
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رئيس جمهور قرقيزستان با نمايندگان كسب و كار و بررسی استراتژي اقتصاد پس از كرونا نشستموضوع: 

  با سالم

 در ايران اسالمی جمهوري سفارت 22/  9/  92 مورخ 133434 شماره نامه تصوير پيوست به ، احتراما         

 از پس قرقيزستان اقتصادي استراتژي بررسی" عنوان تحت نمايندگی آن در شده تهيه گزارش حاوي بيشكك

 .گردد می ارسال الزم برداري بهره و مالحظه جهت " كرونا بحران

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

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

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 جناب آقاي  خرازي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در بيشكك  - 

 

 

 

  22٩٤ / 19٤ / 132٤٤٤ :شماره 
 ٤0/٤3/4322 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

كك -جمهوري اسالمي اريان  سفارت  بيش
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  يادگاري 

 رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي

 رييس جمهوري قرقيزستان با نمايندگان كسب و كار و بررسی استراتژي اقتصاد پس از كرونا نشستموضوع: 

 با سالم،

 استراتژي بررسي" خصوص در كار و كسب نمايندگان با قرقيزستان جمهوري رييس نشست گزارش احتراماً،         

 مطرح نكات به توجه با. گردد مي ارسال پيوست به الزم اقدام و مالحظه جهت "كرونا بحران از پس قرقيزستان اقتصادي

ستور فرماييد نسخه اي از آن به ارگان هاي ذيربط از جمله د لطفا كشور اقتصادي وضعيت پيرامون مالقات اين در شده

 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ارسال نمايند. 

 
                                         

 خرازي سعيد  

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

 اداره كل ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 جناب آقاي  مهاجر مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

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

 اسالمي ايران در تاشكند جمهوريجناب آقاي  نيرآبادي سفير محترم   - 

 جناب آقاي  صابري سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  دوشنبه  - 

 جناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

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

 

 

 

  ٤١٤٤ / ٠٩٦ / ١٣٣٤٣٤ :شماره 
 ٤٩/٦٤/٤٣٩٩ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 نشست رئيس جمهور قرقيزستان با نمايندگان كسب و كار

  كرونا بحران احياي اقتصادي پس از استراتژي و بررسي

با نمايندگان كسب و  نشستي در سورونباي جئينبكوف، رئيس جمهور قرقيزستان ماه مي 11 در تاريخ

كرونا را مورد بررسي قرار  بحرانمسائل مربوط به احياي فعاليتهاي اقتصادي پس از  كار و انجمن هاي بازرگاني

  داد.

رئيس جمهور با بيان اينكه شيوع عفونت ويروس كرونا بر وضعيت اقتصاد كالن در كشور تأثير منفي مي 

گفت: بسته شدن مرزها تأثير بسيار منفي بر تجارت خارجي دارد. حجم تجارت با كشورهاي شريك اصلي  ،گذارد

وضعيت دشوار نه تنها  اين قيمت نيز مشاهده مي شود. در حال كاهش است و نوسانات در بازارهاي ارز و افزايش

در ساختار  ها كاستي شته شده ومشكالت انبا ،فعليوضعيت  مي باشد. كشور نيز براي دولت بلكه براي تجارت

بايد به عنوان يك درس در نظر گرفته شود و  لي را در معرض ديد قرار داده است و اين مسائلاقتصاد داخ

  . مند تجديد نظر در اقدامات بعدي استنياز

در فرآيند احياي فعاليت هاي  مشاغل كوچك و متوسط با تأكيد بر نقش ويژه جئبنبكوف سورونباي

جهاني يا محلي جلوگيري  مي كند تا از هرگونه ركود اقتصاداقتصادي در كشور گفت: فعاليت كارآفريني كمك 

نبكوف در اين نشست پيشنهاداتي در مورد اقدامات ميان مدت و بلند مدت ضد بحران را مطرح و بر جئي شود.

ت از كسب و كار در شرايط فعلي تاكيد كرد. وي با اشاره به اهميت لزوم اجراي به موقع اقدامات با هدف حماي

ايجاد شرايط مطلوب براي تجارت و حمايت از بخش هاي اولويت دار اقتصاد، تعدادي از پيشنهادات خود را براي 

وي گفت:  .كشور ابراز داشت ميان مدت و بلند مدت توسعه تجديد نظر در زمينه هاي استراتژيدولت مبني بر 

كاهش وابستگي به واردات نه تنها يك مسئله اقتصادي است، بلكه امنيت غذايي كشور را نيز در بر مي گيرد. ما 
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ما بايد به  براي توليد كنندگان داخلي ايجاد كنيم. ي راشرايط بحران كنوني بايد سازوكارهاي حمايتي مؤثردر 

مزاياي رقابتي خود توجه ويژه اي داشته باشيم. به عنوان مثال، از توليد محصوالت سازگار با محيط زيست، ارائه 

د تجهيزات حفاظتي بايد حمايت توليگردشگري سالمت و  و تجارت الكترونيكي، گردشگريخدمات ديجيتال، 

تأمين به موقع  و  كوچك و متوسط هايكسب و كاروي همچنين به اهميت تأمين وام هاي كم بهره براي  شود.

