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 پاکستاناطالعات اساسی کشور 
 1395دي تاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میلیون نفر 192 جمعیت  

 مبادي عمده وارداتی

 

اندونزي-چین، امارات، عربستان،کویت،هند  

 

   796۰۹٥ مساحت ( کیلومتر مربع )

    جمهوري فدرال نوع حکومت

 اسالم آباد پایتخت

اقالم عمده وارداتی از  

 جهان 

 
،تجهیزات حمل ونقل،روغن نفت،مشتقات نفتی،ماشین آالت،پالستیک

 خوراکی،کاغذومقوا،آهن و فوالد،چاي
  اردو و انگلیسی زبان رسمی

مسیحی،بوداییاسالم، دین    

 شهرهاي مهم

 الهور،اسالم آباد،کراچی،راولپندي،

 پیشاور،
 مقاصد عمده صادراتی

 

 آمریکا، چین، امارات،افغانستان،انگلیس،آلمان

 

  

کراچی،قاسم،گوادربندر  مناطق آزاد تجاري      

OER ( تولید ناخالص داخلی  ( میلیارد دالر270      

ی (تولید ناخالص داخل PPP  ( میلیارد دالر 931   

اقالم عمده صادراتی به 

 جهان 

 
منسوجات (پوشاك،روتختی،پارچه هاي پنبه اي،نخ)،برنج،مصنوعت 

 چرمی،لوازم ورزشی،مواد شیمیایی،مصنوعات،فرش و گلیم
  

تولید ناخالص داخلی                  رشد  درصد2/4    
  

دالر 5000  درآمد سرانه   
              

درصد 5/6 نرخ بیکاري   

مبادالت بازرگانی با جهان 

 ( میلیارد دالر)

 تراز بازرگانی صادرات واردات 

درصد 5/4 نرخ تورم    2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ک دالرنوع پول و برابري با ی روپیه پاکستان 101ا دالر =    45 46 25 24 20-  22-  

27/0  شاخص باز بودن اقتصاد  

اقالم عمده وارداتی ایران 
  

 
برنج،دانه کنجد،گوشت ،میوه، منسوجات،وسیله نقلیه آبی،قوطی و حلب،چرخ 
میلیارد دالر 19  ذخایر ارزي و طال خیاطی،اشیا مورد استفاده در دندانپزشکی  

 

مایه گذاري خارجی سر میلیارد دالر 29             

میلیارد دالر  5/63 بدهی خارجی   

اقالم عمده صادراتی 

 ایران

 
گازهاهاي  نفتی وهیدروکربورهاگازي،پوست خام دباغی نشده،ترانسفورماتورها،مصنوعات 

 سیب درختی،کف پوش هاي سینتتیک یا پالستیکی،نخودرسمی،کاشی یا سرامیک،
 مصنوعی،پلی اتیلن

میلیارد دالر 16  عوارض خارج از کشور درآمد   

میلیارد دالر -22  تراز بازرگانی   
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 عضویت سازمانهاي منطقه اي  و

بین المللی   

سازمان  -آسیا اتحادیه جنوب شرق
صندوق بین المللی  -جهانی تجارت 

 -سازمان جهانی خوارو بار -پول
 -المیسازمان کنفرانس اس -آنکتاد

اکو-دي هشت   

 ارزش صادرات نفت ایران

 2010 2011 2012 2013 2014 

 

- - - - - 

 محصوالت عمده کشاورزي

پنبه، گندم ،برنج، نیشکر، میوه ها، 
سبزیجات،شیر ،گوشت گاو ، گو.شت 

 گوسفند،تخم مرغ

 صادرات غیرنفتی ایران 

 ( میلیون دالر )

 1390 1391 1392 1393 1394 

 

652 421 634 971 639 

 

 محصوالت عمده صنعتی

فرآورده هاي  ،و پوشاك منسوجات 
غذایی،محصوالت دارویی،مصالح 

ساختمانی، محصوالت کاغذي،کود و 
 میگو

  واردات ایران
272 186 320 269 226 

( میلیون دالر )    

 413 702 314 235 380  تراز بازرگانی

 محصوالت عمده معدنی

غال،سنگ گچ،سنگ آهک،سنگ ذ
آهن،کرومیت،دولومیت،سنگ 

مرمر،سولفور،سیلیکا،گاز 
  طبیعی،نفت،مس

 اجالس مشترك

اسالم آباد 93آذرماه  –نوزدهمین اجالس کمیسون مشترك    

تهران 94اردیبهشت  –هفتمین کمیته مشترك تجاري   

کراچی 94شهریور  -دومین نشست فنی کار گروه تخصصی  

اسالم اباد 95تیرماه  -رك تجارت مرزيچهارمین کمیته مشت  

 

 

 


