
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم سياسی، امنيتی و اجتماعی استانداري خراسان رضوي

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 اقدامات دولت ازبكستان در مقابله با ويروس كرونا و تاثيرات آن بر اقتصاد اين كشور گزارشموضوع: 

 با سالم

 آن در شده تهيه گزارش انضمام به تاشكند در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله نامه تصوير پيوست به احتراما      

اقدامات دولت ازبكستان در جهت كاهش پيامدهاي منفی شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد  " عنوان با نمايندگي

  .گردد مي ارسال الزم برداري بهره جهت  "اين كشور 

 مالياتي درآمد كاهش دولت، بودجه بر مضاعف فشار ازبكستان، ملي پول ارزش كاهش و ارز نرخ افزايش گزارش اين در      

ر شما به ازبكستان اقتصاد بر كرونا ويروس شيوع منفي تاثيرات جمله از....  و حاصله درآمدهاي و گردشگران ورود كاهش و

  آمده و در ادامه اقدامات دولت ازبكستان جهت مهار و كنترل پيامدهاي منفي اقتصادي بررسي شده است.

 

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديرعامل محترم سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي  - 

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

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي  - 

 و فرماندار مشهد مقدس ستاندارمعاون محترم ا  - 

 شهردارمحترم مشهد مقدس  - 

 دادستان محترم عمومي و انقالب مشهد مقدس  - 

 رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد مقدس  - 

  ٥٥٩٩ / ٣١٣ / ٤٢٦٦٢٤ :شماره 
 ٢١/٩٢/١٣٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 حترم توليت آستان قدس رضويقائم مقام م  - 

 مديركل محترم اطالعات استان خراسان رضوي  - 

 محترم انتظامي استان خراسان رضوي رماندهف  - 

 مديركل محترم صدا وسيماي مركز خراسان رضوي  - 

 جناب آقاي  نيرآبادي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در تاشكند  - 

 ئيس محترم اداره اطالع رساني و بولتنجناب آقاي  شمسي زاده راوندي ر  - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اتشكند -جمهوري اسالمي اريان  سفارت
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  حقيقيان 

 دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا

 دولت ازبكستان در جهت كاهش پيامدهاي منفی شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد اين كشور اقداماتموضوع: 

 با سالم و احترام،

 شيوع منفي پيامدهاي كاهش منظور به ازبكستان دولت اقدامات خصوص در قبلي هاي گزارش ادامه در               

 ارديبهشت اول نيمه زماني بازه در كشور اين اقدامات جديدترين كشور، اين اجتماعي و اقتصادي وضعيت بر كرونا ويروس

 .گردد مي ايفاد برداري بهره جهت 9911 ماه

 كاهش و مالياتي درآمد كاهش دولت، بودجه بر مضاعف فشار ازبكستان، ملي پول ارزش كاهش و ارز نرخ افزايش         

 مي شمار به كشور اين اقتصاد بر كرونا ويروس شيوع منفي اثرات از بخشي جمله از...و حاصله درآمدهاي و گردشگران ورود

ارها، تمديد بازپرداخت وام ها، اعمال محدوديت هاي صادراتي و ك و كسب از برخي مجوز صدور با ازبكستان دولت. آيند

 كاهش و جبران به نسبت المللي بين پولي و مالي موسسات و كشورها از وام اخذ و كمك دريافت همچنين و  وارداتي

 .است نموده اقدام كشور اين اقتصاد بر كرونا ويروس منفي پيامدهاي

 
                                         

 نيرآبادي حميد  

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

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

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

 جناب آقاي  يادگاري رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي  - 

 محترم همكاري هاي اقتصادي چند جانبه و بين المللي لجناب آقاي  بيزمارك مدير ك  - 

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

 

 

  ٧٦٦٧ / ٦٨٤ / ٦٦٧١٤٤ :شماره 
 ٧٤/2٦/٧911 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 "باسمه تعالی"

تبعات شیوع ویروس کرونا بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ازبکستان و اقدامات حمایتی دولت 

 ( 1399ازبکستان)نیمه اول اردیبهشت ماه 

در گزارش های قبلی به آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ازبکستان و      

توسط دولت این کشور جهت کاهش پیامدهای منفی آن بر اقتصاد این کشور همچنین اقدامات صورت گرفته 

اقدامات و تحوالت صورت گرفته در بازه زمانی نیمه اول  پیامدها، بهنیز اشاره گردید. در گزارش حاضر 

