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میلیون نفر در جنوب شرقی ایران واقع شده است بعد از عررا  ایرران  052پاکستان پرجمعیت ترین همسایه ایران با جمعیتی بالغ بر 

 کیلومتر دارد . 052طوالنی ترین مرز را با پاکستان به طول  

علیرغم پتانسیل های باالی تجاری بین دو کشور متاسفانه تا کنون تجار و بازرگانان ایرانی از این فرصت بزرگ برای توسعره برازارهرای 

 صادراتی خود استفاده نکرده اند .

میلیون شیعه می باشد که بخاطر اشتراکات فرهنگی و مذهبی و تاریخی عالقه زیادی بره کشرور  52پاکستان کشوری مسلمان و دارای 

 ایران دارند .

 پاکستان عضو سازمان تجارت جهانی و چندین گروه معتبر اقتصاد جهانی می باشد .

اقتصادهای ایران و پاکستان به عنوان اقتصادهای مکمل شناخته می شوند و نه رقیب که این موضوع برای توسعه همکاریهای دوجانربره 

 بسیار حائز اهمیت است .

میلیارد دالر محدود بوده است که امکان تبدیل تجارت فی مابریرن  5/5علیرغم تمام پتانسیل ها حجم معامالت رسمی دو کشور تنها به 

 میلیارد دالر در سال دور از دسترس نیست 51به 

 دولت جدید در ایران اهتمام ویژه ایی برای توسعه همکاریهای اقتصادی با پاکستان دارد 

برازار در  1تا  3در حال حاضر تنها یک بازارچه مرزی فعال بین دو کشور وجود دارد که دولت در حال برنامه ریزی برای افزایش آن به 

 آینده نزدیک می باشد 

از شهرهای معروف پاکستان می توان به : اسالم آباد پایتخت و مرکز سیاسی ، کراچی پرجمعیت ترین شهر پاکستان با جمعیتی بالغ برر 

 میلیون نفر و مرکز مالی تجاری و اقتصادی و الهور شهری مدرن و مرکز فرهنگی پاکستان اشاره کرد . 51



 دالیل انتخاب شهر کراچی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی صادراتی ایران 

 شهر کراچی بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر پاکستان 

 شهر کراچی مرکز فعالیتهای مالی اقتصادی و تجاری پاکستان 

 حضور بانکها و شرکتهای بزرگ پاکستان در کراچی 

 وجود مناطق ویژه اقتصادی و تجاری  و همچنین شهرکهای صنعتی در کراچی 

 دسترسی به آبهای آزاد و بزرگترین بندر مجهز در پاکستان 

 مورد از بیشترین محصوالت وارداتی پاکستان  10

 میلیارد دالر آمریکا  4.91سوخت های معدنی از جمله نفت: 

 میلیارد دالر 6ماشین آالت، تجهیزات الکتریکی: 

 میلیارد دالر  .99ماشین آالت از جمله رایانه: 

 میلیارد دالر 196آهن، فوالد: 

 میلیارد دالر  893داروسازی: 

 میلیارد دالر  896چربی، روغن، موم حیوانی/گیاهی: 

 میلیارد دالر 898وسایل نقلیه: 

 میلیارد دالر  89.3پالستیک، محصوالت پالستیکی: 

 میلیارد دالر  89.4مواد شیمیایی آلی: 

 میلیارد دالر  ..49دانه های روغنی: 



 تامین کنندگان عمده بین المللی محصوالت وارداتی پاکستان

درصد از محصوالت وارد شده توسط پاکستان توسط این  1894بر اساس آخرین داده های موجود نشان می دهد که 

درصد(،  4.94درصد کل پاکستان(، امارات متحده عربی ) 3398کشورها عرضه شده است: سرزمین اصلی چین )

%(، ژاپن 894%(، کویت )891%(، قطر )993%(، عربستان سعودی )998درصد(، ایاالت متحده آمریکا آمریکا ) 993اندونزی )

 %(39%( و برزیل )394%(، کره جنوبی )398%(، تایلند )391%(، آفریقای جنوبی )8)

 

 واردات اصلی سوخت های معدنی پاکستان از جمله نفت

زیر مجموعه زیر از محصوالت مرتبط با سوخت  .4، واردکنندگان پاکستانی بیشترین هزینه را برای 3.34در سال 

 های معدنی انجام دادند9

 میلیارد دالر آمریکا  3روغن های فرآوری شده نفتی: 

 میلیارد دالر  196گازهای نفتی: 

 میلیارد دالر  193نفت خام: 

 میلیارد دالر  398زغال سنگ، سوخت جامد ساخته شده از زغال سنگ: 

 میلیون دالر  6398باقیمانده نفت نفت: 

 میلیون دالر  1394روغن های قطران زغال سنگ )تقطیر با دمای باال(: 

 میلیون دالر  8.91کک، نیمه کک: 

 میلیون دالر  .8انرژی الکتریکی: 

 میلیون دالر  3393زغال سنگ: 

 میلیون دالر  4398پترولیوم ژله، موم های معدنی: 



