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Ճապոնիայի խոշոր ներդրումը՝ Հայաստանում

Լրահոս

Բոլոր նորությունները

Ճապոնիայի ներդրումը՝ Հայաստանում
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Տնտեսական 15:31 - 15.03.2018

Անցած տարի Հայաստանն ու Ճապոնիան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25
ամյակը նշեցին: Այս տարիները հարուստ են եղել բազմաբնույթ ծրագրերով: Ճապոնիան մեր
երկրում բազմատեսակ ներդրումներ է կատարել՝ հիմնականում կենտրոնանալով կրթական,
առողջապահական, սոցիալական ծրագրերի վրա, եւ դրանք շարունակվում են:

Մեր նկարահանող խումբը ծանոթացել է դրանցից մի քանիսին, ներկա է եղել նոր պայմանագրերի
ստորագրմանը:

Մանրամասները՝ տեսանյութում:

Ամենաընթերցվածները
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Հասարակական
15:12 - 19.03.2018
Մխիթարյանն իր ավտոմեքենան
նվիրել է վիրավոր և հաշմանդամ
զինծառայողների
վերականգնողական կենտրոնին

Մշակութային
21:14 - 16.03.2018
«Կարին»-ի հերթական մրցանակը՝
Իտալիայից

Սփյուռք
19:20 - 24.03.2018
Արցախը «տեղափոխվել» էր
Գլենդել

Հասարակական
21:25 - 15.03.2018
«Թեհլիրյանի բախտը բացվեց․․․».
ՀՅԴ ՀԵՄ նախաձեռնությունը

Մշակութային
21:56 - 19.03.2018
Ադրբեջանական սադրանքի
արդյունքում Ստամբուլում
արգելել են իրանահայ ռեժիսորի
«Եվա» ֆիլմի ցուցադրությունը
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