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 در زمينه اقتصادي جلسه توجيهي وزير امور خارجه قرقيزستان

از  با برگزاري يك نشست خبري ماه مي 12 در تاريخ ف، وزير امور خارجه قرقيزستانآيتماتوچينگيز 
 .اقدامات اخير اين وزارت در شرايط شيوع ويروس كرونا گزارش داد

هاي  وزارت امور خارجه به همراه وزارت دارايي در مورد تغيير شرايط بازپرداخت بدهي: وي گفت
و كلوپ  G-20 با توجه به ابتكار اخير. مي كنندا تمديد مهلت بازپرداخت آن فعاليت ، تبديل يخارجي كشور

هي، گروه كاري وزارت امور خارجه به همراه آسيب پذير در تعليق بازپرداخت بدپاريس براي كمك به كشورهاي 
با جذب پتانسيل  ساختار تبديل يا تمديد پرداخت بدهي هاي كشورمان دارايي در تالش است تا با اصالحوزارت 

 .داخت بدهي هاي عمومي كشور بپردازديا طوالني كردن پر به اصالح هاي نمايندگي هاي خارج از كشور

سياست هايي را براي تثبيت اوضاع اقتصادي و اجتماعي در  چنين وزير يادآور شد،هموزير امور خارجه 
وي . بشردوستانه در حال انجام استكار براي جذب كمك هاي مالي، وام، كمك هاي . كشور دنبال مي كند

ما از حمايت هاي فدراسيون روسيه، چين، قزاقستان، ازبكستان، آذربايجان، تركيه، امارات متحده عربي، : گفت
آلمان، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و ساير شركا، و همچنين از كمك هاي بشر دوستانه اتحاديه هاي هموطنان 

وزارت امور خارجه به عنوان . ر خارج از كشور استقبال و قدرداني مي كنيمقرقيز و كنسول هاي افتخاري د
جذب سرمايه در  ه پايدار اقتصادي و اجتماعي كشور بهبخشي از مبارزه با ويروس كرونا و براي تامين توسع

 .جمهوري قرقيزستان ادامه خواهد داد

 بيشكككي جي، روزنامه وچرني  24، خبرگزاري هاي، خبر، آكي پرس: منبع

 نماينده پارلمان خواستار كريدور سبز براي براي محصوالت قابل فساد شد

مسئله سازمان دهي كريدور  ماه مي 14لمان قرقيزستان در جلسه سعيد عالم جان جورايف، نماينده پار
سبز در كشور هاي اتحاديه اقتصادي اورآسيا براي محصوالت قابل فساد به منظور حمايت از توليد كنندگان و 

اگر ما به كشاورزان در فروش محصوالت كمك نكنيم بخش : نامبرده گفت  .كشاورزان محلي را مطرح كرد
دولت بايد با گمرك كشورهاي اتحاديه اقتصادي . تكشاورزي كشورمان در وضعيت سختي قرار خواهد گرف

 .فصل نمايد و آسيا اين مسئله را حلراو
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اركين آسرانديف، معاون نخست وزير در پاسخ اين نماينده پارلمان گفت كه اين موضوع در قالب نهاد هاي 
ي مواد غذائي و دارو راهرو سبز برا: آسرانديف گفت .مربوطه اتحاديه اقتصادي مطرح و در دست مطالعه مي باشد

فراهم شده است، اما در رابطه با رژيم قرنطينه مشكالت هاي خاصي وجود دارد و اين رژيم با رژيم معمول 
 .متفاوت است

 2020ماه مه  15: خبرگزاري تازه بك، تاريخ: منبع

 به تأييد پارلمان رسيد 2019گزارش كار دولت براي سال 

را كه از طرف نخست وزير  2019سال جاري گزارش كار دولت براي سال  مي 13نمايندگان پارلمان در تاريخ 
به قرقيزستان   هاي بين المللي نامه به گفته محمدقالي ابيلقاضيف، بر اساس توافق. ارائه گرديد، بررسي كردند

 7ان رشد اقتصاد به ميز. باشد نت مياميليون دالر از اين مبلغ گر 260ميليون دالر وارد شده است كه  550
به طور كلي در . قرقيزستان صادارت محصوالت خود را به چين، ايران، قزاقستان و روسيه شروع كرد  .درصد بود

كيلومتر راه ساخته  800. شركت راه اندازي شد 341هزار فرصت شغلي به وجود آمد و  77سال گذشته بيش از 
 .كيلومتر با آسفالت پوشانده شده است 423و 

