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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

بوده ایم.  جهانی»  یکپارچه  اقتصادي  « نظام  تدریجی  تکوین  شاهد  گذشته،  سالهاي  طی 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
به  مشتریان  گسترده  دسترسی  و  ارتباطات  توسعه  یک سو  از  است.  پی داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواستهاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روشهاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
حاکم  پارادایم  وضعیت،  این  است.  داده  بازار  و  مشتري  رضایت  موجد  عوامل  به  را  خود 
فرصتها  و  بازار  کننده  تعیین  نقش  و  داده  تغییر  بازار  نفع  به  را  بازار  ـ  صنعت  روابط  بر 
به  اگر  است.  نشانده  آن  محدودیتهاي  و  فرصتها  و  تولید  جاي  به  را  آن  محد ودیتهاي  و 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرورت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخشهاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیتها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیلهاي 
مربوط به فرصتهاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمانها باید عناصر 

غیر قابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
در تمام محیطهاي کسب و کار، شرایط نامطمئن به وسیله عناصر غیرقابل کنترل به وجود 
می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن اضافه 
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با  بتواند  بهتر  که  می کند  طراحی  نحوي  به  را  خود  بازاریابی  برنامه   موفق  مدیر  می کند. 
شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از : 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساختها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
کسب  و  ورود  براي  ایرانی،  شرکتهاي  از  حمایت  راستاي  در  و  جهت  این  به  است.  شده 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتابهایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتابها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي  نسبتاً 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
کتابهاي  مجموعه  تولید  و  تهیه  دست اندرکاران  همه  همکاري  از  می دانم  الزم  پایان  در 
روابط  تنظیم  و  بازاریابی  «معاون  ضیغمی  محمدعلی  دکتر  آقاي  جناب  ویژه  به  حاضر 
سازمان» و جناب آقاي رضا توفیقی، «مدیر طرح» و کلیه کارشناسان سازمان که با این 
خانم  سرکار  از  همچنین  بنمایم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  نموده اند،  همکاري  مجموعه 
در  ایشان  تالشهاي  خاطر  به  بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت  همکاران  و  اصغرپور  محبوبه 

طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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اطالعات پایه

نام کشور 
جمهوري اسالمی پاکستان1

 موقعیت جغرافیایی
شده  واقع  غربی  جنوب  آسیاي  منطقه  در  پاکستان 

است. 
این کشور بخشی از شبه جزیره هندوستان می باشد که در14 آگوست سال 1947 از هند 

جدا شده و استقالل یافت. 
در حّد فاصل فالت بلوچستان و کوه هاي سلیمان در غرب 
و صحراي شرق، رودخانه اي با نام ایندوس جاري است. 
آب و هواي پاکستان، گرم و خشک، با میانگین دماي 27 
درجه سانتی گراد و میانگین بارش 90 سانتی متر است. 
بارندگی در اطراف کوه هاي شمالی پاکستان بیشتر است. 
بیش از 50 درصد جمعیت پاکستان کشاورز بوده و در 

اطراف رودها، به زراعت مشغولند. 
محصوالت مهم کشاورزي این کشورعبارت اند از: گندم، 

کتان، ذرت، برنج و نیشکر و ذخایر معدنی آن شامل ذغال سنگ و مس بوده و صنایع عمده 

1. Islamic Republic Of  Pakistan
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پاکستان، صنایع غذایی و فلزي می باشد. 
این کشور به سه منطقه جغرافیایی اصلی تقسیم می شود که عبارت اند از: 

 ارتفاعات شمالی 
شمالی  مناطق  در  هندوکش  و  قراقروم  هیمالیا،  یعنی  جهان  بزرگ  جبال  سلسله  سه 
از  کشور  این  غربی  شمال  و  شمالی  مناطق  کلیه  تقریباً  می کنند.  تالقی  هم  با  پاکستان 
مشخص کننده مرزهاي بین المللی  کوه هاي مرتفع پوشیده شده است و این کوه ها غالباً 

بین پاکستان، چین و افغانستان هستند.
مرتفع  قلّه  دومین  که  پاکستان  قلّه  بزرگ ترین 
و  دارد  نام  متر)   8400) گدو  هست،  نیز  جهان 
قلّه  دومین  است.  واقع  قراقروم  جبال  سلسله  در 
مرتفع پاکستان، به نام نانگا پربت (7800 متر) در 

کوه هاي هیمالیا قرار دارد.

 جلگه رود سند
جلگه رود سند ایالتهاي پنجاب و سند را شامل می شود و از حاصلخیزترین نواحی کشاورزي 
این کشور است. در غرب جلگه سند کویرهاي تهل و تهر (یا کویر بزرگ هند) قرار دارند.  

 فالت بلوچستان 
مربع  کیلومتر   349,650 وسعت  به  زراعتی  قابل  غیر  و  هموار  منطقه  بلوچستان  فالت 

می باشد که کوه هاي مکران و سلیمان در آن قرار 
دارند. 

است،  سنــد  رود  پاکستان  رود  مهــم ترین 
از  یکی  که  کیلومتــر،   2900 معادل  طولی  با 
که  رود  این  می باشد.  جهان  رودهاي  بزرگ ترین 
از برف کوه هاي هیمالیــا سرچشـــمه می گیرد، 
مورد  منطقه  از  کرده،  آغاز  تبت  از  را  خود  مسیر 
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اختالف کشمیر گذشته و پس از عبور از پاکستان 
عرب  دریاي  به  فارس  خلیج  دهانه  نزدیکی  در 
منبع  بزرگ ترین  حیات بخش،  رود  این  می ریزد. 
 1609 می آید.  شمار  به  پاکستان  مردم  طبیعی 
کیلومتر از کل طول این رود در پاکستان جریان 
از:  عبارت اند  رود  این  عمده  انشعابهاي  دارد. 
رودهاي شیگار، شیوگ، هنزا، گیلگیت، اشکومان، 

یاسین، کابل و گومل در جنوب ایالت سرحد شمال غربی و پنجند (به معناي پنج رود) 
در شمال غربی. پنجند از به هم پیوستن رودهاي جهلوم یا جهلم، چناب، راوي، بیاس و 

ستلج تشکیل گردیده است.
به دلیل این که سرچشمه هر پنج رود درهند است و همه - جز یک رود- به سوي جنوب 
به پاکستان می ریزد، اختالف بر سر تقسیم آب در روابط هند و پاکستان تا زمان پیدایش 
کانـالهاي مشترك، تحت عنوان طرح بین المللی آبهاي سند وجود داشت. بنابر معاهده 

1960 آب رودهاي سند، جهلم و چناب به پاکستان اختصاص یافت.
مهم ترین رود بلوچستان ژوپ است و معروف ترین دریاچه پاکستان سیف الملوك واقع در 

خاقان است.

 مساحت
مربع  کیلومتر   803,940 کشور  این  مساحت 
می باشد که از این مقدار 778,720 کیلومتر مربع 
زمین و 25,220 کیلومتر مربع آن آبهاي سطحی 

می باشد.

 همسایگان
پاکستان از شمال با کشور افغانستان و چین و از غرب با هند، از شرق با ایران و افغانستان 
و از جنوب با دریاي عرب مجاور می باشد. مرز مشترك این کشور با ایران 891 کیلومتر، 
با افغانستان 2,466 کیلومتر، با چین 523 کیلومتر و با هند 2,028 کیلومتر می باشد. این 

کشور 841 کیلومتر نیز مرز ساحلی دارد.
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 جمعیت
در  تخمینی  آمار  اساس  بر  کشور  این  جمعیت 
می باشد.  نفر  میلیون   164 از  بیش  سال 2007 
رشد ساالنه جمعیت در این کشور 1/83 درصد 

می باشد.

 شهرهاي مهم
و  پیشاور  راولپندي،  الهور،  کراچی،  آباد،  اسالم  از:  عبارت اند  پاکستان  مهم  شهرهاي 

کویته.
پاکستان  جدید  پایتخت  عنوان  به   کراچی)  جاي  (به   1959 اکتبر  در  آباد  اسالم  شهر 
مرکز  الهور  شهر  دارد.  قرار  شهر  این  در  دولت  اصلی  ساختمانهاي  تمامی  شد.  انتخاب 
استان پنجاب و مرکز دانش و فرهنگ اسالمی است. راولپندي یا پندي بر خالف اسالم آباد 
شهــري بسیار پرجمعیت است. در این شهر پادگانها و تأسیســات نظــامی متــعّددي 

به چشـم می خورد. هنوز هم قسمت اعظم ستادهاي ارتش در آنجا قرار دارد. 
کراچی به عنوان تنها شهر بندري پاکستان غربی و نیز نخستین پایتخت، پس از استقالل 
پاکستان به یکباره به شهري با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تبدیل شد. کراچی تنها 
بندر ورود ماشین  افزار، آهن و فوالد و ابزارهاي مختلف الزم براي توسعه و مدرنیزه کردن 

سراسر پاکستان می باشد. 
جمعیت  اکنون  هم  هست.  نیز  اعظم  قائد  نام  به  بین المللی  فرودگاه  یک  داراي  کراچی 

کراچی بیش از 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.
ـ  ورسک  بزرگ  سد  و  خیبر  گذرگاه  می باشد.  غرب  شمال  سرحد  استان  مرکز  پیشاور 

مهمترین سازه سلسله طرحهاي هیدروالکتریک پاکستان ـ در کنار این شهر قرار دارد.
کویته مرکز استان بلوچستان است. اطراف این شهر منطقه حاصلخیزي است. هر چند 
بلوچستان کمترین جمعیت را نسبت به استانهاي دیگر پاکستان دارا است، بزرگ ترین 

استان در این منطقه به شمار می آید.
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 واحد پول
واحد پول این کشور روپیه پاکستان برابر 100 پیسه می باشد.

جدول1: نرخ تبدیل روپیه به پول برخی از کشورها در ماه اکتبر سال 2008

فروش (روپیه)خرید (روپیه)نوع ارز
82/5083/50دالر آمریکا

110111یورو
21/6321/83ریال سعودي

 تفاوت زمان با ایران
با  و  می باشد  گرینویچ)  زمان  (متوسط   GMT ساعت  پاکستان +5  کشور  رسمی  ساعت 

کشور ایران از لحاظ زمانی یک ساعت و نیم به جلو اختالف دارد. 
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در این فصل محیط سیاسی و قانونی کشور پاکستان و عوامل مؤثر بر این محیط را بررسی 
خواهیم کرد. در ابتدا کلیاتی از وضعیت سیاسی و ارکان حکومتی این کشور را بیان کرده 
را  هستند  خارجی  بازرگانی  حوزه  با  مرتبط  که  کشور  این  بر  قوانین  مهم ترین  سپس  و 

تشریح خواهیم کرد.

1. محیط سیاسی
این  براي  می نماییم.  بررسی  را  پاکستان  کشور  بر  حاکم  سیاسی  محیط  قسمت،  این  در 
سیاسی  ارکان  سپس  و  کرده  رابیان  کشور  این  حکومت  از  تاریخچه اي  نخست  منظور 

پاکستان را معرفی می کنیم.  

1-1. تاریخچه 
پوشش  تحت  را  منطقــه اي  هستند،  مسلمان  آن  شهروندان  اکثر  که  پاکستان  کشور 
جهان  عمده  مذهب  دو  مرکز  و  بدوي  اقوام  سکونت  محل  زمانی  که  می دهد  قـــرار 
هندو و بودیسم بوده است. کشوري که اکنون به نام پاکستان شناخته می شود، در سال 
1947 پس از جدایی از شبه قاره هند موجودیت یافت و پیوسته با چالشهاي سیاسی و 

مناقشات منطقــــه اي فراوانی روبه رو بوده است.
پاکستان در پی خواسته مسلمانان هند براي داشتن کشوري مستقل به وجود آمد و در 
اصل از دو بخش تشکیل می شد. در بخش شرقی آن کشور کنونی بنگالدش واقع در خلیج 
بنگال در نوار مرزي هند و برمه قرار داشت و بخش غربی آن را پاکستان کنونی تشکیل 

می داد که منطقه وسیعی از کوه هاي هیمالیا تا ساحل دریاي عربی را در برمی گیرد. 

