Ախալքալաքիում ոսկերչական արտադրությունը ընդլանվեց
Ընտանեկան բիզնեսի հաջող օրինակ է ոսկերչական արհեստանոցը, որը Ախալքալաքիում,
Եվրաﬕությունը Վրաստանում գյուղի եւ գյուղատնտեսության զարգացման հարեւանական
նախագծի՝ (ENPARD)-գյուղի զարգացման նոր մոտեցման նպաստումը Ախալքալաքիում
նախագծի շրջանակներում ֆինանսավորվեց:
Արﬔն Քեﬖաքսզյանը Ախալքալաքցի երիտասարդ ոսկերիչ է: Նա արվեստին 5 տարի առաջ
Հայաստանում է տիրապետել: Մինչեւ այդ Ռուսաստանում հոր հետ շինարարության
աշխատանքներով էր զբաղվում: Արﬔնը ﬕշտ ուզում էր, ստացած գիտելիքները եւ ձեռք
բերած փորձը ծախսեր հայրենի Ախալքալաքի վրա: Իսկ ENPARD – ի ծրագիրը այդ
հնարավորությունը տվեց նրան: Նա ﬕշտ հետեւում է ոսկե իրերին նորագույն կատալոգներին
եւ հաճախորդներին տրենդային մոդելներ էր առաջարկում: Ախալքալաքիում եւ
ընդհանրապես Սամցխե-Ջավախեթիում ոսկե իրերը ﬔծ պահանջարկ ունեն: Ոսկերչական
արտադրությունը հիﬓականում օգտագործում են որպես հարսանաց եւ ծննդյան օրերի
նվերներ:

Նախագծի արդյունքում զբաղվեց՝2 տեղացի
Նախագծի ընդհանուր բյուջեն՝ 10,000.00 լարի
Եվրաﬕության ֆինանսավորումը՝ 6,000.00 լարի
Համաֆինանսավորումը՝ 4,000.00 լարի

Արﬔնը Ախալքալաքիում լավ ոսկերիչ է համարվում եւ հաճախորդներ էլ շատ ունի: Իսկ
շատ հաճախորդները տարբեր ճաշակ ունեն եւ բոլորին բավարարել հնացված
սարքավորուﬓերով անհնար է:
«Դրամաշնորհի գումարը ողջամտորեն օգտագործեցինք եւ ժամանակակից սարքավորուﬓեր
ձեռք բերեցինք՝ արգոնի կետավոր եռակցման ապարատ, մանրադիտակ շտատիվով, պնեվմո
փորագրման ապարատ, չորացնող վառարան եւ այլն: Թանկարժեք ﬔտաղներից
պատրաստում ենք մատանիներ, ապարանջաններ, ակնջօղեր, ուլունքներ, կախազարդեր եւ
այլն: Զարդի էսկիզը կազմում ենք ըստ հաճախորդի պահանջի, կան դեպքեր, երբ
հաճախորդը սեփական էսկիզով է գալիս եւ խնդրում, որ նրա պահանջը բացարձակ
ճշգրտությամբ բավարարենք» - ասում է Մարի Իրիցյանը:

Ժամանակակից սարքավորուﬓերը ճիշտ որ բացարձակ ճշգրտությամբ եւ նրբորեն են
կատարում փորագրությունը, կռումը, արջնումը, օքսիդացումը եւ այլ ոսկրչական
գործընթացներ: Սակայն այս դեպքում արդյունքը ﬕայն սարքավորուﬕց կախված չէ, ﬔծ
դեր է խաղում նաեւ ոսկերչի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը:
«Ոսկերիչի գործում կարեւոր է ճշգրտությունը: Որքան էլ որ պրոֆեսիոնալ լինես,
ճշգրտությունը պաշտպանելու համար հարկավոր է որակյալ մանրադիտակ:
Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Եվրաﬕությանը, որի օգնությամբ ժամանակակից եւ
բարձր որակի մանրադիտակ ձեռք բերեցինք: Դրանից օգտվում են նաեւ իմ ոսկերիչ կոլեգաները:
1 Տարի է, ինչ նորացված սարքավորուﬓերով ենք աշխատում: Իրերի որակը զգալիորեն
բարելավվեց եւ պատվերներն էլ ավելացավ: Պլանավորել եմ ընդլայնել արհեստանոցը եւ
ավելի շատ մարդ զբաղեցնել: Ուզում եմ ուրիշներն էլ հետեւեն իմ օրինակին եւ հայրենի հողի
վրա փորձեն սկսել սեփական գործը: Սա կարեւոր է շրջանի եւ ընդհանրապես երկրի
զարգացման համար» - ասում է Արﬔն Քեﬖաքսզյանը:

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ »õ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇª (ENPARD)-·ÛáõÕÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ» Ý³Ë³·ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
Ü³Ë³·ÇÍÁ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÁ,
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëÙ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ (DRDVE/GIPA):
Ü³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý Ø»ñëÇ øáñ÷ëÁ, ELVA Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÎáñÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:
ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ »õ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ENPARD-Ç Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÛáõç»áíª 179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ
¿ ·ÛáõÕáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë í»µ-Ï³ÛùÁª www.enpard.ge.

