այս ոլոր-
տու մ»։ «Առ նոլդ Հով սե փյա ն» ՍՊԸ-ն հա մի նոր հաս ցե է՝ 
ար ցա խյան սե ղան նե րի հա մա յին պատ կե րը լրաց նե լով 
ավան դա կան հա ցի անուշ բույ րով։

²Ýáõ ß³ μáõÛñ Ñ³ óÇ Ñ»ï ù» ñáíª êï» ÷³ Ý³ Ï»ñ ïÇ 
ì³ Ñ³Ý î» ñÛ³Ý 23 Ñ³ë ó» áõÙ
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«ՄԴՄ ՍՊԸ»-ն 2021 թվա կա նից ներ կա յա նում է 
«Թթե նի» ըն տա նե կան ռես տո րա նա յին հա մա լի րով։ 
Այն ըն տա նե կան ջեր մու թյամբ և հյու րա սի րու թյամբ 
կյան քի են կո չել Սեր գեյ և Մա րի ամ Մու սա ե լ յան նե րը։ 
«Թթե նու տա րած քը ժա ռան գել ենք մեր պա պի կից, 
ով տա րի ներ շա րու նակ բա զում թթե նի ներ է տնկել 
այս տա րած քում։ Թթե նին հայ կա կա նու թյան կնիքն 
է և մենք ջանք չենք խնա յե լու այն պա հե լու հա մա ր»,- 
նշում է Մա րի ամ Մու սա ե լ յա նը։ «Թթե նի»-ն հիմն վել է 
Ար ցա խյան եր րորդ պա տե րազ մից հե տո՝ խորհր դան-
շե լով նաև պայ քարն ու իր հո ղում ամուր մնա լու կամ-
քը։ Գոր ծու նե ու թյան այս կարճ ըն թաց քում «Թթե նի»-ն 
դար ձել է յու րօ րի նակ վայր՝ ոճով և սպա սարկ ման 
բարձր մա կար դա կով։ Ար ցա խում՝ Աս կե րա նի շրջա նի 
Խնա ծախ հա մայն քում, այն կո լո րի տա յին և գե ղե ցիկ 
ան կյուն է գրե թե բո լոր ըն տա նիք նե րի հա մար։ «Թթե-
նի»-ն իր այ ցե լու նե րին է առա ջար կում՝
►Բա ցօ թյա, գե ղե ցիկ ու ազ գա յին ատ րի բուտ նե րով, 

հա րուստ ին տե րի ե րով սրահ ներ։
►Փոք րիկ այ ցե լու նե րի հա մար ցու ցադր ված կեն-

դա նա տե սակ ներ (այ ծիկ ներ, միր հա վեր,սի րա մար գեր)։
►Մշտա պես թարմ և հա մեղ ու տեստ ներ՝ ներ կա-

յաց ված թե՛ հայ կա կան, և թե՛ ազ գա յին տար բեր խո հա-
նոց նե րից։
►Ազ գա յին երաժշ տու թյուն։

Մի ջին վի ճա կագ րու թյամբ «Թթե նի»-ն օրա կան 
սպա սար կում է շուրջ 60-100 հյու րի։ «Թթե նի» ըն տա-
նե կան ռես տո րանն աչ քի է ընկ նում լա վա գույնն լի նե լու 
ցան կու թյամբ՝ ձգտե լով անընդ հատ կա տա րե լա գործ-
մա նը։ Այս պա հին «Թթե նի»-ն ու նի մի այն բա ցօ թյա 
սրահ ներ, սա կայն հա ջորդ տա րի նա խա տե սում են 
նաև՝ 

• Փակ սրահ ներ՝ ին տե րի ե րի և էս տե րի ե րի նոր ու հե-
տաքր քիր լու ծում նե րով։

• Նոր կեն դա նա տե սակ ներ։
• Բիզ նե սի ընդ լայ նում՝ հյու րա նո ցա յին հա մա լի րի 

տես քով։
«Թթե նի»-ն մշտա պես պա հե լու է ըն տա նե կան լի-

նե լու իր այ ցե քար տը՝ սի րով հյու րըն կա լե լով և ճա նա-
պար հե լով յու րա քան չյուր այ ցե լո ւի։ 