. جئينبكوف لزوم اعمال هر چه سريع تر اقتصاد ديجيتال را يادآور شد و دينگي الزم براي اقتصاد اشاره نمودنق

به طور واضح الزامات و چشم اندازها را در زمينه فناوري هاي ديجيتال نشان داده  كرونا جهاني يافزود: همه گير

فاده گسترده از فن آوري هاي ديجيتال، تدوين قوانين قابل درك و مناسب براي تجارت، تقويت است است.

  .ي بر تجارت را به حداقل مي رساندبروكراسي و فشار ادار ن، تسهيل قانون ماليات،خدمات آنالي

 داخلياستفاده از فرصت هاي جديد سرمايه گذاري و تشويق سرمايه گذاري  در ادامه افزود: جئينبكوف

. ما بايد قوانين ساده و مورد تجديد نظر قرار بگيرد استراتژي سرمايه گذاري بايد با توجه به چالش هاي جديد و

زاياي جديد به موقع استفاده مدر اختيار سرمايه گذاران قرار دهيم تا از فرصت ها و و را تهيه نموده  يقابل فهم

فرهنگ جديد و شرايط جديد ايجاد كنيم. بنابراين، دولت همراه ما بايد براي كارآفريني محيط كار جديد، شود. 

تعيين  توسعه ي برايكسب و كار براي تدوين يك استراتژي جديد كه فرصت هاي منحصر به فرد نمايندگان با

فقط براي ارائه وام هاي كالسيك  وي افزود: امروز فضاي مالي .نيازمند تشكيل يك گروه كاري است مي كند

به منابع مالي زياد و ارزان نياز دارد. در همين راستا، من  ياقتصاد در شرايط بحران بانكي طراحي شده است.

راي توجه ويژه اي به ايجاد محيطي براي آموزش و استفاده گسترده از صندوق هاي سرمايه گذاري هدفمند ب

  دارم. تأمين مالي پروژه ها
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ن جلسه نمايندگان اتحاديه هاي صنفي و انجمن هاي كسب و كار در مورد مشكالتي كه در اي

همچنين  . آنهاصحبت نمودند ن روبرو هستند و مهمترين موضوعات مورد عالقهكارآفرينان در اين شرايط با آ

  خاصي را براي بازيابي فعاليت هاي اقتصادي در كشور ابراز داشتند. پيشنهادات

ور و كش اقتصاددر اين نشست در مورد وضعيت كنوني  نيز ف، وزير اقتصاد قرقيزستانسنجر موكانبتو

اي پيش هبرنامه ها و شاخص  وروندهاي موجود  هاي اقتصادي و نيزمات دولت براي بازگرداندن فعاليت اقدا

  بيني شده براي دوره پس از بحران گزارش داد.

كسب و كار نمايندگان خاطرنشان كرد: ارت، اجرايي شوراي بين المللي تج عسكر صديقوف، مدير

 د. وينكند به دولت براي حل مشكالت نوظهور كمك ند و مي خواهنوضعيت فعلي را به خوبي درك مي كن

نجام ا سمت بهآن را اما در عين حال  ي قرار داده استاين بحران كسب و كار را در وضعيت دشوار افزود:

  اصالحات در اقتصاد سوق مي دهد.

تجاري كشور با اشاره بر لزوم اتخاذ تصميمات مؤثر براي بهبود اوضاع بر  1رابين اورد اسميت، آمبودزمن

توسط  ،اهميت اطالع رساني به مردم در مورد وقايع جاري و رعايت كليه قوانين بهداشتي و قرنطينه اي

هميت ارائه تسهيالت و معافيت شهروندان براي جلوگيري از موج دوم شيوع كرونا تاكيد كرد. وي همچنين بر ا

 مالياتي براي كسب و كار، تصويب اقدامات كوتاه مدت و بلند مدت با در نظر گرفتن درس هاي بيماري همه گير

  اشاره كرد. كرونا

                                                            
سفير انگلستان در قرقيزستان بوده است. اين نھاد يک نھاد غير دولتی است که وظيفه حمايت  ٢٠١٩تا ژانويه سال  ٢٠١۵نام برده از ژوئن سال  - ١

  منافع تجاری در قرقيزستان را برعھده دارد.از حقوق، آزاديھا و 
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 نيز تااليبك كويچومانوف، رئيس دبيرخانه شوراي توسعه كسب و كار و سرمايه گذاري وابسته به دولت

وي گفت، برنامه   .ي برگزار گرددفعال تر بصورت كسب و كارفعالين بين دولت و  يگفتگوي نمود كه پيشنهاد

  نمايند. ايش رقابت پذيري كارآفريني كمكهاي پس از همه گير بايد به بهبود قانونگذاري براي افز

  تھيه و تنظيم: سيفی نژاد

 کارشناس اقتصادی
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