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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مدت کوتاهی پس از کسب استقالل، جنگ میان پاکستان و هند بر سر منطقه کشمیر 
آغاز شد. در سال 1965 نیز بار دیگر بر سر این منطقه میان دو کشور برخوردهایی بروز 

کرد. 
تعیین  پاکستان  و  هند  میان  متحد  ملل  سازمان  توسط  سال 1948  در  بس  آتش  خط 
گردید. این خط  از گذرگاه قراقروم (در کوه هاي قراقروم در شمال شرقی کشمیر) تا 12 
کیلومتري شمال شرقی الهور ادامه دارد و طول آن 772 کیلومتر می باشد. ادامه مرز این 
یک  شامل  و  است  موسوم  اوارد  رادکلیف  خط  به  کیلومتر)  هندوستان (1287  با  کشور 
قسمت 405 کیلومتري است که توسط کمیسیون داوري سازمان ملل متحد براي حل 
اختالف مرزي هند و پاکستان غربی در (دریاچه نمک) ران آو کوچ در شمال غرب گجرات 

تعیین گردیده است.
در سال 1971 اکثریت بنگالی زبان بخش شرقی به کمک هند کشور جداگانه اي براي خود 

تشکیل دادند که بنگالدش امروزي است. 
در دهه 1980 براي مبارزه با نیروهاي اتحاد جماهیر شوروي سابق در افغانستان، پاکستان 
کمکهاي خارجی زیادي دریافت کرد. اّما با پایان دوران جنگ سرد از میزان این کمکها 
کاسته شد. پاکستان در حال حاضر از بسیاري پناهندگان افغان در خاك خود نگـــهداري 
می کند. در اکتبر سال 1999 پس از آن که حکومت غیر نظامی، محبوبیت خود را در میان 
مردم به شدت از دست داد، در پی یک کودتا بار دیگر نظامیان قدرت را به دست گرفتند. 
ژنرال پرویز مشرف که رهبري کودتا را برعهده داشت، قول داد که اقتصاد کشورش را احیا 
کند. اما با چالشهاي اقتصادي و مشکل برقراري نظم و قانون روبه رو بود، به ویژه در استان 

جنوبی سند که دستخوش آشوبهاي فرقه اي و قومی بود.
کشمیر نیز از مسائلی است که میان پاکستان و هند تنش به وجود آورده است و همچنین 
باعث بروز نگرانی در جامعه بین المللی از بابت رقابت تسلیحاتی در منطقه شده است، زیرا 

هر دو کشور پاکستان و هند داراي توانایی هسته اي هستند. 
کمونیسم  خطر  علت  به  داشت.  قرار  انگلیس  نفوذ  حوزه  در  استقالل  از  قبل  کشور  این 
شوروي و مجاورت آن در کنار ایران پس از استقالل نیز در حوزه نفوذ غرب باقی ماند و با 
دیگر کشورهاي منطقه که در بلوك غرب قرار داشتند، پیمانهاي نظامی را براي جلوگیري 

از خطر مذکور منعقد نمود.
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کشور  این  راهبردي  اهمیت  نشانگر  سنتو  و  سیتو  نظامی  پیمانهاي  در  پاکستان  شرکت 
می باشد. پس از تهاجم شوروي به افغانستان اهمیت راهبردي پاکستان و نقش این کشور 
در تحوالت آتی منطقه فزونی یافت. پاکستان به صورت آخرین دژ دفاعی غرب در برابر 
و  افغانستان  هند،  فشار  برابر  در  می بایست  و  درآمد  جنوب  سمت  به  شوروي  پیشروي 
شوروي مقاومت نماید. دشمنی دیرینه هند و پاکستان از یک طرف و افغانستان و پاکستان 
از طرف دیگر بر حساسیت موقعیت پاکستان افزود. از این جهت از سال 1980 به بعد 
احیاي اقتصاد و بنیه نظامی پاکستان مورد توجه کشورهاي غربی قرار گرفت و بر ضرورت 
حیاتی تقویت این کشور در منطقه تأکید شد. پس از خروج نیروهاي شوروي از افغانستان 
و به دنبال آن اضمحالل  اتحاد جماهیر شوروي، پاکستان اهمیت راهبردي خود را براي 
تعویق  به  آمریکا  ساالنه  تسلیحاتی  و  مالی  کمکهاي  آن  دنبال  به  و  داد  دست  از  غرب 

افتاد.
از این جهت این کشور در صــدد برآمد که از موقعیت جغرافیــایی خود استفــاده 
نموده و راه هاي جدیدي براي تحکیم موقعیت و اهمیت خود در منطقه بیابد. از این رو 
روابط دیرینه خود را با چین بیش از پیش گسترش داد و از طرف دیگر سعی نمـــود 
دستیابی  راه  عنوان  به  خود  جغرافیایی  موقعیت  از  شوروي  فروپـــــاشی  از  پس 
طرف  از  نماید.  استفاده  آزاد  دریاي  به  مرکزي  آسیاي  یافته  استقالل  تازه  کشورهاي 
دیگر در جهت ثبات و امنیت در افغانستان اقداماتی انجام داد تا راه دستیابی کشورهاي 
نزدیکی  از  استفاده  با  همچنین  گردد.  امن  آزاد  دریاي  و  پاکستان  به  مرکزي  آسیاي 
جغرافیایی به کشورهاي حاشیه خلیج فارس همکاریهاي خود را در جهت جلب و جذب 

سرمایه این کشورهاي نفت خیز گسترش داد. 
 موقعیت پاکستان از جنوب محدود به دریاي عرب است و نزدیک به تنگه راهبردي هرمز 
است، از این جهت موقعیت پاکستان در منطقه اقیانوس هند نیز از اهمیت قابل مالحظه اي 

برخوردار است.
پاکستان در قسمت شمال شرقی بخشی از اراضی کشمیر را که اکثریت وسیعی از جمعیت 
آن مسلمان هستند، تحت کنترل خود دارد. از ابتداي جدایی پاکستان در سال 1947 
از شبه قاره هند و تأسیس این کشور، حاکمیت بر کشمیر مورد اختالف دو کشور هند و 
پاکستان بوده است. این اختالف موجب ایجاد جنگی در همان ابتدا میان دو کشور گردید 
و بخشی از کشمیر به  نام (کشمیر آزاد) واگذار گردید. کشمیر آزاد 11639 کیلومتر وسعت 

دارد و مرکزش مظفرآباد است.
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1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت 
سیستم حکومتی پاکستان فدرال می باشد و از چهار ایالت تشکیل شده است که هر 
حکومت  تابع  خارجه  امور  و  دفاعی  امور  در  و  بوده  مستقل  خود  داخلی  امور  در  کدام 
مرکزي هستند. قوه مقننه از دو مجلس ملی و سنا تشکیل شده است و در هر ایالت نیز 
یک مجلس ایالتی وجود دارد. رئیس جمهور در رأس قوه مجریه قرار گرفته است و نخست 
وزیر از طرف احزاب اکثریت مجلس مشخص می شود. قوه قضائیه مستقل می باشد و در 
رأس آن شوراي عالی قضایی قرار دارد. از آنجا که در اکثر سالهاي تاریخ پاکستان، نظامیان 
بر این کشور حاکم بوده اند، در واقع قدرت این کشور در رئیس ستاد ارتش، رئیس جمهور 
و نخست وزیر متمرکز است، که سه محور اصلی قدرت می باشند. بر طبق قانون اساسی، 

سیستم پارلمانی بر این کشور حاکم است.

1-2-1. قوه مقننه 
قانون گذاري  مجلس  دو  از  کشور  این  فدرال  پارلمان   1973 سال  اساسی  قانون  بنابر 

تشکیل یافته است: 
به طور  ملی  مجلس  نمایندگان  است.  نمایندگی  کرسی  داراي 217  ملی:  مجلس  الف) 
مستقیم و بر اساس آراي تمامی کسانی که به سن قانونی رسیده باشند، انتخاب می شوند. 
دوره نمایندگی مجلس ملی پنج سال است و این مجلس بایستی دست کم دو بار در سال 

که هر بار آن از 130 روز کاري کمتر نباشد، تشکیل جلسه دهد.
ب) مجلس سنا: تعداد اعضاي این مجلس نیز 87 نفر است. نمایندگان سنا براي مدت 
شش سال برگزیده می شوند و هر دو سال یک سوم آنها بازنشسته می شوند. نقش سنا 
در بیشتر موضوعها صرفاً مشورتی است و در صورت عدم موافقت با وضع قانون فقط یک 
بار حــق دارد دوباره آن را به مجلس ملـی برگرداند. در صورت اختــالف درباره سایر 
موضوعها، مجلس ملی و سنا نشست مشترکی تشکیل می دهند تا در مورد مسئله با حضور 
اکثریت تصمیم بگیرند. پاکستان در تمامی طول تاریخ خود، تا سال 1993 تنها شش بار 
باالي 21  شهروندان  همه  است.  بوده  مستقیم  انتخابات  برگزاري  شاهد  از 1970)  (پس 

ساله پاکستانی از حق رأي دادن برخوردار هستند.
یک الیحه، به وسیله رئیس جمهور تصویب می شود، وي ممکن است با ارائه پیشنهادي 
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نام  تحت  مشورتی  کمیته  یک  سال 1982  در  بازگرداند.  مجلس  به  را  الیحه  اصالحی، 
«مجلس شورا» تشکیل شد، تا نظریات مشورتی خود را درباره سیر تدریجی به سوي نوعی 
نیز  و  ساله  پنج  اقتصادي  برنامه هاي  به  مربوط  امور  قانونی،  مسائل  اسالمی،  دموکراسی 

بودجه ملی و نظایر آن، در اختیار حکومت بگذارد.
هر ایالت داراي یک مجلس مقننه می باشد که اعضاي آن به طور مستقیم از طرف ساکنین 
آن ایالت انتخـــاب خواهند شد. هر مجلس داراي یک رئیس و یک نــایب رئیس است. 
استاندار می تواند با توصیه رئیس الوزراء محلی (سر وزیر)، مجلس استانی را منحل نماید. 

سن داوطلبان مجلس ایالتی نیز نباید کمتر از 25 سال باشد.

1-2-2. قّوه مجریه 
وي  بود.  خواهد  جمهوري  رئیس  پاکستان  اسالمی  رهبر  پاکستان،  اساسی  قانون  طبق 
قدرت برکناري نخست وزیر و انحالل کابینه را دارد. نامزد ریاست جمهوري پاکستان باید 

داراي شرایط زیر باشد: 
 مسلمان باشد.

کمتر از 45  سال سن نداشته باشد.
 داراي تابعیت پاکستان باشد.

 نامش در فهرست رأي دهندگان به ثبت رسیده باشد.
 دادگاه او را مریض روانی اعالم نکرده باشد.

انتخاب رئیس جمهور در جلسه مشترك سنا و مجلس ملی انجام خواهد گرفت. رئیس 
جمهور هیچ مقام تحت نظردولت را تصاحب نخواهد کرد. عالوه بر این اجازه نامزد شدن 
در انتخابات هیچ یک از مجالس را نخواهد داشت و اگر عضو مجلس باشد، پس از انتخاب، 
جمهوري  ریاست  مدت  اساسی،  قانون  نظر  از  ماند.  خواهد  خالی  مجلس  در  او  کرسی 
پاکستان پنج سال می باشد که از روز مراسم سوگند آغاز می شود. هیچ رئیس جمهوري 
نمی تواند بیش از دو دوره پشت سرهم انتخاب شود. اگر رئیس جمهوري بخواهد از سمت 
خود استعفا دهد، می تواند استعفاي خود را به رئیس مجلس ارائه کند و پس از خالی شدن 

سمت ریاست جمهوري، ظرف 30 روز رئیس جدید انتخاب خواهد شد.
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همسر  زرداري1،  علی  آصف  حاضر  درحال 
ریاست  پاکستان  فقید  نخست وزیر  بی نظیر بوتو2 
از  پس  وي  دارد.   برعهده  را  پاکستان  جمهوري 
ترور بی نظیر بوتو و کناره گیري پرویز مشرف، قدرت 
را در پاکستان به دست گرفت و دولت ائتالفی فعلی 

را تشکیل داد.
نخست وزیر و وزراي کابینه فدرال در مقابل مجلس 

ملی مسئولیت دسته جمعی دارند و در صورت رأي عدم اعتماد علیه نخست وزیر، از طرف 
مجلس ملی نخست وزیر و کلیه وزرا برکنار شده تلقی می گردند.