 واردات اصلی محصوالت الکتریکی پاکستان

زیر مجموعه زیر از لوازم الکترونیکی و محصوالت  .4، واردکنندگان پاکستانی بیشترین هزینه را برای 3.34در سال 

 مرتبط انجام دادند9

 میلیارد دالر آمریکا  391های هوشمند:  های سیستم تلفن از جمله گوشی دستگاه

 میلیون دالر  93..1ها:  های تولید برق، مبدل مجموعه

 میلیون دالر  99693دیودها/نیمه رساناهای انرژی خورشیدی: 

 میلیون دالر  141مبدل/واحد برق: 

 میلیون دالر  3.491موتورهای الکتریکی، ژنراتورها: 

 میلیون دالر  .4969سیم/کابل عایق: 

 میلیون دالر  41191رسانه صوتی ضبط نشده: 

 میلیون دالر  .4489باتری های ذخیره سازی الکتریکی: 

 میلیون دالر  93..4برد مدارهای الکتریکی/نوری، پانل ها: 

 میلیون دالر  693.قطعات دستگاه تلویزیون/رادیو/رادار: 

 باتریهای خورشیدی 

 دستگاههای مجهز به باطریهای خورشیدی

  

 



 واردات ماشین آالت اصلی پاکستان از جمله کامپیوتر

 زیرمجموعه ماشین آالت زیر انجام دادند9 .4، واردکنندگان پاکستانی بیشترین هزینه را برای 3.34در سال 

 میلیون دالر آمریکا  18198کامپیوترها، خوانندگان نوری: 

 میلیون دالر  .13.9پمپ های هوا یا خالء: 

 میلیون دالر 81.96بویلرهای مبتنی بر بخار: 

 میلیون دالر  93..8ماشین آالت کار الیاف نساجی: 

 میلیون دالر  33193ماشین های تغییر دما: 

 میلیون دالر 38199سانتریفیوژها، فیلترها و تصفیه کننده ها: 

 میلیون دالر  .33ماشین آالت متفرقه: 

 میلیون دالر  4.893توربو جت: 

 میلیون دالر  43191ماشین آالت ساخت الستیک/پالستیک: 

 میلیون دالر  .4369های بافندگی )بافندگی(:  ماشین

 

 واردات در بخش پزشکی : 

 محصوالت دارویی

 تجهیزات ارتوپدی 

 داروهای گیاهی

 تولیدات دانش بنیان و های تک بیمارستانی



 واردات اصلی آهن و فوالد پاکستان

 زیرمجموعه آهن و فوالد زیر انجام دادند9 .4، واردکنندگان پاکستانی بیشترین هزینه را برای 3.34در سال 

 (3.34درصدی نسبت به سال  3.93میلیارد دالر آمریکا )افزایش  393ضایعات آهن یا فوالد: 

 %(44.93میلیون دالر )افزایش  34.آهن نورد گرم یا محصوالت فوالدی غیر آلیاژی: 

 %(1893میلیون دالر )افزایش  11.93سایر محصوالت فوالدی آلیاژی نورد تخت: 

 %(6391میلیون دالر )افزایش  81193آهن نورد تخت یا محصوالت فوالدی غیر آلیاژی )روکش/روکش(: 

 %(4396میلیون دالر )افزایش  49191آهن نورد سرد یا محصوالت فوالدی غیر آلیاژی: 

 %(.349میلیون دالر )افزایش  49396اقالم فوالد ضد زنگ نورد تخت: 

 %(9199میلیون دالر )افزایش  1.91میله ها، میله های فوالدی آلیاژی دیگر: 

 %(9393میلیون دالر )افزایش  1891فروآلیاژهای آهن: 

 %(43893میلیون دالر )افزایش  9891محصوالت کاهش یافته سنگ آهن: 

 (٪.419میلیون دالر )کاهش  3491فوالد نورد تخت یا محصوالت فوالدی غیر آلیاژی )نازک(: 

 واردات کشاورزی صنایع غذایی و ماشین آالت مربوطه  

 خشکبار 

 عسل 

 کنسروجات 

 صنایع تبدیلی و فرآوری 

 مشاین آالت بسته بندی و خشک کن میوه  

 شیرینی و شکالت 

 روغن های گیاهی 

 ساخت و تجهیزات گلخانه 



همزمانی برگزاری بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان پاکستان در کراچی فرصتی مناسب برای شرکتهای فعال در 

 بخش صنعت ساختمان برای بهره برداری از هر دو نمایشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون واحد مسکککونکی در  9الزم به توضیح است با توجه به تصمیمات مقامات پاکستانی برای ساخت و تجهیز 

پاکستان در سالهای پیش رو و همچنین بهبود بافت فرسوده شهری در این کشور ونیاز به محصوالت ساختکمکانکی 

شرکتهای توانمند ساختمانی ایران فرصت مناسبی برای حضور در بازارهای پاکستان و توسعه بازارهکای صکادراتکی 

 خود دارند 9

 

 

بر اساس رایزنی های صورت گرفته شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی کشور و همچنین شرکتهای دانش بنیان 