بر اين . اعالم كردرا  2019هاي مربوط به بودجه كشور در سال  نخست وزير شاخصدر اين نشست 
 853ميليون صوم، كسري بودجه به ميزان  3 و ميليارد 167اساس در سال گذشته درآمد بودجه كشور به ميزان 

اء رسيده ميليارد دالر به امض 6سند با مبلغ كل  5در سال گذشته با روسيه بيش از . ه استميليون صوم بود
توافق نامه  7در زمينه معادن كوهستاني، استخراج طال، راه اندازي مراكز لجيستيك بر اساس  ييها است و پروژه

ناتوانايي آن در مقابل عواقب شيوع ويروس  ربخش عمده انتقادات از قوه اجرايي به خاط. باشد در حال تحقق مي
اعالم كرد كه دولت عملكرد   رئيس پارلمان در آخر جلسه .بودجه بوده است شدن كرونا در كشور و عدم اجرايي

 .اند نماينده رأي رد به اين گزارش داده 5  رأي مثبت و  نماينده 96 ه و در نهايتخوبي داشت

اجاره دادن  هاي تركي و غيره در مورد ل مذاكره با شركتيكي از معاونين نخست وزير خبر داد دولت در حا
 .است» اسمان«فرودگاه بين المللي 

 2020مي سال  15: آزادي، كاكتوس، تازابك، تاريخ: منبع
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 ركود چشمگير در اقتصاد قرقيزستان

 .به گزارش سرويس مطبوعاتي كميته ملي آمار در اقتصاد قرقيزستان ركود چشمگيري به ثبت رسيده است

ميليارد  149بر اساس ارزيابي هاي اوليه نزديك به  2020 سال توليد ناخالص داخلي در ماه هاي ژانويه تا آوريل
 .درصد كاهش داشته است 3,8صوم برآورد شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

ميليارد صوم بوده و  129ر حجم توليد ناخالص داخلي در اين بازه زماني نزديك به بدون احتساب معدن كومتا
 .درصد كاهش داشته است 4,6

ميليارد صوم بوده است و در مقايسه با ماه هاي  99نزديك به  2020جم توليد صنعتي از ابتداي سال ح
، ساير )درصد 63,1(درصد به دليل كاهش توليد فرآورده هاي نفتي تصفيه شده  2,8آوريل سال گذشته  -ژانويه

و همچنين نوشيدني ها  )درصد 27,6(توليد چرم و محصوالت آن ) درصد 36,7(محصوالت معدني غير فلزي 
 .كاهش داشته است) درصد 11,11(

مشاهده مي شود و ) 8,0(درصدي، تجارت عمده و خرده فروشي  5,6رشد منفي در ساخت و ساز با كاهش 
 5در همين ارتباط در تمامي مناطق كشور افزايش  .درصدي به ثبت رسيده است 0,2بالعكس در كشاورزي رشد 

عرفه ها ديده مي شود و در ماه آوريل سال جاري در مقايسه با دسامبر سال درصدي قيمت هاي مصرفي و ت
 .درصد كاهش داشته است 0,2گذشته قميت هاي كاالهاي غير خوراكي 

 1364,4اوليه از ابتداي سال  اين كميته ذكر كرد كه تبادل كاالي خارجي كشور بر اساس داده هاي
درصد كاهش داشته  15,8مارس سال گذشته  -ماه هاي ژانويهكه در مقايسه با مدت ميليون دالر بوده است 

حجم تجارت متقابل  .درصد كاهش داشته است 21,8درصد و واردات  0,8در همين زمينه صادرات نيز . است
 3,0ميليون دالر با  614مارس سال جاري  -كاال با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در ماه هاي ژانويه

. درصد افزايش داشته است 5,1درصد كاهش و واردات  3,7در اين مورد صادرات . وده استدرصد افزايش ب
 71,7بيشترين سهم تجارت متقابل قرقيزستان با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا با روسيه به ميزان 

 .درصد بوده است 26,5درصد و قزاقستان 

لمان درباره برنامه ريزي براي كاهش برخي هزينه ها در باكتيگول جنبايوا وزير دارايي قرقيزستان در پار
ميليارد صوم كاهش دهد كه اين صرفه  10,3وزارت دارايي قصد دارد هزينه ها را تا . قرقيزستان صحبت كرد
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) هزينه براي توسعه صنايع(ميليارد صوم و همچنين در هزينه هاي عمده  2,9-جويي در بخش كاال و خدمات 
 .خواهد بودميليارد صوم  6,7

