Ախալքալաքիի պանրի ձեռնարկությունը նոր արտադրական գծով կահավորվեց
Պանրի արտադրություը Ախալքալաքիում զարգացած ոլորտներից ﬔկն է: Տեղի պանիր
արտադրողները պատրաստում են սուլգունի, որը անհապաղ է վաճառվում, լոռի, որի
հնացման համար անհրաժեշտ է 2 աﬕս, նաեւ Վրացական գործարանային պանիր եւ նրա
հնացման ժամկետը 4 աﬕս է: Օրիանական ձեւով գրանցված պանիր արտադրողները,
ովքեր HACCP չափանիշ ունեն, վճարում են հարկեր եւ նրանց հսկողությունը իրագործում
է սննդի ազգային գործակալությունը: Սակայն այս պահի դրությամբ, պանրի արտադրությունը
տան պայմաններում արգելված չէ: Նման տիպի ձեռնարկությունները հսկողությունից դուրս
են ﬓում եւ հաճախ պանիրը պատրաստելիս կաթի փոշի են օգտագործում: Հետեւաբար,
պանիրը էժան են վաճառում, ինչը շուկայում ստեղծում է անառողջ մրցակցություն:

Նախագծի արդյունքում զբաղվեց՝4 տեղացի
Նախագծի ընդհանուր բյուջեն՝ 119,036.70 լարի
Եվրաﬕության ֆինանսավորումը՝ 68,603.00 լարի
Համաֆինանսավորումը՝ 50,433.70 լարի

Կարեն Սիմոնյանը Ախալքալաքիում գտնվող պանրի ձեռնարկության տնօրենն է եւ նրա
գլխավոր նպատակն է արտադրել որակյալ պանիր: Ձեռնարկությունը կաթը հավաքում է
Օկաﬕ եւ Օլավերդի փոքր եւ ﬕջին ֆերﬔրներից: Բարձր կաթնատվության սեզոնին
օրական հավաքված կաթի քանակը հասնում է ﬕնչեւ 10 տոննայի: Ձեռնարկությունը
HACCP-ը տիրապետելուց բացի, ունի նաեւ հում կաթով արտադրությունը խորհրդանշող
բնօրինակ վրացական որականիշի՝ «Վրացական կաթ» արտադրությանը փակցնելու իրավունք:
Բարձր որակի ապրանք արտադրելու համար շատ եռանդ եւ ֆինանսներ է հարկավոր:
Ֆինանսական աջակցության համար նա բանկերին էր դմում: Իսկ Եվրաﬕության կողﬕց
Ախալքալաքիում հայտարարած դրամշնորհային մրցույթը հաղթելը ձեռնարկատերի համար
փրկարար օղակ դարձավ: Ձեռնարկությունը, որի պանիրը աչքի է ընկնում առանձնահտուկ
համով, ընդլայնվեց եւ ստեղծեց 5 աշխատատեղ:

«Դրամաշնորհի տեսքով ստացած գումարով կառուցվեց շենք, որտեղ բոլոր պայմաններն է
ստեղծված պանիրը հնեցնելու եւ փաթեթավորման համար: Նաեւ կառուցվեց ժամանակակից
արտադրական գիծ, որը հնարավորություն է տալիս արտադրել Վրացական եւ Եվրոպական
պանիր» - ասում է Կարեն Սիմոնյանը եւ շնորհակալություն է հայտնում Եվրաﬕությանը,
LAG-ին եւ GIPA-ին դեպի շրջանի զարգացման ուղղված նախագծի ֆինանսավորման համար:
Նախագծի շրջնակներում ձեռք բերեցին 2 առաքման ավտոﬔքենա եւ պաստերիզատոր:
Ձեռնարկությունում պատրաստված պանիրը վաճառվում է Վրաստանի մասշտաբով եւ
աստիճանաբար մշտական հաճախորդների թիվը աճում է, իսկ հաճախորդը անցած
տարիների հաﬔմատ, բավականին տեղեկացված է սննդամթերքի ընտրելու ժամանակ,
առավելություն են տալիս փաթեթավորված եւ պիտակավորված ապրանքին: Պահանջարկի
աճի պայմաններում, Կարեն Սիմոնյանը մտադրված է ընդլայնել ձեռնարկությունը, ինչը
կնպաստի շրջանի տնտեսական առաջընթացին եւ տեղի բնակչության ֆինանսական վիճակի
բարելավմանը: Իսկ նա տեղի բնակչության մասին ﬕշտ հոգ է տանում եւ համավարակի
ժամանակաշրջանում կարիքավոր ընտանիքներին ձեեռնարկությունում պատրաստավծ
պանիրը անվճար բաժանեց: Հենց այսպիսի օրինակներն են ստեղծում Վրաստանում
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