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تانن ور پا ی  و  اطالعات 
 پاکستان :نام کشور 

 
 اسالم آباد :پایتخت

 انگلیسی و اردو: زبان رسمی 

 جمهوري :نوع حکومت 

 کیلومترمربع 796095 :مساحت 

 میلیون نفر 193حدود  :جمعیت

 روپیه  :ل رایجپو

 +92 :پیش شماره تلفن

 افغانستان،چین،هند،ایران :کشورهاي همسایه

 راولپنیدي،کراچی،پیشاور،کویته الهور، :مهم شهرهاي
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 قد
 
ور داشت، قرابت هاي فرهنگی، اجتماعی و مذهی که تا حد توجه به بازار بکر کشورهاي همسایه را نباید از نظر د 

مات را به دنبال داشته و از سوي دیگر مجاورت جغرافیایی که ضمن زیادي همسان سازي و شباهت در تقاضاي کاالوخد

کاهش هزینه هاي حمل و نقل، رقابت پذیري کاالها را افزایش می دهد از جمله محاسن تجارت با کشورهاي همسایه 

 .است
 

پاکستان یکی از کشورهاي  اگرچه توجه به بازار همسایگان موضوع مغفول در سیاست هاي تجاري کشور است  

 : همسایه است که به دالیل زیر از اهمیت ویژه اي در مناسبات تجاري برخوردار است
 

به اکثر شرکاي  دراتیتنوع کاالهاي صادراتی به این کشور بسیار زیاد است این در حالی است که اقالم عمده صاـ 

، مواد پتروشیمی است اما حجم متنوعی از کاالها از قبیل فرش ماشینی و کفپوش ها، مواد شوینده، کاشی و تجاري

، پسته، خرما، مواد پالستیکی )بویژه نخود و تخم گشنیز(سرامیک، میوه و صیفی جات از جمله سیب درختی، حبوبات 

 .دوکستان صادر می شو دمپایی، پوست خام و قیرنفت به پا
 

برق و  ،بزرگترین مسئله اي که این کشور در حال حاضر بعد از مسائل امنیتی با آن روبرو است نیاز شدید به انرژي

 . کمبود زیرساخت هاي الزم در این زمینه است
 

نی و مهندسی و این درحالی است که ایران بعنوان یک کشور غنی از لحاظ انرژي و برق هم می تواند با صدورخدمات ف

تأمین برق و گاز این کشور و هم مشاوره هاي تخصصی به شرکت هاي پاکستانی جایگاه خود را دربازار این کشور 

   .  تثبیت کند
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ان و   جاری ا ط  تانروا  پا
 

ایران  در صادرات به پاکستان ودر لیست کشورهاي واردکننده از آذربایجان 32طبق آمارهاي موجود ایران رتبه      

 .) البته این رتبه بندیها با توجه به وجود آمارهاي مختلف متفاوت میباشند.( را دارا می باشد 53رتبه 

میزان ) 1(طبق جدول شماره .  میلیارد دالر می باشد 12/25به میزان  2013میزان کل صادرات پاکستان در سال 

حدوداً  2013 در سال  ITS  ) Statistics Trade (Internationalواردات کشور پاکستان از جهان براساس آمار 

 . هزار دالر می باشد 183/755/43

میلیون دالر نشان دهنده پتانسیل باالي مالی این کشور جهت واردات از ایران و   500تراز تجاري مثبت سالیانه حدود  

 .قابلیت هاي سرمایه گذاري ، سرمایه گذاران این کشور در ایران می باشد

 

کل واردات پاکستان ) ذکر نشده در سایر فصول(  99و ) مواد سوختی( 27ز  کسر مبالغ ذکر شده در سرفصلهاي پس ا

بخش، صنعت، معدن و محصوالت معدنی، شیمیایی، پتروشیمی و سلولزي، کشاورزي، مواد غذایی و بخش نساجی  6در 

 . هزاردالر می باشد 183/755/43و صنایع دستی به میزان 

هزاردالر  1,907,792هزاردالر باالترین سهم از واردات کشور و کشاورزي با مبلغ   31. 910. 669ت با مبلغ بخش صنع  

