
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 ٠٢٠٢اقتصادي قرقيزستان در ماه هاي ژانويه و فوريه  وضعيتموضوع: 

 با سالم

 در شده تهيه گزارش به منضم بيشكك در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله نامه تصوير پيوست به احتراما         

جهت آگاهي و بهره  " ٠٢٠٢وضعيت اقتصادي قرقيزستان در ماه هاي ژانويه و فوريه  " عنوان با نمايندگي آن

  برداري ارسال مي گردد .

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي  - 

 جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي دفتررياست محترم   - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 مراتب جهت بهره برداري الزم  - 

 بيشكك جناب آقاي  خرازي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  - 

 ( تاناداره دوم آسياي مركزي ) تاجيكستان ، ازبكستان و قرقيزس  - 

 جناب آقاي  شمسي زاده راوندي رئيس محترم اداره اطالع رساني و بولتن  - 

 

 

 

  ٥٥٩٢ / ٠٨٢ / ١٤٠٤١٤ :شماره 
 ٢٢/٢٠/٤٤٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

كك -جمهوري اسالمي اريان  سفارت  بيش
 

 فوري          

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  يادگاري 

 آسياي مركزي ) تركمنستان و قزاقستان (رئيس محترم اداره اول 

 ٠٢٠٢وضعيت اقتصادي قرقيزستان در ماه هاي ژانويه و فوريه  گزارشموضوع: 

 با سالم،

 به الزم اقدام و مالحظه جهت 0202 فوريه و ژانويه هاي ماه طي قرقيزستان اقتصادي وضعيت گزارش احتراماً،         

 قرقيزستان تجاري مبادالت حجم كشور اين آمار دولتي كميته گزارش طبق است ذكر شايان. گردد مي ارسال پيوست

يش بيني مي گردد بر اثر شيوع ويروس كرونا دولت در پ و داشته درصدي 1/5 كاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت

 ميليارد صومي در پايان سال مواجه گردد. 5بخش درآمدهاي بودجه اي با كسري 

 
                                         

 خرازي سعيد  

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  سجادي مديركل محترم ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 جناب آقاي  جاللي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در مسكو  - 

 جناب آقاي  صمدزاده صابر سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در نورسلطان  - 

 جمهوري اسالمي ايران در تاشكند ترمجناب آقاي  نيرآبادي سفير مح  - 

 جناب آقاي  صابري سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  دوشنبه  - 

 در  عشق آبادجناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 شهدم -جناب آقاي  بهشتي منفرد رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي   - 

 جناب آقاي  بيزمارك مدير كل محترم همكاري هاي اقتصادي چند جانبه و بين المللي  - 

 

 

 

  ٣٠٠٣ / ٠٩٢ / ٠٣٢٠١٢ :شماره 
 ٢١/٢٠/٣١٩٩ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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گزارش وضعيت اقتصادي قرقيزستان 

 2020 در ماه هاي ژانويه و فوريه 

 

متوقف كرده   در شرايطي كه تقريباً تمام كشورهاي جهان فعاليت اقتصادي خود را كاهش داده و حتي

اند، در قرقيزستان نيز شاهد كاهش فعاليت هاي اقتصادي هستيم. به عنوان مثال، در سه ماهه اول امسال حجم 

تجارت خارجي كاهش يافته است. دولت اعالم كرده بودجه امسال به وضوح كسري خواهد داشت و كشور براي 

تكميل آن به كمك هاي خارجي احتياج دارد. با توجه به اين كه اقتصاد بطور چشمگيري كاهش مي يابد، 

فعاليت شركت ها و كارآفرينان تا زمان بهترشدن شرايط به تعويق خواهد افتاد. يكي از رويداد هاي مهم 

اقتصادي قرقيزستان در اين هفته برقراري فعاليت پست مرزي ايركشتام براي ورود محموله هاي كاال از چين 

بود. رويداد مهم ديگر دريافت منابع مالي خارجي است كه ماه گذشته مقامات قرقيزستان در سطوح عالي به 

 تعدادي از موسسات مالي معتبر بين المللي روي آوردند.

 وضعيت تجارت خارجي:

 931.4 بالغ بر 2020حجم تجارت خارجي و تبادل كاالها در قرقيزستان در ماه هاي ژانويه تا فوريه 

 كاهش يافته است. ٪1.5 به ميزان 2019ميليون دالر و در مقايسه با ژانويه و فوريه 

 ميليون دالر بوده كه نسبت به ژانويه تا فوريه 310.6براساس اعالم كميته ملي آمار قرقيزستان، ميزان صادرات 

  درصد افزايش يافته است.20.3 ، 2019

  ميليون دالر رسيد.620.8كاهش به  ٪9.7 با 2019درآمد از محل واردات در مقايسه با ژانويه-فوريه 
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  درصد است.66.7 درصد، واردات - 33.3در زمينه گردش كاال، سهم صادرات 

 ميليون دالر بود در حاليكه كه سال گذشته 310.2 بالغ بر 2020تراز تجاري منفي در ژانويه تا فوريه سال 

 ميليون دالر 186.4 درصد افزايش يافته و به 7.1صادرات كاالها به استثناي طال   ميليون دالر بوده است.429.6

 رسيده است.

 كسري بودجه:

 2020با توجه به مشكالت موجود در اقتصاد كشور به دليل همه گير شدن ويروس كرونا، در سال 

0F ميليارد صوم كمتر5بودجه كشور 

  دريافت مي كند.�

 ميليارد صوم مبلغي است كه خدمات مالياتي و گمركي 5به گفته كوباتبك بورونف، معاون اول نخست وزير، 

 كشور قادر به جمع آوري آن نخواهند بود.

 حجم كمك هاي دريافتي خارجي:

مقامات قرقيزستان به دليل مشكالت پيش آمده به دليل همه گير شدن ويروس كرونا به سازمان هاي 

مالي بين المللي روي آورده اند. بسياري از آنها بدون تأخير آمادگي خود را براي پشتيباني از درخواست و 

تخصيص مبالغ كالن در قالب وام هاي سبك و تا حدودي در قالب كمك هاي بالعوض اعالم كردند. هفته 

 ميليون دالر 456.4گذشته دولت قرقيزستان مبلغ كل كمك هاي خارجي توافق شده به بودجه قرقيزستان را  

به گفته اركين اسرناديف، معاون نخست وزير قرقيزستان، اين برنامه ها قبالً توافق شده اند كه  آمريكا اعالم كرد.

هم اكنون ورود مبالغ مورد توفق در چارچوب آن شر.ع شده است. با اين حال، هنوز برخي از پروژه ها در دست 
                                                           

 ميليون صوم تصويب شده است. در زمينه كسري بودجه 710 ميليارد و 163 به ميزان 2020-بودجه قرقيزستان براي سال  �
 ميليارد صوم نيز ذكر شده است. در حال حاضر 30 به دليل شيوع كرونا در برخي برآوردها اين رقم تا 2020قرقيزستان در سال 

 صوم مي باشد. 80نرخ برابري دالر در مقابل صوم واحد پولي قرقيزستان هر دالر برابر با 
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 ميليون دالر آن هم اكنون از صندوق 120 ميليون دالر، بيش از 4/456مذاكره هستند. وي خاطرنشان كرد: از 

 ميليون دالر باقيمانده توافق شده كه در 335گفت:   معاون نخست وزير بين المللي پول وارد كشور شده است.

مراحل مختلف اجرا و تصويب قرار دارد. اكنون شرايط و مراحل دريافت در دست بررسي است و ما انتظار داريم 

 اين وجوه بعداً وارد كشور شود.
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