طور  به  که  قبیلـه اي  نواحی  و  آباد  اسالم  مرکزي  ناحیه  یک  ایالت،  چهار  به  پاکستان 
منطقه اي و تحت نظارت حکومت فدرال اداره می شوند، تقسیم شده است.

ایالتهاي چهارگانه از نظر اداره امور داخلی مستقل هستند، در حالی که فرماندار هر ایالت 
سر  راهنمایی  و  دستور  طبق  است  موظف  وي  می گردد.  منصوب  جمهور  رئیس  توسط 
وزیر ایالت انجام وظیفه نماید. وزیر اعلی یا سر وزیر هرکدام از این ایاالت که در حکم 
نخست وزیر داخلی آن ایالت به حساب می آید، توسط مجلس ایالتی همان ایالت انتخاب 

می شود.
قدرت اجرایی در ایالت به نام استاندار و به وسیله دولت ایالتی مرکب از سر وزیر و وزراي 
کابینه ایالتی اعمال می گردد. مجلس ایالتی پس از انتخاب رئیس و نایب رئیس خود باید 
بالفاصله اقدام به انتخاب سر وزیر نماید. هر کدام از ایاالت، خود به بخشهایی که توسط 
کمیسرها (فرمانداران) اداره می شوند و خود بخشها نیز هر کدام به نواحی اي که توسط 
کمیسرها (بخشدارها) اداره می شوند، تقسیم شده اند. ایالت پنجاب به پنج بخش، ایالت 

سرحد شمال غربی و سند و بلوچستان هر کدام به سه بخش تقسیم شده اند.
تشکیل  (تعلقه ها)  تلوکه ها  و  تحصیلها  را  پاکستان  کشوري  تقسیمات  الیه هاي  آخــرین 

می دهند، که حوزه هاي مالیاتی و احتساب عواید به حساب می آیند.
مشارکت مردم در حکومت ایالتی از طریق شرکت در شوراهاي متحد در روستاها، شوراهاي 
شهرها، شوراهاي تحصیل، شوراهاي ناحیه اي، شوراهاي بخشها و باالخره کمیته هاي شهري 
1. ASIF ALI ZARDARI
2. BENAZIR BHUTTO
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(یا شهرداري) صورت می پذیرد.
در این کشور 12 ناحیه قبیله اي که به صورت ایالتی اداره می شوند و 10 ناحیه دیگر، که 
به صورت فدرال اداره می شوند، وجود دارد که به «کارگزاریهاي قبیله اي» موسوم بوده 
نشین  قبیله  نواحی  می شوند.  اداره  سیاسی  کارگزار  یا  مباشر  یک  نظر  تحت  کدام  هر  و 
داخلی  استقالل  از  مختلفی  مراتب  از  خود  قضایی  امور  اداره  حوزه  در  بخصوص  مزبور، 

برخوردارند.
کنترل  تحت  که  آزاد»  «کشمیر  به  موسوم  کشمیر  و  جامو  سرزمینهاي  از  قسمت  آن 
میلیون  دو  از  بیش  و  مساحت  مربع  کیلومتر  (با 11639  دارد  قرار  پاکستان  حمایت  و 
نفر جمعیت)، از چهار ناحیه ادارِي کوتی، میرپور، مظفرآباد و پونچ تشکیل شده و شهر 
مظفرآباد، مرکز آن است. «کشمیر آزاد» رئیس جمهور و نخست وزیر خاص خود را دارد. 
ارتبــاط کشمیــر آزاد با پاکستــان از طریق «شوراي جامو و کشمیر آزاد» برقرار می شود، 
که اعضاي آن عبارت اند از: رئیس جمهور پاکستان (رئیس شورا)، رئیس جمهور کشمیر 
آزاد (معاون رئیس)، پنج عضو انتخابی ازسوي رئیس مجلس قانون گذاري کشمیر آزاد و 

باالخره وزیر امور کشمیر و نواحی شمالی از کابینه پاکستان.

1-2-3. قوه قضائیه 
قضائیه  قوه  است.  مبتنی  انگلیس  عرفی  حقوق  بر  به طورکلی  کشور  این  حقوقی  نظام 
مرکزي از دیوان عالی پاکستان، چهار محکمه عالی ایالتی ( هرکدام براي یک ایالت )، 
دادگاه هاي بخش و بدوي در سطح بخشها و محاکم صلح در سطح روستاها تشکیل یافته 
است. دیوان عالی مرجع اصلی استیناف و صدور رأي نهایی و نیز مرجع ذي صالح براي 
قضاوت و صدور رأي در دعاوي مابین حکومت فدرال و حکومتهاي ایالتی یا میان خود 

حکومتهاي ایالتی به حساب می آید.
سایر  و  جمهور  رئیس  توسط  قاضی القضات 
مشورت  از  پس  مرکزي  عالی  دادگاه  قضات 
قضات  می شود.  تعیین  قبلی  قاضی القضات  با 
دادگاه هاي عالی ایالت نیز توسط رئیس جمهور 
عالی  دادگاه  القضات  قاضی  با  مشورت  از  پس  و 

مرکزي و استانداران ایالت تعیین می شوند.
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«شوراي عالی قضایی» کشور، به عنوان حافظ استقالل و تمامیت قوه قضائیه، حق دارد 
قضات را توبیخ و تأدیب کند یا به طورکلی نظام قضایی کشور را مورد اخطار و تذکر قرار 
دهد. شوراي مزبور مرکب است از : قاضی القضات، دو تن از قضات ارشد دیوان عالی کشور 
نگهداري  دولتی  زندانهاي  در  قضائیه  قوه  محکومین  ایالتی.  عالی  محاکم  اعظم  قضات  و 

می شوند.

1-3. افراد و گروه هاي بانفوذ
به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و منطقه اي پاکستان، اوضاع سیاسی این کشور طی سه 
دهه اخیر دستخوش نوسانات فراوان بوده است. این وضعیت متغیر سیاسی سبب شده 
است که نیروهاي نظامی همواره نقش بسیار مؤثري در فضاي سیاسی و به تبع آن روابط 
کاري اقتصادي و تجاري ایفا نمایند. روابط احزاب مختلفی طی سالهاي اخیر، در پاکستان 
و  اقتصادي  عملکرد هاي  در  موثري  نقش  زمان  از  برهه اي  در  هریک  که  گرفته اند  شکل 

تجاري ایفا نموده اند. این وضعیت کمابیش همچنان ادامه دارد.
علی  افتخار  پاکستان،  صنعت  و  بازرگانی  اتاقهاي  فدراسیون  رئیس  شیخ،  احمد  تنویر 
مالک، رئیس اتحادیه تجار پاکستان، زبیر طفیل رئیس منطقه اي فدراسیون بازرگانی در 

الهور، از دیگر نقش آفرینان عرصه تجارت پاکستان می باشند.

1-4. وضعیت ریسک سیاسی 
بسیار  ریسک  کشورهاي «با  رده  در  پاکستان  کشور   ،PRS مؤسسه  ارزیابی  اساس  بر 
طبقه بندي  در  کشور  این  ایران،  صادرات  ضمانت  صندوق  گزارش  طبق  دارد.  قرار  باال» 
ریسک، رتبه شش را دارا می باشد و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) براي این 
کشور معادل 40 میلیون دالر و براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي دوسال) معادل 

80 میلیون دالر است.

2. محیط قانونی
بعد از بررسی وضعیت سیاسی کشور پاکستان، نوبت آن است که با زیرساختهاي قانونی 
این کشور آشنا شویم. در این قسمت آن دسته از قوانین را که براي برقراري ارتباطات و 
مناسبات تجاري و بازرگانی ضروري هستند، به طور خالصه معرفی می کنیم. اطالعات ارائه 
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برقراري  براي  پاکستان  قوانین  در  موجود  کلی  پتانسیلهاي  نشانگر  قسمت،  این  در  شده 
روابط تجاري می باشد و بدیهی است که در مرحله عمل، بایستی به طور مستقیم به متن 
این قوانین مراجعه و با جزئی نگري بیشتري سنجیده شوند. در انتها با مراحل راه اندازي 

یک کسب و کار در پاکستان آشنا می شویم.

2-1. قانون مالکیت فکري 
قانون مالکیت فکري در محدوده پاکستان، پس از استقالل تابع قوانین قبلی سال 1911 
دولت انگلستان بوده است. قسمتی از قوانین در سال 1962 اصالح شد و با توجه به عضویت 
پاکستان در سازمان تجارت جهانی، بخشی از این قوانین در سال 2000 بازنویسی شده 
است. با وجود قوانین مصوب، در زمینه حقوق مالکیت فکري، این کشور مسیر طـــوالنی 
را در پیش دارد. وضعیت فعلی  مناسب نیست. این کشور قصد دارد با تأسیس سازمان 
حقوق مالکیت فکري1  که مراحل تصویب آن سپري شده است، گامهاي مؤثري در ایجاد 
فضاي مناسب براي اجراي الزامات مربوط به حقوق مالکیت فکري - که نقش مهمی در 

جذب سرمایه گذاري خارجی دارد- بردارد.  این قانون شامل موارد زیر است:

2-1-1. عالئم تجاري2 
قانون عالئم تجاري در پاکستان از سال 2000  اجرا می شود. حروف، اسامی، طرحها یا 
سایر نمادهاي متمایز کننده، تحت حمایت قانون عالئم تجاري قرار می گیرند. نقض قانون 
عالئم تجاري بین یک تا شش ماه زندان داشته و افرادي که قانون مذکور را نقض کنند، 

تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. 

2-1-2. حق انحصاري اختراع3 
قانون جدید حق انحصاري اختراع نیز از سال 1962 وجود داشته است، اما از سال 2000، 
بازنویسی و اجرا شده و شامل اختراع، تولید محصول جدید و بهبود و اصالح محصوالت 
می شود. این قانون تا 20 سال بعد از ثبت اختراع اعتبار داشته و پس از آن تابع قوانین 

جدید خواهد بود. 

1. PIPRO
2. Trade Marks
3. Patent
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2-1-3. حق التألیف1 
قانون حق التألیف در سال 1962 بازنگري  شده است. این قانون، حمایت از آثار هنري 
شامل: ادبیات، موسیقی، فیلم و نمایش نامه و عکس و غیره را تضمین کرده و مجازات 

نقض کنندگان این قانون، تا سه سال زندان و پرداخت یک صد هزار روپیه می باشد. 

2-2. قوانین سرمایه گذاري و مالکیت افراد خارجی
گرفته  قرار  حمایت  و  تشویق  مورد   1954 سال  از  پاکستان  در  خارجی  سرمایه گذاري 
است. بر اساس قانون، سرمایه گذاري خارجی در پاکستان مربوط به فعالیتهاي صنعتی 
شامــل تولید، توزیع و فراوري کاال می باشد.  این قانون، رفتار مساوي بین سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی را براي محصوالت و تولیدات مشخص شده در قانون، رعایت می کند. 
هر چنـــد محدودیتهایی نیز وجود دارد. به طور مثال دولت فدرال، قدرت اجازه دادن 
خود  براي  را  سرمایه گذاري  یا  صنعت  تعطیل  قدرت  حتی  و  سرمایه گذاري  به  ندادن  یا 
محفوظ نگه داشته بود. در سال 1992 قانون حمایت از اصالحات اقتصادي امکان انتقال 
ارز به داخل و خارج از پاکستان را بدون هیچ محدودیتی فراهم نمود. این قانون مشوق 
خوبی براي سرمایه گذاري خارجی بود. عالوه بر آن بر اساس این قانون هیچ سرمایه گذاري 
داخلی و خارجی توسط دولت به اجبار تعطیل نمی شد، هر چند در سال 1998 بعد از 
فروش  و  خرید  پاکستان  دولت  آن،  به  بین المللی  واکنشهاي  و  هستـــه اي  آزمــایش 
آزاد  بازار  از  کمتر  آن  نرخ  که  نمود،  دولتی  منابع  به  محدود  را  سرمایه گذاران  براي  ارز 

می باشد.
برخی از ویژگیهاي قانون سرمایه گذاري خارجی در پاکستان به شرح زیر است:

2-2-1. بخش صنعت
سرمایه گذاري صنعتی در موارد زیر امکان پذیر است:

 در زمینه هایی که واحد هاي مشـابه آن در پاکسـتان وجود نداشـته و به نظر دولت 
فدرال نیاز به ایجاد آن وجود داشته باشد.