§ÂÃ» ÝÇ¦§ÂÃ» ÝÇ¦  
ÁÝ ï³ Ý» Ï³Ý é»ë ïá ñ³Ý ÁÝ ï³ Ý» Ï³Ý é»ë ïá ñ³Ý 
ÊÝ³ Í³ ËáõÙÊÝ³ Í³ ËáõÙ



Արա Հայ րի յա նը Ար ցա խում Աս կե րա նի շրջա նի գյուղ 
Հա րա վում դեռ 2019 թվա կա նին հիմ նադ րեց «Սան Մար-
մա ր» բնա կան քա րի /մար մա րի/ ար տադ րու թյու նը՝ հիմք 
դնե լով շի նա նյու թի որա կյալ ար տադ րան քի նոր մա կար-
դա կի բարձրացնել ար ցա խյան տի րույ թում։ «Սան Մար-
մա ր» ըն կե րու թյու նում հնա րա վոր է կյան քի կո չել քա րից 
ստաց վող ամեն հնա րա վո րը։ Այն ամե նը, ին չը ծնվում է 
մարդ կա յին մտքում և հնա րա վոր է մարմ նա վո րել քա-
րի մի ջո ցով, «Սան Մար մա ր»-ում կվե րած վի իրա կա նու-
թյան բազ մապ րո ֆիլ ու պրո ֆե սի ո նալ մաս նա գետ նե րի 
շնոր հիվ։ «Սան Մար մա ր» ըն կե րու թյու նում հիմ նա կան 
ար տադ րա տե սակ է հա մար վում մար մա րյա սա լիկ նե րի 
ար տադ րու թյու նը, այդ թվում նաև մար մա րյա՝

• Եզ րա քա րեր
• Բազ րիք ներ
• Մա լա քա րեր
• Շի նու թյուն նե րի երես պատ ման սա լիկ ներ
Մար մա րից ստաց վող տե սա կա նին ու նի եր կու երանգ՝ 

առանց փայ լեց նե լու սպի տա կը, իսկ փայ լեց նե լուց հե տո 
կար միր երան գա վո րու մը։ Ի դեպ, ըն կե րու թյու նը հա մալր-
ված է նո րա գույն ու ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով, 

որն էլ ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում ար-
տադ րել բարձր որա կի շի նա նյութ նա խընտ րե լի տե սա-
կա նի ով։ Չնա յած բարձր որա կին և բնա կան մար մա րի 
հում քից ստաց ված ար տադ րանք լի նե լու փաս տին՝ տե-
սա կա նին բա վա կա նին մատ չե լի է։ Մինչ պա տե րազ մը 
հիմն ված ար տադ րու թյու նը՝ ներ կա յում պատ վեր նե րի և 
իրաց ման բա զում խնդիր ներ ու նի։ 
Ըն կե րու թյու նը ներ կա յում ու նի ներդ րում նե րի կա րիք, 

որը նոր շունչ ու հնա րա վո րու թյուն ներ կտա Ար ցա խում 
հիմ նադր ված քա րար տադ րող առա ջա տար ըն կե րութ-
նյուն նե րից մե կին՝ «Սան Մար մա ր»-ին։ «Սան Մար մա ր» 
ըն կե րու թյան ար տադ րան քը առայժմ հա սա նե լի է մի այն 
Ար ցա խում, ներդ րում նե րի շնոր հիվ ար տադ րան քը հա-
սա նե լի կդառ նա առա վել լայն շրջա նակ նե րի՝ ընդ հուպ 
մին չև ար տա հա նում այլ երկր ներ։ 

«Սան Մար մա ր» ըն կե րու թյան ապա գա յի ծրագ րե րը 
միտ ված են ընդ լայ նել ար տադ րա տե սակ նե րը և ար տա-
հան ման աշ խար հագ րու թյու նը՝ նոր որակ թե լադ րե լով 
քա րի ար տադ րու թյան ոլոր տում։ 

§ê³Ý Ø³ñ Ù³ ñ¦ 
ÁÝ Ï» ñáõ ÃÛáõ ÝáõÙ 
ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ 
ÏÛ³Ý ùÇ Ïá ã»É 
ù³ ñÇó ëï³ó íáÕ 
³Ù»Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñÁ

72 ì²ðÎ²ÜÆÞ /31/2021