عالوه بر اين بودجه صندوق بيمه اجباري . اما براي خريد دارو و مواد غذايي صرفه جويي نخواهد بود
در اليحه تغيير در  .ميليارد صوم خواهد رسيد 11,3ميليون صوم افزايش خواهد يافت كه به رقم  145پزشكي 

وزير دارايي به پارلمان آورده شده  كه توسط 2022-2021و پيش بيني آن درسال  2020قانون بودجه سال 
است در طرح توجيهي آن آمده است كه اين اليحه براي تنظيم بودجه و مديريت موثر بودجه در شرايط وضعيت 

 2020دليل اصلي براي اصالحات در بودجه  .فوق العاده و قرنطينه همه گيري ويروس در كشور تهيه شده است
اقتصادي كشور در ارتباط با كندي رشد اقتصاد به دليل  -جتماعيتغييرات در شاخص هاي اصلي توسعه ا

 .قرنطينه، تغيير در بخش درآمدهاي بودجه و هزينه هاي جديد در جهت مبارزه به ويروس كرونا مي باشد

 132مبلغي معادل  2020درآمد كلي بودجه كشور با در نظر گرفتن سرمايه گذاري دولتي در سال 
به طور اسمي درآمد بودجه . توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده است% 22,8صوم يا  ميليون 883,3ميليارد و 

ميليون صوم كاهش  827,1ميليارد و  30يا % 5,3به ميزان  2020كشور با توجه به بودجه تصويب شده سال 
 Financial asset) 161(بدون احتساب دارايي هاي مالي  2020كل هزينه بودجه كشور در سال  .مي يابد

ميون  344,3ميليارد و  10تعيين شده است يعني ) توليد ناخالص داخلي% 27,7(ميليون صوم  319,6ميليارد و 
 .است 2020صوم كمتر از بودجه مصوب سال 

 .توليد ناخالص داخلي خواهد بود% 4,9ميليون صوم يا  436,3ميليارد و  28كسر بودجه در سال جاري 

ميليون صوم پيش  436,3ميليارد و  28منابع تامين مالي به مبلغ  2020براي پوشش كسري بودجه در سال 
 .بييني شده است

 .ميليون صوم پيش بيني شده است 45,7ميليارد و  10طبق منابع داخلي تراز منفي 

 .ميليون صوم پيش بيني شده است 481,9ميليارد و  38طبق منابع خارجي تراز مثبت به مبلغ 

 .را تصويب كرد 2020ر اول اصالحات بودجه پارلمان قرقيزستان در شو

 2020مي  13 – اسپوتنيك، خبر كي جي: منبع
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 قرقيزستان -كاهش سقف تامين اعتبار توسط صندوق توسعه روسيه

تامين اعتبار مستقيم در مناطق را تا  قرقيزستان اين صندق سقف -به گزارس صندوق توسعه روسيه
 .هزار دالر كاهش داده است 100

حمايت از كارآفرينان در ديگر مناطق كشور و همچنين افزايش دسترسي به بودجه صندوق در  با هدف 
. هزار دالر كاهش داد 100هزار دالر را به  200يزان سقف وام از استان هاي تاالس، باتكن، نارين كمترين م

ان ها به بودجه كارآفرينان اين استسعه امكان تامين دسترسي بيشتر كاهش اين حد نصاب توسط صندوق تو
قرقيزستان، تحريك رشد توليد ناخالص منطقه اي، افزايش اشتغال و فعاليت هاي  -صندوق توسعه روسيه

 .اقتصادي را در اين مناطق فراهم مي آورد

 2020مي  14 – خبر كي جي: منبع

 درصد حواله هاي مهاجران كاري قرقيزستان 13كاهش 

ميليون دالر به قرقيزستان منتقل كردند كه اين  144مهاجران كاري قرقيز  2020 سال در ماه مارس
در مقايسه با  .چنين داده هايي توسط بانك ملي كشور ارائه شده است. درصد كمتر از ماه فوريه است 13رقم 

اگر . درصد كاهش يافته است 26ميليون دالر يا ) 8پنجاه و يك مميز ( 51,8اين شاخص   2019ماه مارس 
هفتاد مميز ( 70,9مقايسه كنيم، اين كاهش  2019حجم نقل و انتقاالت ماه مارس را با داده هاي دسامبر 