 .پایین ترین سهم از واردات کشور پاکستان را دارا می باشد
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پس از بخش صنعت بخش هاي محصوالت شیمیایی و پتروشیمی، بخش معدن و نساجی و صنایع دستی و مواد غذایی 

 2,631,755هزاردالر و  2,865,642هزاردالر و مبلغ  3. 463. 654هزاردالر و مبلغ  4. 459. 325ا میزان بترتیب ب

 .هزاردالر رتبه هاي دوم تا پنجم را در رده بندي واردات کشور پاکستان دارا می باشند

 

بخش ذکر شده  به ترتیب  6در همین جدول ما می توانیم مشاهده کنیم که میزان واردات کشور پاکستان از ایران در

هزاردالر،  19. 338هزاردالر، صنعت  31. 091هزار دالر، نساجی و صنایع دستی   37. 614معدن و محصوالت معدنی  با 

هزار دالر  می  1. 049هزاردالر و مواد غذایی  9. 645هزار دالر، کشاورزي  698/9شیمیایی،پتروشیمی و سلولزي  

 .باشد

 

بخش از لحاظ سهم آنها  6دهنده مهمترین سرفصل هاي واردات کشور پاکستان در هر یک از  نشان ) 2(جدول شماره 

 . در کل واردات هر بخش می باشد

براساس این جداول می توانیم به این واقعیت پی ببریم که جهت تجارت با این کشور کدام یک از بخشها و در هر بخش 

 کشور حائز اهمیت می باشد؟کدام یک از سرفصل ها جهت توسعه تجارت با آن 

 

، 27این گزارش فصل هاي عمده و مهم صادراتی ایران به کشور پاکستان به ترتیب فصل هاي  )3(جدول شمارهطبق 

در حالیکه فصول عمده و مهم وارداتی پاکستان از جهان . می باشند 73و  08، 39، 85، 29، 07، 26، 25، 89، 72، 41

 .می باشند 30و 49و 89، 52، 87، 39، 72، 15، 29، 85، 84، 27اي طبق همین جدول به ترتیب فصل ه
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در فصل هایی از سوي ایران که به کشور پاکستان صادرات انجام گرفته از تمام ظر فیت و پتانسیلهاي صادراتی ایران 

اتی مثل فصل استفاده نشده است و بعضاً مبالغ صادراتی هرفصل بسیار ناچیز می باشند و در بعضی از فصل هاي صادر

، )الیاف مصنوعی( 55، فصل )محصوالت شیمیایی( 38، فصل )روزنامه و کتاب(49، فصل)روغنها( 15، فصل ) دارو( 30

صادرات ما  به کشور پاکستان  به حدي ناچیز می باشد که تقریباً می توان آن را درحد صفر ) نخ فیالمنتی ( 54فصل

 .فرض نمود

اي مشترك، اشتراکات دینی و مذهبی، اشتراکات فرهنگی وآداب و رسوم می باشد و به ایران و پاکستان داراي مرزه   

فی مابین دو کشور نسبت به )صادرات و واردات( دلیل مرزهاي مشترك و نزدیکی دو کشور به هم هزینه هاي تجارت 

 .تر از وضعیت موجود باشدبسیار پایین تر می باشد و انتظار میرود که سطح تجاري دو کشور بسیار باالسایر کشورهاي 

 

میلیارد می باشند، از  63/6میلیارد و  75/7با مبالغی بالغ بر  پاکستانکشورهاي امارات، چین شرکاي اول ودوم کشور 

برخوردار می باشند اما روابط تجاري  پاکستانامتیازاتی و مزیت هاي بسیار کمتري نسبت به ایران در رابطه با کشور 

 . می باشد پاکستانروابط تجاري ایران با کشور  آنها چندین  برابر
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 )1(دول شماره ج

 

ی ز ندی  وه  ھان   تان از   )۲۰۱۳(زان واردات پا
 

 