 واحدهاي موجود در حد کافی نباشـد و شـرایط اقتصادي و اجتماعی کشـور به آن 

1. Copy Right
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نیاز داشته باشد.
پ) مربوط به موارد زیر باشد:

 منابع  پاکستان
 اکتشاف، تجهیز و استفاده بهتر از منابع ملی 

 در جهت تقویت موازنه پرداخت پاکستان باشد
 به توسعه اقتصادي پاکستان کمک کند

براساس قانون سرمایه گذاري خارجی، هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند تا 100 درصد 
مالکیت واحد صنعتی خود را داشته باشد. سرمایه گذاران بایستی سرمایه هاي خود را 
از طریق کانالهاي رسمی (بانکهاي قانونی) وارد پاکستان کنند. براي سرمایه گذاري در 

موارد زیر نیاز به مجوز هاي دولتی وجود دارد:
 تسلیحات و مهمات

  مواد انفجاري
 مواد رادیو اکتیو

 ضرب سکه و اسناد امنیتی
 ایجاد کارخانه الکل سازي (غیر از الکل صنعتی) نیز ممنوع است

 2-2-2. خدمات
و  نقل  و  حمل  عمرانی،  فعالیتهاي  شامل  عمده  به طور  خدماتی  امور  در  سرمایه گذاري 

ارتباطات بوده و تحت شرایط زیر انجام می شود:
مقدار سرمایه گذاري نبایستی کمتر از 0/5  میلیون دالر آمریکا باشد.

فـرد حقیقی یا حقوقی خارجی می تواند تنها تا سـقف 60  درصد از سـرمایه گذاري 
را داشـته باشـد و 40 درصد سـهم باقیمانده بایسـتی در اختیار افراد حقیقی و یا 
حقوقی با ملیت پاکستانی باشد. اما این قانون تا دو سال اعتبار داشته و سهم افراد 
پاکسـتانی بعد از این مدت می تواند به غیر واگذار شـود. محدودیت در زمینه سود 
سـرمایه گذاري براي افراد خارجی نیز وجود دارد، به این شکل که تنها 60 درصد از 

سود می تواند از پاکستان خارج شود.
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 سـرمایه گذاري در زیرساختها نیز آزاد می باشد. زیرسـاختها شامل، توسعه مناطق 
صنعتـی، ارتباطـات، هتل و امکانات توریسـتی می باشـد. بر طبق قانـون، حداقل 
سـرمایه گذاري براي افراد خارجی 0/5 میلیون دالر بوده و تا 100 درصد مالکیت به 

آنان تعلق می گیرد.
   سـرمایه گذاري در امور اجتماعی شـامل ایجاد بیمارسـتانها، موسسـات آموزشی 
و غیـره نیز امکان پذیر می باشـد. بر طبق قانون، حداقل سـرمایه گذاري براي افراد 

خارجی 0/5 میلیون دالر بوده و تا 100 درصد مالکیت به آنان تعلق می گیرد.

2-2-3. بخش کشاورزي
این بخش شامل توسعه مزارع، احیاي اراضی بایر، کشت و زرع، توسعه سیستمهاي آبیاري، 
افراد  براي  سرمایه گذاري  حداقل  قانون  طبق  می باشد.  غیره  و  دامداري  جنگلها،  ایجاد 
خارجی 0/5 میلیون دالر بوده وتا 60 در صد مالکیت به آنان  تعلق می گیرد و 40 درصد 
باشد.   پاکستانی  ملیت  با  حقوقی  یا  و  حقیقی  افراد  اختیار  در  بایستی  باقیمانده  سهم 
زمین براي کشاورزي از طریق اجاره طوالنی مدت 30 ساله (قابل تمدید تا 20 سال بعد 
از آن) در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار می گیرد. سرمایه گذار خارجی حق واگذاري این 
در  محدودیتی  ندارد.  فدرال  دولت  از  اجازه  بدون  را  دیگر  خارجی  سرمایه گذار  به  زمین 

مقدار زمین واگذاري براي کشاورزي وجود ندارد.

2-3. قوانین گمرکی
پاکستان که از سال 1994 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده بود، از سال 1998 
به طور اساسی تعرفه کاالهاي ورودي را کاهش داد. میزان این کاهش در سال 2002 به 
اوج رسید و دولت چهار گروه تعرفه شامل 5، 10، 20 و 25 درصد براي کاالهاي مختلف 

در نظر گرفت. این میزان تعرفه، حتی کمتر از تعرفه هاي تعیین شده WTO است. 
متوسط تعرفه اکنون نزدیک به 15/2 درصد است که کاهش عمده اي را نسبت به سال 
براي  درصد،  مصرفی 25  کاالهاي  غالب  براي  تعرفه  می دهد.  نشان  درصد)   56)  1994
کاالهاي حد واسط 10 درصد و براي مواد خام پنج درصد می باشد و به هیچ کاالیی به 

منظور صادرات از پاکستان گمرك تعلق نمی گیرد.

محدودیتها براي صادرات و واردات در پاکستان به قرار زیر می باشد:
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 دولت فدرال مجاز اسـت که بر اسـاس قوانین مصوب و یا بر اسـاس بعضی شـرایط 
اسـتثنایی، ورود و خروج کاالیـی را محدود یا ممنوع نمـوده و یا مقررات جدیدي 

براي آن وضع نماید.
 دولـت فدرال می تواند با چاپ اعالمیه در مجله یا روزنامه رسـمی تحت شـرایط و 
محدودیتهـاي خاص، که الزم می دانـد بر هر یک از کاالهـاي وارداتی یا صادراتی، 
همان گونه که در جدولهاي تعرفه آمده، حداکثر به اندازه ارزش تصمیم گیري شـده 

جهت تنظیم آن کاال عوارض وضع نماید (جدول شماره 2).
 هیچ کاالیی بدون مجوز صادر شـده از سـوي مقامات رسـمی و طی کردن مراحل 

قانونی، اجازه صادرات و واردات ندارد.

جدول2: میانگین تعرفه گروه هاي کاالیی پاکستان در سال 2006

میانگین نام گروه کاالیی
میانگین نام گروه کاالییتعرفه

تعرفه

13/6مواد معدنی و فلزات14/5فراورده هاي دامی
14/1پتروشیمی25/0فراورده هاي لبنیاتی 

9/8مواد شیمیایی15/4میوه و سبزیجات 
17/3کاغذ و چوب12/1قهوه و چاي
16/4نساجی15/8حبوبات

چربیها، روغنها و دانه هاي 
24/8پوشاك و البسه14/8روغنی

16/3چرم و کفش13/3شکر و شیرینی
9/7ماشین آالت غیر الکتریکی53/3توتون و تنباکو

15/2ماشین آالت و وسایل الکتریکی8/0پنبه
28/0وسایل حمل و نقل8/7سایر محصوالت کشاورزي

12/8سایر محصوالت صنعتی10/6ماهی و سایر آبزیان
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4-2. قوانین کنسولی 
قوانین کنسولی و اقامت در پاکستان، به نسبت آسان می باشد. ویزاي ورود به پاکستان 

براي تمامی افراد خارجی الزم است. غیر از موارد زیر:
) بدون توجه به ملیت دوم و محل اقامت  POC) دارندگان کارت ملی پاکستان

 شهروندان تونگا، ترینیداد و توباگو بدون محدودیت زمانی
 شهروندان ایسلند، مالدیو و زامبیا براي حداکثر تا سه ماه

 شـهروندان نپال، سـاموآ و دارندگان پاسـپورت چینی صادر شـده در هنگ کنگ، 
حداکثر تا 30 روز

مسـافران ترانزیت، که حداکثر بعد از 24  ساعت از طریق همان خط هوایی که وارد 
شـده اند، یا اولیـن خط هوایی مربوطه، پاکسـتان را ترك می کننـد. این افراد حق 

خروج از فرودگاه را ندارند
 دارندگان پاسپورت سازمان ملل

نزدیک ترین  به  بایستی  بمانند،  پاکستان  در  روز  از 30  بیش  مایلند  که  دیدارکنندگانی 
اداره ثبت افراد خارجی مراجعه نمایند. در کشورهاي غربی در شرایط فعلی مسافرت به 
پاکستان، غیر از شرایط اضطرار توصیه نمی شود. مسافرت به بخشهایی از پاکستان، مانند 
مرزهاي شمال غربی، بلوچستان و مناطق شمالی، اصًال توصیه نمی شود. عالوه بر آن دولت 
پاکستان محدودیتهایی براي بعضی از ملیتها دارد. افراد با گذرنامه اسرائیلی، حتی براي 
نشان  آنها  بلیط  یا  و  پاسپورت  که  افغانیهایی  و  ندارند  را  پاکستان  به  ورود  حق  ترانزیت 

می دهد که در هندوستان اقامت دارند نیز، اجازه ورود به پاکستان را ندارند. 
مدارك الزم براي صدور ویزا به قرار زیر می باشد:

 اصـل پاسـپورت- پاسـپورتی کـه حداقل شـش ماه بیشـتر از طول مـدت اقامت 
درخواستی اعتبار داشته باشد- به اضافه یک فتوکپی از آن. 

 یک فرم تقاضاي ویزا
 دو قطعه عکس در اندازه پاسپورت



بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 33

 بلیط رفت و برگشت عادي
 اثبات این موضوع که براي مدت اقامت در پاکستان پول کافی دارند (دعوت نامه نیز 

می تواند جایگزین شود.)
براي مسافرتهاي مربوط به کسب و کار و دریافت ویزاي تجاري دعوت نامه از یک شرکت 

یا کارگاه صنعتی ضروري است.
تا 48  انگلیسی 24  افراد  (براي  دارد  کننده  تقاضا  ملیت  به  بستگی  ویزا  صدور  زمان 

ساعت می باشد.) ویزاي مهاجرت حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد. 
سایر اطالعات بهداشتی الزم در این زمینه به قرار زیر است:

 گواهـی واکسـیــنه شـدن براي تـب زرد، بـراي تمام مسـافـــرینی کـه وارد 
پاکستـــان می شوند (حداکثر تا شش روز بعد از ورود) الزم است، زیرا این بیماري 

در پاکستان، بیماري همه گیر بومی است. 
سـازمان بهداشت جهانی از سـال 1973  قانون مربوط به واکسن وبا براي پاکستان 
را حذف کرد. اما درهرحال ریسـک وبا در این کشور باال است و پیش گیري ضروري 

است.
 واکسیناسیون علیه حصبه توصیه شده است. 

خطر ابتال به ماالریا در تمام سـال براي مناطق کم ارتفاع (کمتر از 2000  متر) وجود 
دارد. 

 آبها بایسـتی آلوده فرض شـوند. آب آشـامیدنی، آب مصرفی براي مسواك کردن 
یا تولید یخ، بایسـتی جوشانده شده یا استریل شـود. شیرهاي غیر پاستوریزه نیز  
بایسـتی جوشانده شوند. از مصرف خوراکیهاي تهیه شـده از شیر غیر پاستوریزه، 
اجتناب شـود. استفاده از ساالد آماده، خطر دارد و سـبزیها بایستی پخته شوند و 

میوه ها پوست گرفته شوند. 
بیماري هپاتیت  A و E  وجود داشته و هپاتیت B   بومی است.