 پرداخته می شود.اردیبهشت ماه 

 : ازبکستان تداوم تبعات منفی گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد-1

؛ بر اساس اعالم بانک مرکزی ازبکستان ارز و کاهش ارزش پول ملی ازبکستانافزایش نرخ  -

علت  ازبکستان درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی 0.8در این مدت ارزش صوم ازبکی 

نسبت به صوم را به عوامل داخلی و خارجی، از جمله کاهش  خارجیافزایش نرخ ارز 

بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز . تها را بیان نموده اسحواله ارسال صادرات و 

میلیون دالر وجه نقد از بانک فدرال رزور آمریکا دریافت کرده و قرار  200بانک ها مبلغ 

 یافت نماید.رمیلیون دالر د 400است در ماه می نیز مبلغ 

 توسعه وزیر وزیر، نخست معاون قوچقاراف جمشید ؛کاهش منابع بودجه ای ازبکستان -

زمان  درازبکستان  دولت که نموده اعالم خصوص این در ازبکستان فقر کاهش و دیاقتصا

، مالحظات مربوط به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن  2020سال بودجه پیشنویس تصویب

 افزایش با کشور اقتصاد رب ویروس شیوع گذاری تاثیررا در نظر نگرفته است با این وجود 

 داخلی ناخالص تولید درصدی 4.1 رشد افزایش مچنینو ه اخیر سال سه در طال ذخایر

 .شود می احساس کمتر 2020سال  اول ماهه سه در کشور

بعلت تمدید مهلت بازپرداخت بدهی  مالیات بر زمین و اموال یدرآمددرصدی  84کاهش  -

ی در نظر گرفته میلیارد صوم 130 در مدت مذکور از درآمد، 2020اکتبر سال  15ها تا 

 شده است. وصولمیلیارد صوم  40شده، تنها 
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 هزار واحد کسب و کار 195تعلیق فعالیت بیش از  -

 16تا زمان اعالم قرنطیه) ؛ ظرف سه ماه اول سال جاریگردشگرانوروددرصدی  12کاهش  -

درصد  95.6 گردشگر از ازبکستان بازدید نمودند که میلیون نفر  1.2 تعداد( 2020مارس 

 رک المنافع بودند.از آنها از اتباع کشورهای مشت

درصدی حجم تولید مصالح ساختمانی و کاهش میزان فروش مواد خام  40-30کاهش   -

 مرتبط با این حوزه

 جهت کاهش پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا اقدامات دولت -2

 

 میلیون دالر برای حمایت از فعالیت واحدهای کسب و کار توسط دولت 700اختصاص  -

دوره عات تامین مواد غذایی و حفظ ثبات قیمت های در برگزاری نشست بررسی موضو -

ایجاد ذخایر مواد غذایی، تاکید بر ؛ ازبکستان شیوع ویروس کرونا با حضور رئیس جمهور

گسترش مزارع های پرورش محصوالت کشاورزی و توسعه دامداری؛ اختصاص ده هزار 

هزارهکتار،  50تا  هکتار زمین جهت کشت برنج، افزایش زمین های زیر کشت سیب زمینی

مهمترین مسائل  هزار هکتار زمین جهت کاشت بذر سویا، آفتابگردان 50زیر کشت بردن 

 ؛مطرح شده در این نشست بودند

تریلیون صوم به این حوزه و  3.6شروع فعالیت های حوزه ساخت و ساز و اختصاص  -

 ل؛ سا 20سال به  15همچنین تاکید بر لزوم تمدید مدت اعتبارات مسکن از 

توقف واردات سیمان تا پایان سال جاری میالدی به دلیل کاهش فعایت های ساخت ساز  -

کاهش محدودیت های  در ازبکستان و به تبع آن کاهش ملموس تقاضا برای سیمان

 قرنطینه ای در مناطق عاری از ویروس به دستور رئیس جمهور ازبکستان؛ 

دستگاه  2300جهت خرید این کشور  دستور رئیس جمهوری ازبکستان به وزارت بهداشت -

  ،ونتیالتور

جهت تسریع در  به هواپیمای باربری  Boeing-767تبدیل دو فروند هواپیمای مسافربری  -

 حمل و نقل بار
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 تاپایان سال جاری میالدی؛ پزشکیتجهیزات و تولیدات توقف صادرات مواد خام  -