میزان واردات از کل  گروه ردیف
 )هزاردالر(جهان 

میزان واردات از 
 )هزاردالر(ایران

از جهان  ارمنستانفصولی که 
 واردات دارد

 ارمنستانبه  فصولی که ایران
 صادرات دارد

-90-89-87-85الی  83 97الی  82 19,338 31,910,669 صنعت 1
94-96 

معدن ومحصوالت  2
، 26الی  78—76الی  68 37,614 3,463,654 معدنی

 81و  25
 78-76الی  68-26و25

 81الی 

شیمیایی، پتروشیمی و  3
 49الی  44، 40الی  28 49الی  44-40الی  33 9,698 4,459,325 سلولزي

-57الی  54-52و 51، 41 67الی  50-43الی  41 31,091 2,865,642 نساجی و صنایع دستی 4
63 ،64 

 13الی  4 13الی  11 9,645 1,907,792 کشاورزي 5
 22الی  19، 17، 15 24الی  14 1049 2,631,755 مواد غذایی 6

   167,777 43,755,183 جمــــــع کل
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 )2(اره جدول شم 

 
 

ھای ز ند وه  ھان   تان از  ی پا مده کاالی واردا ھای   ص
 

ارزش به ( صنعت
 )هزاردالر

معدن و 
محصوالت 
 معدنی

ارزش (
 )هزاردالر

شیمیایی، 
پتروشیمی 
 و سلولزي

ارزش به (
ارزش به ( کشاورزي )هزاردالر

 )هزاردالر
مواد 
 غذایی

ارزش به (
 )هزاردالر

نساجی 
فرش و 

 دستباف
ارزش به (

 )هزاردالر

84 3058226 72 1840944 29 2015504 07 499639 15 1979643 52 1046709 

85 2682333 73 485542 39 1569501 12 479075 23 377242 55 532440 

87 1238245 71 416645 49 857940 09 384874 19 77515 54 527170 

89 981463 76 195085 30 674676 10 233124 21 53336 63 198162 

90 449809 74 141390 31 606173 08 132958 20 36036 41 111415 
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 )3(جدول شماره 
 

 پاکستانفصل هاي مهم صادراتی ایران به کشور 
 )ارزش به هزاردالر(

 از جهان  پاکستانفصل هاي مهم وارداتی کشور 
 )ارزش به دالر(

یف
رد

مبلغ به  موضوع فصل میزان صادرات موضوع فصل 
 هزاردالر

 59315 سوختهاي معدنی 27 1
 15247355 سوختهاي معدنی 27 0,39%

 29633 پوست خام و چرم 41 2
27% 84 

-بویلر-ماشین آالت
 3058286 راکتورهاي هسته اي وغیره

 23217 آهن و فوالد 72 3
1,3 % 85 

تجهیزات برقی و 
 2682333 الکترونیکی

 14269 کشتی و قایق 89 4
 2015504 محصوالت شیمیایی معدنی 29 1,5%

5 25 
 نمک،گوگرد،خاك،سنگ،گچ،

 سیمان
6080 

 1979643 روغنها 15 6,1%

 سنگ فلز،جوش و خاکستر 26 6
5578 

 1840944 آهن و فوالد 72 13,4%

 سبزیجات،نباتات و ریشه ها 07 7
4969 

 1569501 پالستیک 39 1%

 4745 محصوالت شیمیایی معدنی 29 8
0,23% 87 

ایل نقلیه غیراز راه آهن وس
 1238245 و تراموا

 تجهیزات برقی و الکترونیکی 85 9
4633 

 1046709 پنبه 52 0,17%

10 39 
مواد پالستیکی واشیاء ساخته 

 شده
2952 

 981463 کشتی و قایق 89 0,19%

 2313 میوه هاي خوراکی 08 11
 857940  روزنامه و کتاب 49 1,7%

 1568 الدآهن و فومحصوالت از  73 12
 674676 دارو 30 0,32%
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 رقباي ایران در بخش هاي صادراتی به کشور پاکستان