 .درصد خواهد بود 33ميليون دالر يا )9

ميليون دالر براي سه ماهه اول سال به اين كشور ) 6چهار و پانصد و هفت مميز ( 457,6درمجموع 
درصد كمتر از همين دوره ) 3پانزده مميز ( 15,3ميليون دالر يا ) 8و مميز هفتاد و د( 82,8اين رقم . منتقل شد

 3چهار صد و جهل و ( 443,4درصد از حواله ها از روسيه منتقل شده است كه  90بيش از . سال گذشته است
ن ميليو 5,7ميليون دالر و ) هفت مميز هشت( 7,8از ساير كشورها . ميليون دالر را تشكيل مي دهد) 4مميز 

 .دالر از اياالت متحده به قرقيزستان منتقل شده است

ميليون ) 7نه مميز سي و ( 39,7نيز خروجي پول از اين كشور به ميزان  2020در پايان ماه مارس سال 
ميليون دالر به روسيه منتقل شده ) 7سي و هشت مميز ( 38,7: بخش عمده اي از اين وجوه. دالر بوده است
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است كه در  شايان ذكر .ميليون دالر بود 104,3به قرقيزستان  2020حواله در مارس  ميزان خالص ورود. است
ميليون دالر بوده و از قرقيزستان به  407ميليارد و  2حجم انتقال پول به كشور بالغ بر  2019پايان سال 

د و پنجاه و هشت ص( 852,5ميليارد و  1ورود خالص به . ميليون دالر منتقل شده است 554,5كشورهاي ديگر 
 .ميليون دالر رسيده است) 2

 2020ماه مه  18: كي جي، تاريخ 24خبرگزاري : منبع

 تعويق عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده در زمان همه گيري

دولتي گمرك قرقيزستان اعالم داشت كه به منظور حمايت از كسب و كار در زمان همه گيري  خدمات
در جمهوري  در اين راستا برخي قوانين مربوط. عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق مي اندازد

ع رسمي دولت در تعويق يا تمديد مهلت پرداخت عوارض گمركي توسط مرج .قرقيزستان اصالح گرديده است
زمينه گمرك بنا به درخواست پرداخت كننده عوارض گمركي و ماليات مربوط به كاالهايي كه در دستور كار 

شرايط تعويق عوارض گمركي و ماليات بر .گمرك قرار گرفته اند جهت ورود براي مصرف داخلي تهيه مي شود
 :ارزش افزوده به شرح ذيل مي باشد

ماه با پرداخت سود و  1عوارض گمركي و ماليات براي مدت زمان بيشتر از ) داختتمديد مهلت پر(تعويق -1
 .منوط به اجراي تعهد پرداخت عوارض گمركي واردات اعطا مي شود

ماه و بدون پرداخت بهره و  6تمديد پرداخت عوارض و ماليات همچنين ممكن است براي مدت زمان بيشتر از -2
ض گمركي در صورت خسارت ناشي از آفات طبيعي، سانحه يا شرايط ديگر منوط به اجراي تعهد پرداخت عوار

 .غير قابل كنترل اعطا شود

در صورت آسيب ديدن پرداخت كننده به دليل شرايط غير قابل كنترل، ممكن است بدون پرداخت بهره به و  -3
 .سال اعطا شود 3بدون اجراي تعهد پرداخت ماليات ، تعويق پرداخت ماليات تا 

 2020ماه مه  18: خبرگزاري كيرتاگ، تاريخ: منبع
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 درصدي حجم توليد ناخالص داخلي 8/3كاهش 

انديف، معاون نخست وزير قرقيزستان در جمع خبرنگاران اعالم داشت كه از اول ماه مه سال رساركين ا
 ان مي دهددرصدي را نش 8/3ميليارد صوم رسيده كه ميزان كاهش  140حجم توليد ناخالص داخلي به 2020

همه ما مشاهده مي كنيم كه چگونه بيماري همه گير كرونا بر اقتصاد جهاني تأثير : انديف گفترسا
چنين فرآيندهايي اقتصاد ما را نيز تحت تأثير قرار داده . منفي مي گذارد و باعث پديده هاي بحراني مي شود

تعدادي از عوامل منفي وجود دارد كه به طور از آنجا كه جمهوري قرقيزستان كشوري با اقتصاد آزاد است، . است
مانند بسته شدن مرزها، كاهش  اين عوامل. ي اقتصادي تأثير مي گذاردمستقيم بر فعاليت اقتصادي و شاخص ها