 اگر فرد قصد اقامت بیشـتر از یک سال را داشته باشد، بایستی گواهی منفی بودن 
HIV را داشته باشد.
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2-5. حمایتهاي تجاري از صادرکنندگان
اداره  در  بایستی  صادرکنندگان  تنها  و  ندارد  محدودیتی  هیچ  پاکستان  در  صادرات 
ترویج صادرات پاکستان ثبت نام کرده و شماره ثبت صادرات را دریافت کنند. قوانین 

تشویقی صادراتی در پاکستان به قرار زیر می باشد:
الف) تأسیـس اداره تشویق صادرات و واحدهاي وابسته به آن مانند شوراي توسعه مهارتها 

به منظور توسعه صادرات. 
ب) افزایش کمکهاي مالی براي بهبود کیفیت محصوالت و کسب ISO هاي مختلف

پ) کاهش هزینه هاي صنایع نظیر هزینه برق و غیره
ت) اهدا جوایز به صادرکنندگان نمونه 

ث) تخصیص یارانه حمل و نقل به میزان 25 درصد به کاالهایی که کل صادرات آن بیش 
از پنج میلیون دالر نباشد. 

ج) ایجاد مناطق ویژه براي صادرات محصوالت به ویژه کشاورزي. 
چ) برپایی سالیانه نمایشگاه، اجاره مکان در فروشگاه هاي اصلی شهرهاي بزرگ جهان براي 

عرضه کاال و سایر حمایتها در جهت بازاریابی.
ح) ایجاد مشوقهاي مالی براي صادرکنندگانی که صادرات آنها بیشتر از 10 درصد رشد 

ساالنه داشته باشد.
خ) دادن امتیازاتی براي واردات محصوالت و ماشین آالت مورد نیاز صادرکنندگان. 

د) براي صادرکنندگان خدمات، مشوقهاي ویژه مانند دادن تسهیالت بانکی بدون گارانتی، 
بخشش تعرفه هاي وارداتی براي کاالهاي مورد نیاز صادرکنندگان و غیره در نظر گرفته 

شده است.
عالوه بر این موارد و به منظور استفاده هر چه بهتر از توان صادراتی پاکستان در محصوالت 
کشاورزي و  شیالت نیز پاره اي تصمیمات اساسی اتخاذ شده است که از جمله آنها ایجاد 
مناطق پردازش صادرات است. تقویت دیپلماسی تجاري از دیگر اولویتهاي برنامه  راهبردي 
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تجاري این کشور است که براي این کار قرار است هیأتهاي تجارت منطقه اي در شش 
منطقه شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، آفریقا، خاور دور، خاورمیانه و آسیاي مرکزي منصوب 
شوند. این افراد وظیفه هدایت و راهنمایی نمایندگان کشور در جهت تالش براي توسعه 

صادرات را به عهده دارند. 

2-6. قوانین بانکی و نحوه انتقال پول و سرمایه
مسئول سیاستهاي پولی کشور وزارت دارایی و بانک مرکزي و ایالتی است. تعداد زیادي 

قوانین  اساس  بر  نیز  خصوصی  تجاري  بانک 
تأسیس نهادهاي مالی خصوصی و ویرایش آن 
در سال 2001 در پاکستان تأسیس شده اند. 
انواع بانکهاي سرمایه گذاري و نهادهاي توسعه 
مالی و انواع صندوقهاي سرمایه گذاري انتقال 
جریانات پول و سرمایه در کشور را به عهده 

دارند. 
در زمینه انتقال پول از سال 1994 پاکستان اصول جدیدي براي تبدیل ارز را تعیین نمود. 
به عبارت دیگر وارد کنندگان نیاز به مجوز قبلی براي خروج ارز نداشته و پرداختهاي 
 - پاکستان  جاري  پول  با  که   ،  (FEBC)خارجی تبادالت  حواله هاي  طریق  از  را  خود 

روپیه- قابل خرید و به سادگی قابل تبدیل به ارز خارجی است، پرداخت می نمایند. 
البته باز کردن حساب اعتباري براي دریافت حواله نیاز به ارزیابی هاي مختلف از قبیل 

کیفیت و نوع محصوالت وارداتی دارد. 
ارزهاي وابسته به صادرات بایستی در بانک مرکزي پاکستان ذخیره شده و در مقابل پول 

رایج دریافت نمایند.
براي تبدیل ارز، بانک مرکزي پاکستان نرخ تبدیل روپیه به ارزهاي مختلف را بر اساس 

دالر آمریکا محاسبه و بر اساس موارد زیر آن را تعدیل می کند. 
 تحوالت نسبی ارزهاي شرکاي اصلی تجارت خارجی پاکستان در مقابل دالر 

 میزان اختالف تورم پاکستان با این شرکاي خارجی 
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2-7. رسیدگی به اختالفات تجاري 
ایالتی  عالی  محکمه هاي  وظایف  حوزه  در  تجاري  اختالفات  فصل  و  حل  و  رسیدگی 
پاکستان  بشر  حقوق  و  قانون  دادگستري،  وزارت  نظر  تحت  خود  که  است  پاکستان 
بین  در  غیره  و  تجاري  اختالفات  کلیه  با  رابطه  در  حکمیت  وزارت خانه  این  می باشد. 

ایاالت را نیز بر عهده دارد. 
دادگاه هاي مختلفی براي رسیدگی به امور مالی و تجاري در پاکستان وجود دارد، مانند دادگاه 
تجاري که در الهور و کراچی وجود داشته و بر اساس قوانین صادرات و واردات پاکستان 
حکمیت می کند و یا دادگـــاه هاي حسابرسی که در بیشتر شهــرهــاي پاکــستان (21 
دادگاه) وجود داشته و تخلفات پولی و مالی را بررسی می نمایند، دادگاه هاي بانکی نیز در 
غالب مناطق حضور دارند ( 29 دادگاه ) و در اختالفات و جرایم بانکی حکمیت می کنند. 

دادگاه درآمد نیز در ایاالت مختلف وجود دارد. 

2-8. قوانین مالیاتی 
و  مستقیم  مالیات  منابع  تمام  از  مرکزي  دولت  قوانین  اساس  بر  پاکستان  در  مالیات 
مالیات بر مصرف و فروش شامل حقوق و عوارض گمرکی، مصرف و فروش، جمع آوري 
می گردد.  با وجود این، دولتهاي ایالتی مالیات بر زمین، مالیات بر درآمد کشاورزي، مالیات 
بر مستغالت و سایر مالیاتهاي محلی نیز وضع می نمایند. مالیات مستقیم معموالً بر حقوق 
و دستمزد، درآمد ناشی از مستغالت، درآمد مشاغل، سود سرمایه و درآمد سایر منابع را 
در بر می گیرد. سال مالیاتی پاکستان 12 ماه و در 30 ژوئن هر سال به پایان می رسد. 
اما دولت مرکزي 31 دسامبر هر سال را نیز به عنوان پایان سال مالی در نظر می گیرد. 

پرداخت کننده مالیات شامل شخص حقیقی یا حقوقی می گردد. 

2-9. عوارض 
تحت توافقات به عمل آمده با کشور خارجی بر روي کاالي تولیدي آن کشور نرخ کمتري 
در آنچه در جدولهاي تعرفه اي تعیین شده، اخذ خواهد شد.  دولت فدرال ممکن است 
با چاپ اعالمیه در مجله یا روزنامه رسمی از مالک بخواهد در زمان ورود کاالیش تحت 

شرایط یاد شده براي ارزیابی کاالیش اظهارنامه ارائه دهد. 
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با  گمرکی  عوارض  نشده،  یاد  ترجیحی  عوارض  نرخ  تعرفه اي  جدولهاي  در  که  جایی  در 
نرخ استاندارد اخذ خواهد شد، مگر این که مالک کاال در زمان ورود کاالیش نرخ عوارض 

ترجیحی را اظهار نماید.
دولت فدرال می تواند با اعالمیه در مجله یا روزنامه رسمی در جایی که الزم بداند هزینه 
آزمایش، وارسی، بازرسی، مهرکردن، بازکردن و ارزش گذاري با قیمتهاي تعیین شده را 

دریافت نماید. 

2-10. معافیتها و تسهیالت ویژه 
برخی از تسهیالت و معافیتهاي قانونی کشور پاکستان در رابطه با تجارت کاال به قرار 

زیر می باشد:
 واردات بعضی از کاالهاي خاص بدون پرداخت عوارض بوده و در شرایطی نیز عوارض 

پرداخت شده برگشت داده می شوند.
 برگشـت عوارض کاالهایی که به طور موقت و جهت صادرات بعدي وارد شـده و به 

آنها هزینه هاي عوارض گمرکی تعلق گرفته است. 
 پرداخـت معادل عوارض بـه وارد کننده یا خریدار محلی هر گونه کاالیی که تعهد به 
صفر رسـاندن عوارض یا کاهش نرخ عوارض گمرکی براي واردات یا تهیه محلی آن 

کاال داده شده است.
 برگرداندن به صورت یکجا یا بخشـی از عوارض گمرکی پرداخت شده براي واردات 
هـر گونه کاالیی که بـراي تولید، عمل آوري، تغییرات یا تکمیـل واحد هاي تولیدي 
در پاکسـتان به کار برده شـود و یا به منظور تأمین نیاز واحدهاي صنعتی، پروژه ها، 
موسسـات، آژانسها و سـازمانهایی باشـد که مجاز به واردات همان کاال با نرخهاي 

ترجیحی هستند.

2-11. مراحل راه اندازي یک کسب و کار
براي راه اندازي کسب و کار در پاکستان، بایستی واحد مورد نظر را در کمیسیون ثبت 

شرکتها و معامالت پاکستان ثبت نمود. شرح فعالیت به قرار جدول شماره 3 می باشد.
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جدول 3: مراحل راه اندازي کسب و کار در جمهوري اسالمی پاکستان

شماره 
عنوان مرحلهمرحله

هزینه هاي الزم
دالر(آمریکا)روپیه

موجود بودن نام، معموالً فرم درخواست با سه نام تکمیل اول
2003/33می شود.

دوم

ثبت 
شرکت

براي سرمایه گذاریهاي  کمتر از 100000 روپیه 
250042(1667 دالر) 

سوم

براي سرمایه گذاریهاي بیش از 100000 روپیه تا 5 
میلیون روپیه غیراز 100000روپیه اول هر 100000 

روپیه
5008/33

براي سرمایه گذاریهاي بیش از 100000 روپیه بعد 
2504/2از5 میلیون روپیه هر 100000 روپیه

2003/33افتتاح حساب بانکی و سپرده گذاري اولیهچهارم
500083/33اسناد و فرمهاي ثبت و رهنپنجم
520086/3بازرسی و تغییراتششم
500083/3فرم درخواست از سازمان امنیت و تبادالت ارزيهفتم
417گرفتن تائیدیه بیمه و سایر مراحل ثبتهشتم
703/6سایر اسنادنهم

مأخذ: وزارت صنایع و تولیدات  پاکستان

3. عضویت در پیمانهاي اقتصادي و نهادهاي بین المللی
پاکستان عضو سازمان تجارت جهانی است و با توجه به این که  WTO دسترسی به بازار 
را با حذف موانع غیرتعرفه اي و کاهش تعرفه ها و از طریق توسعه گروه بندیهاي اقتصادي و 
موافقت نامه هاي تجارت ترجیحی و تجارت آزاد فراهم می سازد، پاکستان نیز در این راستا 
از طریق انعقاد پیمانهاي FTA و PTA با تعداد زیادي از کشورها درصدد تقویت حضور 
براي  تجارت  توسعه  راستاي  در  همچنین  است.  برآمده  جدید  مصرف  بازارهاي  در  خود 
تقویت نقش خود در سازمانهاي اقتصادي منطقه اي نظیر اکو و سارك تالش نموده است. 
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بین المللی  سطح  در  کشورها  بین  ترجیحی  تجارت  موافقت نامه هاي  اخیر  سالهاي  در 
افـــزایش داشتـــه است. موافقـــت نامـــه تجـــارت منطقـــــه اي به شکــــل دو 
جــــانبه  (Free Trade Agreements) یا برنامه هاي یک جانبه از نوع سیستم ترجیحات 
بنابراین  است.  رسیده  امضا  به  صادرات  افزایش  منظور  به  مختلف  کشورهاي  با  عمومی 
با  مذاکرات  می شود.  عرضه  مالیاتی  امتیازات  با  جهانی  بازارهاي  در  پاکستان  محصوالت 
کشورها براي کاهش مالیات اقالم صادراتی پاکستان ادامه دارد و قرار است تا سال 2008 

