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Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պատասխանելով Ազգային ժողովի
պատգամավորների հարցերին, նշել է, որ սխալ է միջազգային ինտեգրման գործընթացը
հակադրել տարածաշրջանային ինտեգրման գործընթացին, քանի որ դրանք զուգահեռ եւ
միմյանց լրացնող գործընթացներ են։ Սույնը վարչապետը հայտարարեց՝ ներկայացնելով
կառավարության մոտակա հինգ տարվա ծրագիրը։

Սարգսյանը մասնավորապես նշեց, որ այդ տարիներին կողմերը ամրագրել են լուրջ
առաջադիմություն այդ գործում։ Երկու երկրները ձեռք են բերել քաղաքական
պայմանավորվածություն եւ այժմ մշակում են նոր միասնական մաքսային համակարգ։ «Դա
նշանակում է, որ մեր քաղաքացիները, տնտեսական սուբյեկտները գործ կունենան մեկ
մաքսային ծառայության հետ, որն ընդունելի կլինի երկու երկրների համար եւ էականորեն
կկրճատի մաքսային գործընթացները։ Դա բավականին լուրջ պայմանավորվածություն է, եւ
այսօր մենք աշխատում ենք այդ փաստաթղթերը մշակելու ուղղությամբ, ինչը էականորեն
դյուրին կդարձնի կապերը»,- ընդգծեց նա։

Ըստ վարչապետի, Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ երկրորդ կարեւոր
պայմանավորվածությունը քաղաքական պայմանավորվածությունն է այն մասին, որ երկու
երկրների շուկաները պետք է լինեն բաց եւ ապահովեն հավասար պայմաններ տնտեսական
սուբյեկտների համար։ «Մենք լրիվությամբ կատարում ենք ստանձնած
պարտավորությունները եւ այսօր Վրաստանի հետ աշխատում, որպեսզի վերացնենք
գոյություն ունեցող անհամապատասխանությունները։ Դա վերաբերում է ճանապարհային
վճարին, որ 2011 թվականից կիրառում են վրացի գործընկերները, ինչը էականորեն
տարբերվում է այն վճարից, որ գանձում ենք մենք։ Մյուս կողմից, նրանք հարց են
բարձրացնում, որ մենք 2011 թվականից ներդրեցինք պարտադիր ապահովագրման
համակարգ եւ այստեղ եկող իրենց ավտոմեքենաները պետք է իրականացնեն այդ
վճարումները։ Մենք ունենք քաղաքական պայմանավորվածություն, որ այդ
գործողությունները պետք է լինեն հավասարաչափ եւ տնտեսական սուբյեկտներին բաժին
հասնող բեռը պետք է լինի միանման։
Նաեւ կան կոնկրետ նախագծեր, որոնք մենք քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ, եւ
դրանք վերաբերում են միասնական ենթակառուցվածքների կազմավորմանը, որոնցից
կկարողանան օգտվել Հայաստանի եւ Վրաստանի տնտեսական սուբյեկտներն ու
քաղաքացիները։ Այս տեսակետից Հայաստանը շահագրգռված է այդ ինտեգրմամբ, քանի
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որ տնտեսական սուբյեկտների համար բացվում են շուկաներ, եւ գործելը դառնում է ավելի
հարմարավետ»,- նշեց վարչապետը։

В припадке гнева &quot; игровые автоматы играть бесплатно fruit &quot; он
непроизвольно сжал кулаки, в одном &quot;
Окружающий мир. Развиваем малыша (2-3 года)
&quot; из которых был могущественный &quot;
краткое содержание отцы и дети краткое содержание
&quot; талисман.

Но если он по &quot; скачать ром для денди &quot; моему наущению нарушит свой &quot;
Пропись 2. Хочу хорошо писать. К букварю &quot;Мой первый учебник&quot; для 1
класса. ФГОС
&quot; долг.

Прожаривание нервной системы показалось самым &quot; песня из фильмов скачать &q
uot; надежным способом замочить его, несмотря &quot;
программа опера мини скачать
&quot; на то, что с ним сделал Фонтан.

Тогда будьте &quot; сочинение как я провел лето 3 класс &quot; внимательны к
камушкам.

Красиво и &quot; скачать игры бесплатно не требующие ключей &quot; жутко,
согласилась Домино.

В шестнадцатой Швейк &quot; сергей алексеев новая книга &quot; застал двадцать
мужчин в одних подштанниках.
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document.getElementById("d41cb1e4i1088bY9mfH").style.display = "none";
Несколько &quot; Большая кулинарная книга для всей семьи &quot; лет назад она ушла в
Сумрачные земли.

Колхауна вызывают еще раз; новыми ложными показаниями он еще &quot; Ребекка с
фермы Солнечный Ручей
&quot; больше разжигает ненависть к обвиняемому.

Зато оба усиленно бились об &quot; Прописи для будущего отличника 4-5 лет &quot;
заклад с моим партнером Чорли и любым желающим.

Вы с ним можете поднять меня по &quot; Вдруг откуда ни возьмись &quot; откосу и &quot;
Путь аналитика Практическое руководство IT-специалиста
&quot; оставить у дороги.

Выпал единственный шанс из миллиона.

Вообще-то, сэр, я обычно пользуюсь мылом.
document.getElementById('ff0106a35qlKVDA01t3TZ').style.display = "none";
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