 .تجارت با شركاي اصلي، تعليق موقت فعاليت اقتصادي انواع خاصي از مشاغل است

 140ملي آمار، توليد ناخالص داخلي بالغ بر براساس داده هاي كميته   2020سال  از اول ماه مي
اين پديده منفي بر . درصد كاهش نشان مي دهد) 8سه مميز ( 3,8ميليارد صوم و در مقايسه با سال گذشته 

ميليارد صوم از  10ماهه امسال درآمد بودجه بيش از  4بدين ترتيب، براي . بخش درآمد بودجه تأثير داشته است
چهار ( 4,8ضرر و زيان بخش درآمد بودجه تنها در ماه آوريل بالغ بر . تأمين نشده استمبلغ برنامه ريزي شده 

، تجديد نظر در پيش ر بودجهچنين شرايطي ما را وادار به تغيي: اسرانديف گفت. ميليارد صوم بوده است) 8مميز 
 .و نيز تجديد نظر در بخش هزينه بودجه مي كند 2020بيني تا پايان سال 

مچنين اطالع داد كه دولت قرقيزستان پيش نويس بودجه جديدي را در رابطه با همه گير ويروس اسرانديف ه
درصد ) پنج مميز سه( 5,3در سناريوي پايه، برنامه ريزي شده براي توليد ناخالص داخلي . كرونا تهيه كرده است

. وم پيش بيني مي شودميليارد ص 30كاهش بخش درآمد بودجه منهاي .از پروژه سال گذشته كاهش مي يابد
درصد كاالها از چين به  70واقعيت اين است كه . اين امر از كاهش تجارت، بسته شدن مرزها با چين متأثر است

دليل اصلي . اين امر نه تنها بر درآمدهاي گمرك، بلكه بر توليد داخلي نيز تأثير مي گذارد. كشور وارد مي شوند
 .بودجه نيز همين استچنين پيش بيني هايي كاهش بخش درآمد 

وي . ميليارد صوم كاهش مي يابد 10هزينه هاي بودجه بيش از : معاون نخست وزير خاطرنشان كرد
اين كاهش ها انواع مختلفي از خريد هاي دولتي، هزينه هاي سفر كارمندان دولت، مسافرت و سرمايه : گفت

بازنشستگي و ساير كمك هزينه هاي دولتي با اين حال بخش حقوق كارمندان، حقوق . گذاري را شامل مي شود
نديف گفت، در بخش سرمايه گذاري هزينه هاي مربوط به آبرساني، آبياري، برخي پروژه ااسر. تغيير نمي يابد
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هاي ديجيتال سازي و اصالحات سيستم قضايي در حجم و ميزان قبلي باقي مي ماند و تغييري در اين راستا 
انجام مي شود تا بتوانيم كمك  الزم ي اجراي بودجه از نظر خسارات پيش بينيبرا: وي افزود .ايجاد نمي شود

 .هاي خارجي را به طور انحصاري به صورت ترجيحي و با سهم بيشتري از كمك هاي مالي جذب كنيم

 2020ماه مه  18: خبرگزاري خبر، تاريخ: منبع

 از روس هيدرو به دولت را داده است  روسيه پيشنهاد انتقال بدهي

الكسي آورچوك : اركين اسرانديوف معاون نخست وزير در جلسه كميته بودجه و دارايي مجلس گفت
 .معاون نخست وزير روسيه پيشنهاد انتقال بدهي قرقيزستان به روس هيدرو را به سطح دولتي كرد

صنعت، معدن و به وزارت دارايي، كميته دولتي   مي 8 .ما پاسخ داديم كه اين پيشنهاد را بررسي خواهيم كرد
انرژي و هلدينگ انرژي ملي دستور داده شد كه پيشنهاد طرف روسي را بررسي نمايند، يك ديدگاهي را تهيه 

 .تاريخ ها تعيين شده است. كنند و پاسخ هاي خود را بدهند

 2020مه  18: تاريخ وستي كي جي: منبع

 نشست سران اتحاديه اقتصادي اوراسيا به صورت ويدئو كنفرانس

در شرايط كنوني جا به جايي آزاد كاال درون  :س جمهور قرقيزستان در سخنراني خود اظهار داشتريي
لي همچنين مسئله از بين بردن موانع در گمرك داخ. اتحاديه براي تامين امنيت غذايي بسيار ضروري است

