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Երևանում արևելյան ուտեստներ առաջարկող նոր սննդի կետ
կբացվի
Երևանում ապրիլի վերջին կբացվի միջինարևելյան ուտեստներ առաջարկող նոր սննդի կետ: Հայաստանում Ճապոնիայի
դեսպանատունը և «Հալեպ» հայրենակցական բարեսիրական ՀԿ-ն մարտի 14-ին ստորագրեցին «Ալեպպո Քուիզին»
կենտրոնին տրամադրվող դրամաշնորհի պայմանագիրը:

ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպան Էյջի Տագուչին նշեց, որ Ճապոնիայի կառավարությունը, համատեղելով իր ջանքերը միջազգային
կառույցների հետ, կարողանում է իր ուրույն նպաստն ունենալ Հայաստանում գտնվող փախստականների բարօրության
ապահովման գործում։ Դեսպանի համոզմամբ՝ այս ծրագրին աջակցելը մի նոր էջ է բացում իրենց գործունեության մեջ։
Տագուչին հույս հայտնեց, որ իր նոր էջում «Ալեպպո Քուիզին»-ը միայն հաջողություններ կունենա:

«Հալեպ» ՀԿ գործադիր տնօրեն Սարգիս Բալխյանը նշեց, որ այս ծրագրի հիմնական նպատակն է սիրիացի
փախստականների, մանավանդ սիրիահայ կանանց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատատեղերի
ստեղծումը:

Նա ասաց, որ նախապես եղել են անհատական նվիրատվություններ, Սբ Գևորգ եկեղեցու ծխական խորհրդի ջանքերով
սկզբնական գումարները հայթայթվեցին, մոտավորապես 84 հազար դոլարով տարածք գնեցին, ապա սկսեցին
քննարկումները տարբեր կազմակերպությունների հետ: Նրանց օժանդակեցին նաև ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակը,
GIZ կազմակերպությունը: Բալխյանն ասաց, որ տարածքի շինարարական ծախսերը հովանավորելու համար Ճապոնիայի
դեսպանատունը մոտ 40 635 դոլար ներդրում պիտի ունենա: 
Շինարարության մոտ 70 տոկոսն արդեն ավարտված է, մինչև ապրիլի կեսերը շինարարական աշխատանքները կավարտվեն,
աշխատակազմը 15 օր փորձաշրջան կանցնի, ապրիլի 30-ին կամ մայիսի 1-ին էլ նախատեսվում է բացել սննդի կետը:

Հարցին՝ ինչո՞վ է տարբերվելու իրենց ռեստորանը միջինարևելյան ուտեստներ առաջարկող այլ ռեստորաններից՝ Բալխյանը
պատասխանեց, որ այդ ուտեստները պահանջարկ ունեն, սակայն այդ ռեստորանների հիմնական հաճախորդները
սիրիահայեր են և սփյուռքահայեր, բայց ոչ՝ բնիկ հայաստանցիներ:

«Մենք վստահ ենք, որ կկարողանանք շահագրգռել ու սիրաշահել տեղացի Հայաստանցիներին էլ, որ գան, այս խոհանոցից
օգտվեն: Բնականաբար, այս խոհանոցի առանձնահատկությունն այն է, որ անհատական բիզնես չէ, ծրագիր է, որի նպատակը
աշխատատեղեր ստեղծելն է, ու հասույթը պետք է բարեսիրական նպատակների ուղղվի՝ սիրիացի փախստականների, այլ
խոցելի բնակչությանն օգնելուն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և այլն»,- ասաց նա: Ռեստորանը նաև աշխատատեղերի
հնարավորություն է ստեղծում. սկզբնական շրջանում աշխատողների թիվը սահմանափակ կլինի՝ 10 հոգի, սակայն երբ
բիզնեսը զարգանա, Բալխյանը նշեց, որ այստեղ կկարողանան գործ գտնել մոտավորապես 70-90 հոգի:

Նա ասաց, որ իրենց խոհանոցում ուտելիքները պատրաստվելու են, լինելու է մոտ 4-5 սեղան, որտեղ այցելուները կնստեն,
բայց իրենց հիմնական նպատակն է, որ սուպերմարկետներում իրենց արտադրանքի սառեցված տարբերակը վաճառվի, այն,
ինչ այլ ճաշարաններում հնարավոր չէ գտնել: Գներն այստեղ մատչելի են լինելու, բայց ոչ այնքան, որ վնասեն այլ սիրիահայ
գործարարների բիզնեսին:

ցերեկ 23°C
գիշեր 11°C Որոնում
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ԼՐԱՀՈՍ

14:24

Այսօր Լոքյան Դավիթը որևէ խնդիր չունի.

նախարարն իր պաշտոնանկության մասին

14:22

Նախագահը ներկա է գտնվել «ԱրմՀայԹեք-2018»

միջազգային ցուցահանդեսի բացմանը

14:20

ՃՈ Կոտայքի բաժանմունքում արդեն 3-րդ անգամ

կաշառքով վարորդական իրավունքի վկայական են

տրամադրում

14:14

Ռուսաստանը վարկային նոր համաձայնագրով

Հայաստանին զենքի մատակարարումը կսկսի այս

տարի

14:00

Փորձագետ. «Թուրքիան միջուկային զենք կստեղծի

10-20 տարվա ընթացքում»

13:55

Արցախի ԱՆ-ն հրապարակել է պայթյունի

հետևանքով վիրավորների անունները

13:50

Ազնավուրի թույլտվությամբ «Հայր Գորիո»-ի հայերեն

թարգմանության շապիկին կադր է նրա

մասնակցությամբ ֆիլմից

13:47

Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի

ընդունած մի շարք օրենքներ

13:35

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում սկսվել են Ավագ

հինգշաբթիի արարողությունները

13:28

Փարաքարում առաջին էկո-պուրակը կբացվի

13:25

«HALO Trust»-ը՝ Ղազանչիում տեղի ունեցած

միջադեպի վերաբերյալ

13:04

Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված

միջացառումներն այս տարի կանցկացվեն

սեպտեմբերի 29-ին և 30-ին

12:53

Կառավարությունը բնակարան կնվիրի Սերժ

Սարգսյանին

12:44

Մանե Թանդիլյանն առաջարկում է եկամտահարկի

վերադարձը կիրառել նաև ոչ նորակառույց

բնակարանների ձեռքբերման դեպքում

12:40
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