مالیات به صفر کاهش یابد. 
پاکستان یک قرارداد تجارت ترجیحی با ایران منعقد نمود و در آن امتیازات تعرفه اي 
براي 309  قلم کاال شامل غذاهاي دریایی، میوه جات، سبزیجات، برنج، سنگهاي قیمتی، 

ماشین آالت نساجی، مبلمان و محصوالت دارویی در نظر گرفته شده است. 
بوتان،  بنگالدش،  کشورهاي  بین   (SAFTA) آسیا  جنوب  آزاد  تجارت  موافقت نامه  ضمناً 
هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریالنکا امضا و به تصویب همه اعضا رسیده است و از اول 

ژوئیه 2006 به اجرا درآمده است. 
مذاکرات پاکستان با سنگاپور و کشورهاي شوراي خلیج فارس براي موافقت نامه تجارت 

آزاد و کشورهاي مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه) ادامه دارد. 
هم اکنون پیمان تجارت ترجیحی پاکستان و سریالنکا به اجرا درآمده است. پیمان تجارت 
ترجیحی میان ایران و پاکستان به تصویب رسیده و اجرایی شده است. همچنین موافقت 
نامه اي به عنوان مقدمه پیمــــان تجارت آزاد با چین و مالزي نهایی شده و مذاکراتی در 
خصوص توافق نامه هاي دوجانبه با سنگاپور، اندونزي، ترکیه، قزاقستان، مغرب و موریس 

صورت گرفته است. 
نظارت  تحت  ترجیحی  تجارت  نامه هاي  توافق  انعقاد  با  می رود  انتظار  این  بر  عـــالوه 
بازارهاي  به  پاکستان  دسترسی  آسیا،  آزاد  تجارت  نامه  توافق  و  سارك  و  اکو  سازمانهاي 
منطقه اي افزایش یابد. پاکستان از مزیت دسترسی به بازار اتحادیه اروپایی تحت مقررات 
GSP - طرح عمومی ترجیحات - بدون هیچ گونه مالیات برخوردار می باشد. این کشور به 
مرور زمان از این طرح حذف شده است. ولی با تمدید طرح مذکور توسط اتحادیه اروپا 
از ابتداي ژانویه 2006، پیش بینی می شود صادرات پاکستان به اروپا افزایش چشم گیري 

داشته باشد. 
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پاکستان عضویت در سازمان همکاریهاي اقتصادي (اکو) را نیز در کارنامه خود دارد. 
ایاالت متحده آمریکا مهم ترین شریک تجاري پاکستان است که در صورت نهایی شدن 
به  پاکستان  کشور  بیشتر  دسترسی  کشور،  دو  این  بین  سرمایه گذاري  دوجانبه  پیمان 
نظر  در  پاکستان  فدرال  دولت  حال  عین  در  می گردد.   فراهم  آمریکا  مصرف  بازارهاي 
دارد ازگروه هاي البی در آمریکا به منظور حمایت از توسعه صادرات این کشور به آمریکا 

استفاده نماید. 
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1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست ارکان اصلی تشکیل دهنده فرهنگ کشور پاکستان، نظیر مذهب 
و زبان مردم را معرفی می کنیم و سپس با آداب و رسوم کلی این سرزمین آشنا خواهیم 

شد. 

1-1. مذهب
کشور پاکستان و به عنوان کشوري خاص مسلمانان شبه قاره تأسیس شد. حکومت این 
کشور نیز بنا برتعهدي که براي تأسیس چنین کشوري الزم بوده از همان ابتدا نام و نشانی 

اسالمی داشته است. 
اسالم دین رسمی این کشور است و97 درصد جمعیت پاکستان پیرو این دین هستند. 
اکثریت مسلمانان پاکستان سنی حنفی مذهب و گروهی نیز شافعی مسلک می باشند. 
می شوند،  زده  تخمین  پاکستان  جمعیت  تا 20درصد  حدود 12  که  توجهی  قابل  اقلیت 
شیعه هستند. سایر گروه هاي مسلمان این کشور عبارت است از: سادات، مغولها، چتانها، 
خوجه ها مذهبان پیرو فرقه نزاري آقاخان، بهایی ها، احمدیه یا قادیانی، مسلمانان پاکستان 

قادیانیها را مسلمان نمی دانند، زیرا به نبوت پیامبر (ص) معتقد نیستند. 

1-2. زبان
در پاکستان چهار زبان عمده رایج می باشد. 59 درصد مردم به پنجابی، 15 درصد به 
پشتو، 14 درصد به اردو و 12 درصد به سندي صحبت می کنند. بر اساس قانون اساسی 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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1973 زبان اردو به عنوان زبان فارسی پاکستان اعالم شده است.  زبان اردو ترکیبی از 
لهجه محلی هند و گویشهاي فارسی، عربی و ترکی می باشد. اردو واژه اي ترکی به معناي 
مبتنی برادبیات فارسی و الفباي آن نیز  ارتش و لشکر می باشد. ادبیات این زبان عموماً 
فارسی است. طی سالهاي 1973 تا 1988 طبق قانون، زبان انگلیسی براي مقاصد رسمی 
مورد استفاده قرارمی گرفت. هنوزهم روزنامه هاي با نفوذ پاکستان به زبان انگلیسی منتشر 

می شوند و این زبان، زبان تحصیل کرده ها و روشنفکران پاکستانی است. 
خط اردو ترکیبی از زبانهاي فارسی و عربی است و از این جهت لغات فارسی و عربی زیادي 

در این زبان وجود دارد. 
زبانهاي فراوان دیگري در بین گروه هاي قومی پاکستان رواج دارد، شامل بلوچی، سیرایکی، 

هندو، براهوئی، گجراتی، خاوار، بالتی و غیره.

1-3.  الگوي زندگی 
پاکستان کشوري در حال توسعه است که میزان بی سوادي و فقر در آن باال می باشد. 
فرهنگ این کشور ترکیبی از خرده فرهنگهاي مختلف است که در سایه دین مشترك با 
یکدیگر زندگی می کنند. تأثیر فرهنگ غربی در این کشور بسیار باال بوده و در شهرهاي 
کوچک و بزرگ در کنار مغازه هاي کوچک و فقیرانه، فروشگاه هاي بزرگ مشابه کشورهاي 
غربی را می توان دید. تفریح مورد عالقه مردم تلویزیون، سینما، خرید و ورزشهاي مورد 

عالقه جوانان هاکی، کریکت و اسکواش و فوتبال می باشد.
زنان در پاکستان از وضعیت نامناسب تري نسبت به مردان برخوردارند و به دلیل تعصبات 

دینی و قومی از حداقل امکانات رفاهی، آموزشی و غیره برخوردار هستند. 
فرهنگ چانه زنی در پاکستان بسیار رایج بوده و حتی در مناسبات تجاري بزرگ نیز حاکم 

است. 

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
دین اسالم دین غالب در پاکستان بوده و بر شخصیت، اقتصاد، سیاست و قوانین پاکستان 
حکومت می کند. برگزاري نماز هاي پنجگانه و تعطیلی کسب و کار در روزهاي جمعه و 
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روزه داري در ماه رمضان و سایر مراسم مذهبی اسالمی، اهمیت فراوانی در پاکستان دارد. 
فراوان  اهمیت  آن  در  شریعت  احکام  و  است  اسالمی  جمهوري  پاکستان  حکومت  نوع 
دارد.  خانواده در پاکستان اغلب به شکل گسترده بوده و ساختار اجتماعی و هویت فرد 
را مشخص می کند. افراد فامیل نزدیک و دور، اعضاي ایل، همسایه و دوست نقش مهمی 
در زندگی مردم پاکستان دارند. وفاداري به خانواده و اعضاي آن بر همه روابط اجتماعی 
و حتی کسب و کار مقدم می باشد. نگرش مثبتی نسبت به خویشاوند پرستی در پاکستان 
وجود دارد زیرا افراد مورد اعتماد را در برمی گیرد و در این کشور مسئله آشنایی و اعتماد 
پایه روابط اقتصادي و اجتماعی است. در بسیاري از نقاط پاکستان، زنان اغلب از دنیاي 
ناپسند  غالباً  خانواده  زن  اعضاي  درباره  سؤال  و  می شوند  داشته  نگه  جدا  خانه  از  خارج 

است. 

1-5. رسانه ها
صنعت ارتباطات در پاکستان توسط دولت و بخش خصوصی اداره می شود. در این کشور 
تعداد 31 ایستگاه رادیویی با موج AM و 68 ایستگاه داراي موج  FM و همچنین 20 

فرستنده تلویزیونی (پنج کانال ایالتی و 15 کانال ماهواره اي خصوصی) وجود دارد. 
تلفن  خط  میلیون  و 63/16  ثابت (2006)  تلفن  خط  میلیون  تعداد 5/24  پاکستان  در 

همراه (2007) وجود دارد.
تعداد میزبانان اینترنتی1 پاکستان بالغ بر  164067 میزبان و کاربران اینترنتی آن بیش 
 (PK) اینترنت  جهانی  شبکه  در  کشور  این  شناسایی  کد  است.  کاربر  میلیون   12 از 

می باشد.
در کشور پاکستان مطبوعات آزاد هستند، در این کشور ده ها روزنامه، مجله، پایگاه هاي 

خبري اینترنتی و خبرگزاریهاي مختلف وجود دارد. 
سینماي بومی پاکستان که لولیوود2 نام دارد و مبدأ آن شهر الهور می باشد سالیانه 40 
فیلم تولید می کند. فیلمهاي سینماي هند و هالیوود نیز در سینماها و یا به صورت لوح 

فشرده در پاکستان وجود داشته و طرفداران فراوانی دارد.
1. Internet Hosts
2. Lollywood
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زیر  قرار  به  پاکستان  تلویزیونی  و  رادیو  ایستگاه هاي  و  نشریات  از  بعضی  فهرست 
می باشد:

1-5-1. نشریات 
 روزنامه جنگ؛ در کراچی به زبان اردو 

 روزنامه دان؛ در کراچی به زبان انگلیسی
 روزنامه نیشن؛ در الهور به زبان انگلیسی

 روزنامه فرانتیر پست؛ در پیشاور به زبان انگلیسی
 نیوز؛ روزنامه انگلیسی زبان

 اوصاف؛ در اسالم آباد به زبان اردو 
 هفته  نامه بازرگانی؛ اکونومیست گالف و پاکستان

  فرایدي تایمز؛ هفته نامه در الهور به زبان انگلیسی

1-5-2. تلویزیون
 سازمان رادیو و تلویزیون پاکستان

، پی تی وي جهانی تلویزیون دولتی؛ پی تی وي 1، پی تی وي 2، شبکه 3 
 تلویزیون جی اي او؛ شبکه ماهواره اي
 تلویزیون ایندوس؛ شبکه ماهواره اي
 اي آر واي دیجیتال؛ شبکه ماهواره اي

شبکه تلویزیونی شالیمر؛ شبکه دولتی با مدیریت خصوصی  

1-5-3. رادیو
رادیوي دولتی پاکستان با بیش از 20  ایستگاه و شبکه ملی و جهانی

 رادیوي کشمیر آزاد؛ دولتی
اف ام؛ 100  شبکه تجاري با برنامه هاي موسیقی و سرگرم کننده
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1-5-4. خبرگزاریها
 شبکه خبري بین المللی
 سرویس خبري پاکستان

 آسوشیتد پرس پاکستان ( اي پی پی)

1-6. تعطیالت
تعطیالت رسمی کشور پاکستان عبارت اند از: 

عید قربان، عید فطر، مولود (تولد پیامبر اکرم )، عاشورا، اول محرم، روز اول ماه رمضان، 
روز پاکستان (23 مارچ)، روز کارگر (اول مه)، روز استقالل (14 اگوست)، روز دفاع (ششم 
سپتامبر)، روزتولد عالمه محمد اقبال (9 نوامبر)،  قائد اعظم (روزتولد محمد علی جناح؛9 

نوامبر) و روز کریسمس
روزهاي کاري در پاکستان از دوشنبه تا جمعه بوده و شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد.