اقتصاد و تجارت  جئينبكوف همچنين پيشنهاد تقويت اقدامات مشترك در حمايت از .اوراسيا را مطرح نمود
توسعه و مسئله پر اهميت شهروندان  ,كرونا راني اوراسيا با در نظر گرفتن پسا بحكشورهاي عضو اتحاديه اقتصاد

 .ساكن در ساير كشورهاي اتحاديه را مطرح نمود

رييس جمهور همچنين درباره نهايي كردن پيش نويس دستورالعمل هاي استراتژيك براي توسعه 
با در نظر گرفتن به روز رساني و كاهش روند منفي مورد انتظار در دوره پس از  2025ا تا سال يكپارچگي اوراسي

د در جهت تعميق يكپارچگي اتحاديه اقتصادي اوراسيا به اسنادر پايان اين نشست تعدادي  .بحران سخن گفت
 :از  تصويب رسيد كه عبارتند
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 ؛2025ارچه سازي اتحاديه تا تصميم درباره راهبردهاي استراتژيك براي توسعه يكپ-

در مورد شفاف سازي ساز و كار تشكيل كادر  2014مي  29پروتكل اصالحات در توافق نامه اتحاديه در -
 كميسيون اقتصادي اوراسيا؛

تصميم درباره جهت گيري هاي اصلي سياست هاي كالن اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه براي سال هاي -
 ؛2021-2020

در مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هنگام واردات كاال به  2014اصالحات در توافق نامه پروتكل انجام -
 قلمرو منطقه آزاد اقتصادي؛

 ؛2015دستور درباره اجراي تصميم شوراي عالي اقتصادي اوراسيا مربوط به سال -

ابت در بازار خارج از مرزها و دستور العمل درباره گزارش ساليانه كميسيون اقتصادي اوراسيا درباره وضعيت رق-
 پ؛ 2019اقدامات جلوگيري از نقض قوانين كلي رقابت براي سال 

نشست دوره اي اتحاديه اقتصادي اوراسيا به صورت ويدئو كنفرانس و با حضور روساي جمهور قرقيزستان، -
عنوان كشور ناظر در اين ز به رمنستان و رييس جمهور مولداوي نيبالروس، قزاقستان، روسيه و نخست وزير ا

 .نشست حضور داشتند

 2020مي  19 – سايت رياست جمهوري: منبع

 حجم حمل و نقل محموله توسط كشورهاي اتحاديه اوراسيا كاهش يافته است

حجم حمل و نقل محموله كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در ماه : گزارش كميسيون اقتصادي اوراسيابه 
درصد كاهش يافته  2 -2019 ميليارد تن بوده و در مقايسه با مدت مشابه در سال 2,7  2020 ژانويه تا مارس

 .است

ميليارد تن  2,3 درصد كاهش يافته و به 1,7 در اين مدت) يمواد سوخت(حجم حمل و نقل محموله 
حمل و نقل كشورهاي عضو  گردش محموله توسط كليه وسايل  2020 در سه ماهه اول سال .رسيده است

مي  2019 مارس -كمتر از ژانويه  ٪3,9 ميليارد تن كيلومتر بوده كه اين رقم 528,1 تريليون 1 ديه اوراسيااتحا
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كاهش پيدا كرده و  ٪ 4 2019 مارس -در مقايسه با ژانويه ) يمواد سوخت(حجم گردش محموله  .باشد
حجم تردد  2020 ژانويه تا مارس در كشورهاي اتحاديه اوراسيا در ماه .ميليارد تن كيلومتر رسيده است 819 به

در . كمتر مي باشد ٪3,2 - 209 ميليارد نفر رسيده است كه نسبت به ماه ژانويه تا مارس 8,7 مسافر به
مي  2019 نسبت به سه ماهه اول سال ٪94,7 ميليون نفر يا 153 قرقيزستان در همين دوره حجم تردد مسافر

ميليون نفر از طريق جاده  144,4 ،٪81,8 طريق راه آهن ياميليون نفر از  0,1 باشد كه از اين تعداد
در همين زمان، ميزان گردش مسافر كشورهاي عضو  .بوده است. ٪91,5 ميليون نفر يا 0,2 -هواي   ،٪ 95 يا

درصد كاهش يافت و  3,8 - 2019 در مقايسه با مدت مشابه در سال 2020 مارس -اتحاديه در ماه ژانويه 
 .مسافر كيلومتر رسيد ميليارد 186,6 به

 2020مه  19: تاريخ .تازابك: منبع

 سيفي نژاد: تهيه و تنظيم
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