 سوختهاي معدنی 27فصل 

 مالزي-عمان-عربستان-کویت-امارات رقبـا

 نهم رتبه ایران

 پوست خام و چرم 41فصل 

 سومالی-سنگال-امارات-عربستان-ایران رقبـا

 اول رتبه ایران

 آهن و فوالد 72فصل 

 آفریقاي جنوبی-امارات-امریکا-ژاپن-چین قبـار

 هفدهم رتبه ایران

 کشتی و قایق 89فصل 

 چین تایپه-اسپانیا-چین-کره-ژاپن رقبـا

 چهاردهم رتبه ایران

 نمک،گوگرد،خاك،سنگ،گچ، 25فصل 
 سیمان

 چین-ایران-امارات-افغانستان-مراکش رقبـا

 چهارم رتبه ایران

 کسترسنگ فلز،جوش و خا 26فصل 

 امارات-ایران-استرالیا-موریتانی-عمان رقبـا

 چهارم رتبه ایران

 سبزیجات،نباتات و ریشه ها 07فصل 

 کانادا-چین-استرالیا-اتیوپی-هند رقبـا

 سیزدهم رتبه ایران

 محصوالت شیمیایی معدنی 29فصل 

 امارات-هند-عربستان-چین-کویت رقبـا

 بیست و ششم رتبه ایران
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 ان در بخش هاي صادراتی به کشور پاکستانرقباي ایر

 

 تجهیزات برقی و الکترونیکی 85فصل 

 کره-انگلیس-سنگاپور-امریکا-چین رقبـا

 بیست و هفتم رتبه ایران

 مواد پالستیکی واشیاء ساخته شده 39فصل 

 امارات-قطر-هند-چین-عربستان رقبـا

 سی و دوم رتبه ایران

 میوه هاي خوراکی 08فصل 

 ایران-امریکا-سري النکا-افغانستان-اندونزي ارقبـ

 پنجم رتبه ایران

 محصوالت از آهن و فوالد 73فصل 

 کره-ایتالیا-امریکا-ژاپن-چین رقبـا

 بیست و ششم رتبه ایران
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و   ت  ھادی  ی  کار ی    ورود    را ان   کاال تان ور        ا  پا
 

ساخت ها از سوي بخش خصوصی ایران و با حمایت دولت جمهوري اسالمی ایران و با  اصالح با ایجاد بعضی از زیر 

را تا سقف   پاکستانمی توان میزان صادرات به کشور  پاکستانشیوه هاي تجارت، بازرگانان و تجار ایرانی با کشور 

 . یش دادبرابر میزان صادرات فعلی افزا  5میلیارد دالر یعنی چیزي حدود حداقل   1حدود 
 

سایر راهکارهاي مهم . البته توسعه روابط سیاسی دو کشور در رسیدن به چنین هدفی بسیار تاثیرگذار خواهد بود

 :عبارتند از 

 ایجاد شبکه هاي توزیع کاالي ایرانی در کشور پاکستان -1 

 اتصال بازرگانان ایرانی به شبکه هاي موجود توزیع درکشور پاکستان -2

 بندي با توجه به پتانسیل باالي هاي نساجی، چرم و صنعت بسته ي مشترك به ویژه در حوزهگذار سرمایه -3

 .ها  ها در این زمینه پاکستانی 

 ایجاد میادین تره بار در اسالم آباد جهت پخش تره بار و میوه هاي ایرانی در بازار پاکستان -4

کشاورزي و مواد غذایی، شیمیایی، پتروشیمی، کاالهاي ایرانی در بخش هاي -برگزاري نمایشگاههاي تخصصی -5

 )نمایشگاه در سال  4حداقل (سلولزي، صنعت و نساجی با مجوز فروش 
 

اعطاي نمایندگی فروش و پخش کاالهاي ایرانی از سوي تولیدکنندگان ایرانی به بازرگانان پاکستان و ایجاد شبکه  -6

 :هاي خدمات پس از فروش جهت نیل به این هدف می توان 
 

 .هیات هاي توانمند از تولیدکنندگان ایرانی به کشور پاکستان اعزام شوند)الف
 

پذیرش هیات هایی از بازرگانان توانمند پاکستان در طول سال  جهت بازدید از کارخانجات ایرانی و رسیدن به  )ب