 صدور مجوز فعالیت مشاغل کم خطر جهت از سرگیری فعالیت ها -

 هزار خانواده  655ارائه مساعدت های مالی برای پرورش کودکان به  -

 اخذ وام و کمک از نهاد های مالی و پولی بین الملی و همچنین کشورها -3

میلیارد دالر اعتبار از نهادهای مالی بین المللی جهت مقابله با  2.7برنامه ریزی برای جذب  -

 ،کرونا بر اساس اعالم رئیس جمهور ازبکستان

ویروس  عمیلیارد دالر جهت کاهش تأثیر منفی شیو 1.62وام  جهت دریافتبرنامه ریزی  -

بنابر بنا بر اعالم معاون نخست وزیر، وزیر توسعه اقتصادی و کاهش فقر ازبکستان؛  کرونا

میلیون یورو، بانک  375اظهارات ایشان، دولت در  نظر دارد از صندوق بین المللی پول 

از مبالغ فوق میلیون دالر جلب کند.  500ر  و بانک توسعه آسیائی میلیون دال 750جهانی 

 میلیارد دالر در ماه های مه، ژوئن و ژوئیه دریافت خواهند شد.  1بیش از 

میلیارد روس ازبک تبار؛ قبال ایشان مبلغ  علیشیر عثمان افآقای میلیون دالری  5کمک  -

    میلیون دالر دیگر نیز پرداخت کرده بود. 20

میلیون دالری به ازبکستان جهت مقابله با  95ح بانک جهانی جهت تخصیص اعتبار طر -

بهبود سیستم بهداشت  مذکور جهت منابع مالیپیامدهای منفی اقتصادی ویروس کرونا؛ 

مردم و همچنین حمایت مالی از قشر کم بضاعت جامعه که از ویروس کرونا آسیب دیده 

 57برای اهداف بهداشتی، سالمتی و درمان و میلیون آن  38است، هزینه خواهد شد. 

میلیون آن برای اجرای برنامه های دولتی پرداخت کمک معاش ها)یارانه( به اتباع بیکار 

میلیون دالر در  200مبلغ اضافی به ارزش همچنین تخضیص ازبکستان هزینه خواهد شد. 

 چهارچوب عملیات حمایت از سیاست های توسعه ای ازبکستان 

 مذکوربانک ؛ به ازبکستان ابانک سرمایه گذاری اروپمیلیون یورویی  130اعتبار تخصیص   -

میلیون یورو و به بانک های تجاری  50برای حمایت از سیستم بهداشت ازبکستان 

 80ازبکستان جهت تأمین مالی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واحدهای کسب و کار 

 . تخصیص خواهد داد میلیون یورو
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به دولت ازبکستان جهت مقابله با میلیون یورو  36جهت اختصاص اروپا  یهاتحادطرح  -

 ،بحران ویروس کرونا

 اتمیی انرژی لبین الملتحویل دستگاه تشخیص ویروس کرونا به ازبکستان از سوی آژانش  -

در چهارچوب برنامه همکاری فنی ازبکستان و سازمان فوق با مشارکت کمیته دولتی 

  یورو؛هزار 70به ارزش  بهداشت روسیهامنیت صنعتی و وزارت 

آژانس کاهش تهدیدهای وزارت دفاع آمریکا ... کیت تشخیص کرونا از سوی  1000اهدای  -

 به وزارت بهداشت جمهوری ازبکستان

شامل  ارسال کمک های بشردوستانه کره جنوبی به ارزش یک میلیون دالر به ازبکستان -

 ؛و کیت های تشخیص ویروس کروناتجهیزات پزشکی، تخت خواب تن اقالم و  34

پیامدهای منفی اقتصادی ویروس  با مقابله جهت مساعدت در ژاپن درخواست ازبکستان از -

  دارایی ژاپن؛ کرونا در تماس وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی این کشور با وزیر

اهدای کمک بشردوستانه شامل ماسک، عینک و دستکش های پزشکی و ژل های ضد  -

ا به اداره از سوی هماهنگ کننده طرح های سازمان امنیت و همکاری در اروپعفونی 

 .انتظاماتی شهر تاشکند

 مالحظه:

 4.1در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  2020ازبکستان در سه ماه نخست سال  داخلی ناخالص تولید -

نخست سال  درصد رشد داشته است. علت اصلی رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سه ماهه

مارس اولین مورد  16میالدی، شیوع دیرهنگام ویروس کرونا در این کشور می باشد. ازبکستان در تاریخ 

 ابتال به این ویروس را اعالم نموده است. 

 

 اتشکند -سفارت ج.ا.اریان

صطفی گوردزی   کارشناس نمایندگی-تهیه کننده: م

16/2/1399 
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