امکان استفاده از یارانه های نمایشگاهی چه در بخش هزینه های مشارکت و چه در بخش هزینه هکای سکفکر را 

 دارند 9

 

خانم خبازیان تماس  411691193..جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماسهای ما و یا شماره موبایل:  “  لطفا

 حاصل نمائید 9



 اطالعات کامل  مشارکت در نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی پاکستان 

  1401آذرماه   28لغایت  25

 

در راستای حضوری موفق و حرفه ایی در نمایشگاههای تخصصی ، خصوصا نمایشگاههای خارجی  موارد زیکر در “  احتراما

 رابطه با نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی پاکستان جهت اطالع شما خدمتتان اعالم می گردد : 

 سالن نمایشگاههای بین المللی کراچی در پاکستان  :محل برگزاری 

   1041آذرماه  52لغایت دوشنبه  52تاریخ برگزاری : جمعه 

 رویدادهای همزمان : شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان پاکستان / نمایشگاه تخصصی مبلمان وتزئینات منزل 

 مترمربع 15دالر         حداقل متراژدرخواستی :  174هزینه مشارکت : هر متر مربع غرفه استاندارد شامل پانل میز ،صندلی و کتیبه 

 امکان استفاده از یارانه های حمایتی : شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استانها ، شرکتهای دانش بنیان 

 امکان ارسال بار توسط مجری برگزاری : بله در صورت درخواست بصورت زمینی و از گمرک زاهدان 

 دالر((544اخذ ویزا : در صورت درخواست توسط مجری برگزاری اخذ می گردد ))هزینه ویزا حدود  

 اقامت و رزرو هتل : در صورت درخواست از طریق مجری برگزاری امکان پذیر است 

نحوه سفر به کراچی : )زمینی و هوایی( پیشنهاد ما  به دلیل طوالنی بودن مسیر زمینی استفاده از خطوط هوایی می باشد کهه بها 

 توجه به روز و تاریخ برگزاری بهترین ایرالین های پیشنهادی   : امارات ایرالین و یا فالی دبی می باشد .

الزم به توضیح است در جهت کاهش هزینه ها و هماهنگی بیشتر پیشنهاد می شود کلیه امور مربوط به اخذ ویزا اقامت حمل بهار 

وسایر خدمات مسافرتی به شرکت برگزار کننده واگذار شود ))برآورد هزینه های مورد اشاره شامل : اخذ ویزا ، پرواز فهالی دبهی  

دالر برای هر نفر ((  1744ستاره ، ترانسفر فرودگاهی نمایشگاهی    2روز هتل  6شب و  2رفت وبرگشت تهران دبی کراچی اقامت 

 با توجه به نوسانات نرخ ارز هزینه بصورت دالری و به نرخ روز ثبت نام محاسبه و دریافت می شوند .

 نکته مهم جهت کارت ویزیت و همچنین کاتالوگهای معرفی محصوالت  زبان رسمی پاکستان انگلیسی و اردو می باشد 

مجری برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی ))شرکت دروازه طالیی شرق (( آمادگی خود را جهت خدمات تخصصی په  

از اتمام نمایشگاه از جمله پیگیری سفارشات و ارتباطات بعد از برگزاری و همچنین ارتباطات مالی با تجار پاکسهتهانهی  ا هالم          

می دارد در ضمن   الوه بر برنامه ریزی جلسات تجاری جانبی امکان استفاده از مترجم برای غرفه داران را جهت مذاکرات رو در 

 رو و حضور در غرفه فراهم می آورد .



لذا در صورت بررسی کامل و تقاضای حضور و در جهت قطعی شدن ثبت نام و رزرو غرفه خواهشمند است دستور فرمائیرد 

 جهت صدور پیش فاکتور هزینه های مشارکت اطالعات زیر را تکمیل وبه این شرکت ارسال نمائید .

الزم به توضیح است پیش فاکتور توسط شرکت برگزارکننده نمایشگاه ))شرکت نمایشگاهی دروازه طالیی شر (( صرادر و 

 خدمتتان ارسال می گردد .

نکته مهم : الزم به توضیح است بعد از صدور پیش فاکتور و واریز وجه فاکتور رسمی و نهایی ارسال و مبلغ واریزی به هیچ 

 وجه قابل استرداد نمی باشد 

.............................. بها ...اینجانب ..................................... مدیر واحد / نماینده تام االختیار شرکت/کارخانه .................................

 آگاهی و قبول قوانین و  مقررات معمول نمایشگاه ، تقاضای مشارکت در نمایشگاه مذکور را با متراژ .......................... دارم .

 نام کامل شرکت : 

 شناسه ملی شرکت : 

 کد اقتصادی : 

 : و کد پستی آدرس 

 شماره تماس : 

 در ضمن این شرکت ضمن ثبت نام برای مشارکت در نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی متقاضی موارد زیر نیز می باشم 

 . سایر ..... 2حمل بار  . 0. بلیط هواپیما رفت وبرگشت   3. اقامت برای ........... نفر   5اخذ ویزا    .1

 

 

 مهر وامضاء                                       

  