2. فرهنگ مذاکره
بعد از آشنایی با فرهنگ عمومی و عادتها و رفتارهاي معمول شهروندان و مردم پاکستان، 
زمان آن فرا رسیده است تا کمی هم با آداب و رفتارهاي ایشان در مناسبات تجاري و 

مذاکرات مربوطه آشنا شویم.
همان طورکه پیش از این نیز ذکر شد، فرهنگ عمومی پاکستان مشترکات فراوانی با آداب 
و رسوم کشور ما دارد. همین وضعیت در مورد رفتارهاي تجاري ایشان نیز صدق می کند. 
از این رو، عادتهاي مردم پاکستان به هنگام مذاکرات تجاري چندان براي ما  ناآشنا و غریب 

نیست. 

2-1. دیدگاه کلی نسبت به ایران 
به طور کلى روابط دو کشور در طول تاریخ نه چندان طوالنى پاکستان تقریبًا همواره 
نزدیک و گرم بوده است.  این نگاه قبل از پیروزى انقالب اسالمى نیز وجود داشته است. 
بعد از پیروزى انقالب نیز پاکستان در تحریم اقتصادى غرب علیه جمهورى اسالمى ایران 
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مشارکت نکرد و در جریان جنگ تحمیلى نیز موضع تقریباً بى طرفانه اى اتخاذ کرد، ضمن 
این که براى میانجیگرى در جنگ نیز تالش کرد و بندر کراچى را براى دریافت انواع کاال 
در اختیار کشورمان گذاشت. این روابط دوستانه و نزدیک، در اواخر دهه 1980 و نیز دهه 
1990 با تشدید رقابت دو کشور در افغانستان و بعدها با حمایت پاکستان از طالبان اندکى 
به سردى گرائید. ولى فروپاشى طالبان در افغانستان، مانع توسعه روابط دو کشور را تا حد 
زیادى از میان برداشت و از آن پس، به ویژه با سیاستهاى ژنرال مشرف در زمینه مبارزه 
با افراط گرایى و برقرارى نظم و قانون در پاکستان، روابط دو کشور یک سیر صعودى را 

پیموده است.
با توجه به نزدیکی فرهنگی و مذهبی بین ایران و پاکستان، نگرش مردم پاکستان به 
ایران بسیار خوب ارزیابی می شود. نزدیکی فرهنگی در زبان، ادبیات، غذا و غیره وجود 
داشته و همسایگی و مرز مشترك بین دوکشور بر گرمی روابط بین مردم پاکستان و 

ایران افزوده است.

2-2. فرهنگ مذاکره
با وجودي که اردو زبان رسمی مردم پاکستان است، کمتر از نیمی از جمعیت به این زبان 

صحبت می کنند.
کردن  بدل  و  رد  می باشد.  نزاکت  رعایت  با  و  رسمی  پاکستان  در  کار  و  کسب  فرهنگ 
کارت تجاري، صحبت کردن مؤدبانه و استفاده از تیتر اهمیت دارد. این موضوع اهمیت 
دارد که در مذاکرات تجاري ابتدا ساعتی به گفت وگوهاي دوستانه صرف شود و مستقیم 

به  موضوع تجاري پرداخته نشود.
در اختیار افرادي است که در رأس شرکتهاي پاکستانی که  قدرت تصمیم گیري معموالً 
معموالً سلسله مراتبی هستند، قرار دارد، بنابراین نبایستی عجله داشت و چون جامعه به 
شدت بروکراتیک است، بایستی سلسله مراتب را رعایت نمود، هرچند این کار به زمان و 

هزینه بیشتري نیاز داشته باشد.
صادرات موفق به پاکستان نیاز به ایجاد رابطه داشته و اغلب نیاز به مالقاتهاي حضوري 

دارد. مالقاتهاي تجاري به شناسایی مصرف کننده کمک می کند. 
براي استفاده بهتر از مالقاتهاي تجاري الزم است اهداف روشن و سازماندهی مناسب وجود 
از  قبل  مجدد   تائید  و  مداوم  تماسهاي  بایستی  تجاري  مالقات  انجام  براي  باشد.  داشته 
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مسافرت صورت گیرد. الزم است که قرارها با افراد بانفوذ و صاحب تصمیم انجام شود.

2-2-1. هدایا 
 مهمان دعوت شـده به خانه یک پاکستانی بایستی که هدیه اي مانند گل یا شکالت 

همراه داشته باشد.
 مردان بایستی از دادن گل به زنان اجتناب کنند.

 در صورتی که یک مرد الزم باشد به زنی هدیه بدهد، بایستی آن  را از سوي خواهر، 
مادر، همسر و یا سایر خویشاوند زن خود هدیه کند.

 معموالً هدیه را در پیش روي هدیه دهنده باز نمی کنند.
 هدیه با دو دست تقدیم می شود. 

2-2-2. ارزشهاي غالب، آداب و رسوم خاص
پاکستان یک جامعه سنتی سلسله مراتبی است و به افراد بر اساس سن و مقام آنها احترام 
گذارده می شود. افراد مسن جامعه محترم تر بوده و در مراسم مختلف اجتماعی ابتدا از 
آنان پذیرایی می شود. این افراد در تصمیم گیري ها نقش مهم داشته و بایستی به نظرات 
آنها احترام گذاشت. لقب در پاکستان اهمیت زیادي دارد و غالباً افراد داراي لقبهاي علمی 

یا اجتماعی مهم با آن معرفی می شوند.
مهمانی و مراسم در پاکستان مانند بسیاري از کشورهاي شرقی است که در آن ابتدا از 
مهمانها پذیرایی می شود و سپس از افراد مسن و سپس نوبت به جوانان می رسد. دیر رفتن 

به مهمانی و تعارف از دیگر رسوم پاکستانیها است. 
پاکستانی ها زحمت کش، مهمان نواز، سنت گرا، مهربان و پایبند به اصول اخالقی هستند. 
گرچه درآمدشان با نیازهاي زندگی متناسب نیست، قانع هستند. سطح زندگی اکثریت 
مردم پائین است. مردم عموماً از آهنگهاي محلی و برنامه هاي موسیقی و نمایشی و قوالی 
استقبال می نمایند و لذت می برند. قوالی یکی از مراسم و آهنگهاي باستانی است. اجتماع 
شعرا و شعر دوستان، از خصوصیات زندگی اجتماعی پاکستان است. عالقه آنها و حتی 

افراد بی سواد به شعر و آواز در محافل مختلف مشاهده می شود. 
پاکستانی ها، عید فطر، عید قربان و سال روز تولد رسول اکرم (ص) یا عید میالد النبی را 
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بسیار مهم تلقی می کنند و جشنهاي با شکوه و مراسم شادمانی و پایکوبی بر پا می دارند. 
عید فطر در پاکستان به منزله آغاز سال است، که حداقل سه روز تعطیل رسمی است. 
لباس نو برتن می کنند و به دیدار هم می روند. در سالروز تولد حضرت رسول اکرم (ص) 
نیز خیابانها و فروشگاه ها را آذین می بندند و عید میالد را جشن می گیرند. سالروز تأسیس 
پاکستان را به عنوان سالروز استقالل جشن می گیرند و به همین مناسبت یاد محمد علی 
جناح، حقوقدان و بنیانگذار پاکستان و عالمه محمد اقبال، ادیب و فیلسوف و متفکر را 

گرامی می دارند. 
مراسم عروسی و به اصطالِح پاکستانی ها  «شادي»، در این کشور مفصل برگزار می شود. 
مراسم  روز  چهار  از  بعد  و  گفته  اذان  او  گوش  در  می شود،  متولد  کودکی  که  هنگامی 
عقــیقـــه انجام می دهند و گوسفند قربانی می کنند. بعد از هفت روز، مراسم نام گذاري 
و سر تراشیدن برگزار می کنند. در عروسیها و شادیها به رقص و آواز می پردازند. رقصهاي 
محلی آنان با فصول مختلف سال تناسب دارد و هر کدام از رقصها، حرکات و آوازهاي 

سنتی خاص به همراه دارد. 
براي انجام مراسم مذهبی به مساجد و امام باره ها و عیدگاه ها می روند. مردم پاکستان به 
مراکز مقدس مذهبی که در آن نماز می گذارند و به مناسبتهایی، مجالس وعظ و مراسم 
مذهبی بر پا می دارند، امام باره می گویند. امام باره ها یا مراکز مردمی شیعیان محلی به 

منزله حسینیه در ایران است. 
در شهرهاي بزرگ پاکستان، مراکز بزرگی به نام عیدگاه بنا شده است، که در آن فقط 
نماز عیدین (عید فطر و عید قربان) خوانده می شود. این دو عید در پاکستان اهمیتی فوق 
العاده دارد و براي مردم، روزهاي خیلی بزرگ و با اهمیتی تلقی می شود و عید دیگري 

نظیر آنها براي مردم وجود ندارد. 
خوراك مردم بیشتر شامل گوشت، نان، سبزي و گاهی برنج و حلواست. در غذاي خود 
فلفل قرمز به حد وفور به کار می برند. بیشتر مردم پان نیز می خورند. پان که به آن تنبول 
غـــذاهاي  از  می خورند.  آهک  و  فلفل  با  هندوستان  در  که  است  برگی  می گویند،  نیز 
پاکستانی می توان از جوجه یا بره هاي سرخ شده در کاري و نان روغنی برشته که الي آن 

با گوشت فلفل زده یا سیب زمینیهاي تند پر شده و موسوم به سموسه است، نام برد. 
لباس مردم پاکستان، شامل شلوار و پیراهن است.  مردها معموالً شلوار هاي گشاد سفید 
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و نخی به پا می کنند که روي آن پیراهن سفید رنگی نیز می پوشند و در سرما کتی دراز با 
یقه بلند به اسم شیروانی روي آن می پوشند. در قبایل عمامه اي نیز به دور عرق چینی که 
به کله معروف است، پیچیده و با انداختن یک سر آن در پشت سر، به سر می گذارند. لباس 
زنان شلوار و پیراهن است که به قمیص معروف است. شلوار قمیص شلوار تقریباً گشادي 
است که در قسمت مچ پاها تنگ می شود و پیراهن تا زانو می رسد. این لباس همواره با 

روسري سبکی به نام دوپتا همراه است.

2-2-3. پایبندي به توافقات
فرهنگ پاکستان الگوي منحصر به فردي از  ایده ها و ارزشها است که به مقدار زیاد تحت 
پاکستان  در  که  مختلفی  قومیتهاي  و  نژاد  فراوانی  وجود  با  است.  اسالمی  فرهنگ  تأثیر 
که  گفت  می توان  مردم،  اکثر  قوي  اعتقادات  و  اسالم  به  وابستگی  دلیل  به  دارد  وجود 
فرهنگ مردم پاکستان فرهنگ اسالمی است. به همین دلیل هرچند در مناسبات تجاري 
پاکستان  در  موجود  مذهبی  فرهنگ  به  توجه  با  اما  است،  بر  زمان  توافق  به  رسیدن 

پایبندي به توافقات باال می باشد. 

2-2-4. پایبندي به زمان و رفتارهاي برنامه ریزي شده
به  زیادي  پایبندي  توسعه  حال  در  کشورهاي  از  بسیاري  مانند  پاکستان  مردم  هرچند 
حدي  تا  برنامه ریزي  تجاري  مناسبات  در  ندارند،  شده  برنامه ریزي  رفتارهاي  و  زمان 

اهمیت دارد و موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
 قرار مالقات بایستی ازقبل (حداقل سه تا چهار هفته قبل) تعیین شده باشد.

 بهترین زمان براي مالقات، صبح تا اوایل بعدازظهر می باشد.
 مالقاتها بهتر است در ماه رمضان نباشد.

 حضور در جلسـات تجاري بایستی به طور دقیق در زمان تعیین شده باشد، هرچند  
طرف پاکستانی ممکن است این موضوع را رعایت نکند.