 پاکستان توافق جهت اخذ نمایندگی پخش و فروش تولیدات آن کارخانجات در کشور
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جه به اینکه بیشتر مبادالت و مراودات تجاري ایرانی با کشور پاکستان از طریق استانهاي مرزي ایران با با تو-7

پاکستان صورت می پذیرد و از آنجاییکه استان هاي ذکر شده زیرساخت ها و میزان تولید الزم و کافی جهت افزایش 

 :یشنهاد میگرددجهشی صادرات ایران به کشور پاکستان  را دارا نمی باشند لذا پ
 

در بخش ایجاد انبارهاي دپو بار و ایجاد سردخانه ها جهت دپو و صادرات مواد غذایی و میوه جات درتمام طول  )الف

پاکستان  مشوقهاي مالی و غیر مالی از سوي دولت براي ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران فراهم  سال از ایران به کشور

 .شود
 

هت راه اندازي کارخانجات براي تولید کاالهاي مورد نیاز بازار پاکستان ، با فراهم آوردن تشویق سرمایه گذاري ج )ب

 ..تسهیالت بانکی کم بهره و ، معافیتهاي مالیاتی و غیره از سوي دولت

 رفع موانع تعرفه اي و غیر تعرفه اي-8

 کستان و ایرانجهت انجام همکاریهاي مشترك در پا (Joint Venture)ایجاد شرکت هاي مشترك  -9

 ایجاد و تجهیز زیرساخت ها در مبادي ورود و خروج کاال -10

 تسریع در امور گمرکی براي تسهیل  و ورود کاالها -11
 هاي صادراتی جهت حضور پایدار در بازار پاکستان تشکیل کنسرسیوم -12

 توان با ایجاد زاد چابهار هم میگذاري مشترك در منطقه آ با توجه به مکمل بودن نیازهاي دو کشور با سرمایه -13

 واحدهاي مشترك اقدام به صادرات کاال به پاکستان کرد و هم به صادرات مجدد کاال به کشورهاي ثالث و همچنین   

 .تأمین نیاز بازار داخل در برخی اقالم اقدام کرد
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 چه صادر کنیم؟پاکستان به  
 

مذهبی و فرهنگی و تاریخی وهمچنین هم مرز  –شتراکات دینی همانگونه که در صفحات پیش بیان شد بدلیل ا     

بودن و ارزان بودن هزینه حمل و آسان بودن دسترسی به کشور پاکستان، میزان کاالهایی را که در حال حاضر به آن 

 :کشور صادر می کنیم مثــل 

 یرهـ مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از آن مثل انواع ظروف پالستیکی، شیلنگ وغ

 ـ مصالح ساختمانی

 ـ میوه هاي خوراکی

 ـ سبزیجات

 ـ محصوالت شیمیایی

 ـ محصوالت از آهن و فوالد

 ـ کشتی و قایق

 ـ تجهیزات برقی و الکتریکی

 ـ محصوالت معدنی

 ـ کراست 

 )انواع واقسام(ـ خشکبار 

 ـ فرش ماشینی و انواع کفپوش

 ـ سوختهاي معدنی
 

 

رهاي ارائه شده توسعه دهیم و کاالهایی را که تا به حال به آن کشور صادر نکرده ایم و یا را می توان با استفاده از راهکا

 :اینکه به میزان ناچیز و اندکی صادر نموده ایم لیکن پتانسیل هاي بسیار زیادي جهت صادرات آن کاالها داریم مثل 
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 بیماري هاي خاص و داروهاي گیاهی انواع داروخصوصاً انواع آنتی بیوتیک و داروهاي تولیدي ایران براي) 1

 روغنها)2

 الیاف و نخ مصنوعی) 3

 الستیک  ) 4

 پتو ) 5

 گونی پلی پروپیلن) 6

 شوینده ها) 7

 ماهی و تخم مرغ -مرغ) 

 محصوالت ساخته شده از مس) 9

 محصوالت ساخته شده از آلومینیوم) 10

 :خطوط تولید )11

 

 .شده با حجم باال و مورد انتظار به کشور پاکستان صادر نمود را می توان با استفاده از راهکارهاي ارائه

 


