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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ رﯾﯿﺲ اﺗﺎق
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از
ﺗﺠﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺎری ،ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق
ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎری دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن
دو ﻃﺮف ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺣﺠﻢ ﻣﺮاودات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  600ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ،
اﻓﺰود :روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ  20درﺻﺪی ﺗﺠﺎرت دو ﮐﺸﻮر و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺎق ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﺑﺎره ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎدوام اﻧﺮژی اﯾﺮان ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر ،از آﻣﺎدﮔﯽ
اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﻃﺮف ﺧﺒﺮ داد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺟﻮد ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ

ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﻼش دوﻟﺖﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺒﺮ داد .آﺻﻒ ﻋﻠﯽﺧﺎن دوراﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر را وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﮔﻤﺮﮐﺎت
اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺎ  200درﺻﺪی از
ﻃﺮف اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ ﻣﯿﺎن دو
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن ﺻﺎدرات ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻟﻤﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﮔﻤﺮﮐﺎت دو ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت دو ﻃﺮف را
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان رﻗﻢ
ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر را  1/1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان از ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺮک ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  400ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﺠﺎرت دو ﮐﺸﻮر
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ روﺳﺎیﺟﻤﻬﻮر دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری دو ﻃﺮف ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖﻫﺎی دو
ﮐﺸﻮر در رﺷﺪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪی و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﺠﺎری ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺠﺎری ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻂ ﭘﺮوازی ﻣﯿﺎن ﮐﻮﯾﺘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و زاﻫﺪان اﯾﺮان در روﻧﻖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻧﺒﻮد ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر را
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺠﺎرت دو ﻃﺮف ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻃﺮف
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد.
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