 هیچ بعید نیست که قرار در آخرین لحظات لغو شود.
 در مالقاتهاي تجاري زمان زیادي صرف آشـنایی و ایجاد رابطه می شود و پس از آن 

به موضوع اصلی می پردازند.
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این فصل به معرفی محیط اقتصادي حاکم بر کشور پاکستان و عوامل مؤثر بر آن اختصاص 
یافته است. براي این منظور، نخست سیستم اقتصادي این کشور را بررسی کرده و سپس 
پارامترهاي جمعیتی را معرفی می کنیم. در ادامه نیز شاخصهاي مهم اقتصادي این کشور 

را ارائه می کنیم. 

1. سیستم اقتصادي و نقش دولت 
کشور جمهوري اسالمی پاکستان با نزدیک به 165 میلیون نفر جمعیت و 891 کیلومتر 
مرز مشترك با جمهوري اسالمی ایران و وجود تشابهات متعدد فرهنگی و دینی، واجد 

فرصتی مغتنم براي کشور، در جهت برقراري ارتباط تجاري و اقتصادي می باشد. 
این کشور در حال توسعه به دنبال اولین دوره اصالحات اقتصادي خود درسال 1994، به 
سازمان تجارت جهانی1 پیوست. به دنبال این اصالحات تغییرات اساسی در روال تجاري 

و رویه گمرکی این کشور ـ به ویژه در مورد کاهش میزان تعرفه ها - صورت گرفت. 
و  است  خود  اقتصادي  اصالحات  دوره  دومین  گذران  حال  در   2004 سال  از  پاکستان 
تاکنون در این امر موفق ظاهر شده است. دلیل این مدعا را می توان دستیابی این کشور به 
نرخ رشد اقتصادي 8/4 درصدي در سال مالی گذشته - که پس از نرخ رشد اقتصادي چین 
باالترین رتبه در آسیا را شامل می شود - دانست. البته الزم به ذکر است که خسارتهاي 
ناشی از زلزله مهیب ایالت سرحد شمال غربی منجر به کاهش نرخ فوق به حدود هفت 
اصالحات  که  است  جهان  اول  کشور   10 زمره  در  پاکستان  حال  هر  به  گردید.  درصد 
اقتصادي در آن با موفقیت همراه بوده و این کشور در سالهاي اخیر موانعی بزرگ بر سر 

1. WTO

فصل سوم
محیط اقتصادي
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راه اصالحات اقتصادي را پشت سر گذاشته است. همه عوامل دست اندر کار تالش می کنند 
تا فضاي اقتصادي، تجاري این کشور را هرچه سریع تر، به نقطه مطلوب برسانند. 

مراجع قانون گذار، تسهیالت قانونی فراوانی جهت جذب سرمایه گذاریهاي خارجی و رفع 
موانع موجود وضع نموده اند که این امر، سبب افزایش چشمگیر جذب سرمایه گذاري 
در  دالر  میلیارد   3/53 (یعنی  اصالحات  شروع  زمان  برابر  هفت  از  بیش  به  خارجی 
سرمایه گذاریهاي  میزان  بیشترین  موجود  اطالعات  طبق  است.  گردیده   (2006 سال 
خارجی در صنعــت  مخابرات و بخصوص (تلفن همراه) می باشد و پیش بینی می شود، 
دالر  میلیارد  پنج  مبلغ  به  آینده  سال  چهار  تا  موبایل  صنعت  بخش  در  سرمایه گذاري 
افزایش یابد. هم اکنون بیش از 600 شرکت مشترك خارجی در کشور به فعالیت مشغول 
هستند که از بین آنها بیش از 200 شرکت خارجی هستند. این شرکتها در فضایی رقابتی 
به فعالیت خود ادامه می دهند و سود کالنی عاید آنان می شود. سرمایه گذاري خارجی در 
پاکستان به شدت حمایت می شود و مجلس با تصویب قانون جلب سرمایه گذاري خارجی 
ترسها و نگرانی سرمایه گذاران را بر طرف نموده است. برنامه خصوصی سازي در کشور، 

سرمایه گذاران کشورهاي خاورمیانه، اروپا و خاور دور را به خود جلب کرده است. 

1-1. بخش صنعت و معدن
26/8 درصد از تولید ناخالص و 20 درصد از نیروي کار کشور پاکستان به بخش صنعت 
اختصاص دارد. از صنایع مطرح این کشور می توان به صنایع نساجی، مصالح ساختمانی 

و فراورده هاي غذایی اشاره کرد.
بخش معدن در پاکستان از نظر اقتصادي همیشه بخش ضعیفی بوده است و معموالً کمتر 
از 1/5 درصد GDP و 0/1 درصد نیروي کار به این بخش تعلق دارد. کرومیت تنها سنگ 
توجهی  قابل  مقدار  پاکستان  اما  می شود.  استخراج  تجاري  سطح  در  که  است  معدنی 
معادن مس و آهن دارد که غیر فعال هستند. معادن سنگ غیر فلزي نظیر سنگ گچ، 

سنگ آهک، مرمر و نمک در این کشور وجود دارد.

1-2. بخش کشاورزي
درصد سهم کشاورزي در اقتصاد پاکستان 19/6 درصد است اما  42 درصد از نیروي کار 

در این بخش به فعالیت مشغول هستند.
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به دلیل آب و هواي خشک و رطوبت کم خاك، کشاورزي به  طور عمده وابسته به آبیاري 
است و مزارع اغلب در شرق پاکستان کنار رودخانه ها قرار دارند.

استفاده ناقص از ظرفیتهاي کشاورزي پاکستان به دلیل سیستم مالکیت زمین، فرسایش 
خاك به دلیل استفاده بی رویه از کود، فرسودگی شبکه هاي آبیاري و فقدان سرمایه گذاري 

در این بخش می باشد.
مهم ترین محصوالت کشاورزي این کشور پنبه، گندم، برنج، نیشکر، میوه ها، سبزیجات، 

گوشت گاو، گوشت گوسفند، تخم مرغ و شیر می باشد.

1-3. بخش خدمات 
نیروي  از  درصد  و 38  است  درصد  حدود 53/7  ناخالص  تولید  در  خدمات  بخش  سهم 
فروشی،  خرده  و  فروشی  عمده  بازرگانی،  و  تجارت  می باشند.  فعال  بخش  این  در  کار 

کارمندان دولت، امور مالی و بیمه و ارتش، بخش اصلی خدمات را تشکیل می دهند.
می باشد.  گسترش  و  توسعه  حال  در  کشور  این  بانکداري  سیستم   ،2000 سال  از  بعد 
سیستم تأمین اجتماعی و بیمه در پاکستان بخش کوچکی را در برمی گیرد اما بیمه درمان 

پوشش وسیع تري دارد. انواع شرکتهاي بیمه اي خصوصی در پاکستان وجود دارند.

2. جمعیت
به رغم رشد قابل مالحظه شهرنشینی، هنوز اکثر جمعیت این کشور روستا نشین هستند. 
بیش از 50 درصد جمعیت این کشور بی سوادند. در بین زنان پاکستانی تنها 36 درصد 

باسواد هستند. 24 درصد جمعیت کشور پائین تر از خط فقر قرار دارند. 
نرخ رشد جمعیت در پاکستان 1/83 درصد است و باالترین نرخ رشد را درمیان کشورهاي 
آسیا دارا است. هر ساله حدود 60 هزار نفر پاکستانی از کشور خود به کشورهاي دیگر 
جهان مهاجرت می کنند. از زمانهاي بسیار قدیم جنوب آسیا مهاجرینی از شمال شرقی 
و شمال غربی را به خود جذب کرده و مردم گوناگون در این منطقه سکنی گزیده و با 
جمعیت محلی آن در هم آمیخته اند. این مردم شامل دراویدینها، آریایی ها، یونانیها، ترکها، 
فـارسها، افغانها، عربها و مغولها می باشند، گرچه نژاد برتر در پاکستان، هند و آریایی است، 
گروه هاي قومی و نژادي مختلف به لحاظ داشتن دین مشترك اسالم دراین منطقه گرد 
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آمده و کشور پاکستان را تأسیس نمودند. 
چهار گروه عمده نژادي در ایاالت مختلف پاکستان زندگی می کنند: پنجابی ها در ایالت 
پنجاب، سندي ها در ایالت سند، بلوچها در ایالت بلوچستان و پتانها یا پشتوها در ایالت 

سر حد شمال غربی. 
پنجابی ها بزرگ ترین گروه نژادي را تشکیل می دهند و شامل سه گروه آریایی ها، راجپوتها 

و جاطها می شوند. 
مهم ترین شاخصهاي جمعیتی  پاکستان به شرح ذیل می باشد:

 تیره هاي قومی: پنجابی، سندي، پشتون، بلوچ، مهاجران از هند 
نسبت جمعیت زیر 14 سال: 36/9  درصد

نسبت جمعیت 15 تا 64 سال: 58/8  درصد
نسبت جمعیت 65 سال و باالتر: 4/3  درصد

نرخ رشد جمعیت: 1/83  درصد
نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر: 27/52  

نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر: 8 
نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر: 24/-1 
نرخ مرگ و میر نوزادان در هر هزار نفر: 68/84 
نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن): 3/71 

نسبت جنسی کل جمعیت: 104/5 مرد به 100  زن
امید به زندگی در بین مردان: 62/73  سال
امید به زندگی در بین زنان: 64/83  سال

نرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال: 49/9  درصد
نرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال: 63  درصد
نرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال: 36  درصد
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3. تولید ناخالص داخلی 
تولید ناخالص داخلی پاکستان، در سال 2007 براساس قدرت خرید برابر 446/1 میلیارد 
درصد  خدمات 26/8  بخش  به  مربوط  ناخالص  تولید  از  درصد  است. 53/7  بوده  دالر 
بخش  که  حالی  در  است،  بوده  کشاورزي  به  مربوط  درصد   19/6 و  صنعت  به  مربوط 
کشاورزي بیشترین نیروي کار را دارد، کمترین سهم تولید ناخالص را به خود اختصاص 

داده است.
 106/3 برابر   2007 سال  در  ارز  رسمی  نرخ  براساس  داخلی،  ناخالص  تولید  محاسبه 
میلیارد دالر بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال، 6/3 درصد بوده 

است. سرانه تولید ناخالص داخلی، برابر 2600 دالر محاسبه شده است. 
جدول شماره 4، وضعیت تولید ناخالص داخلی پاکستان را در سال 2007 نشان می دهد.

 جدول 4: تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2007 
(به تفکیک سهم بخشهاي عمده اقتصادي)

کمیتشاخص
(GDP) تولید ناخالص داخلی(ppp براساس) 446/1 میلیارد دالر

2600 دالر (براساس ppp)تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه
6/3 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی

GDP 26/8 درصدسهم بخش صنعت از
GDP 19/6 درصد سهم بخش کشاورزي از
GDP 53/7 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov

4. شاخصهاي مهم اقتصادي 
در این قسمت برخی از شاخصهاي مهم اقتصادي پاکستان را به صورت فهرست وار معرفی 

می کنیم:
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4-1. نرخ تورم 
نرخ تورم در کشور پاکستان در طول پنج سال گذشته نوسان داشته است، ولی با اجراي 
سیاستهاي اقتصادي، نرخ تورم در سال 2007 نسبت به سالهاي قبل اندکی کاهش داشته 

است. 
در جدول شماره 5، نرخ تورم طی سالهاي 2007-2002 نشان داده شده است.

جدول 5: نرخ تورم طی دوره زمانی 2002-2007
200220032004200520062007سال

3/43/33/99/387/5نرخ تورم
State Bank of Pakistan (SBP)

4-2. نرخ بیکاري 
براساس آمار غیررسمی سال 2007میالدي، نرخ بیکاري در این کشور 7/5 درصد است. 
در فاصله پنج سال گذشته نرخ بیکاري در این کشور نوسان داشته و در سال 2005 به 
8/3 درصد رسیده است. اما در فاصله دو سال گذشته میزان بیکاري رسمی اندکی کاهش 
یافته است. شمار نیروي کار فعال دراین کشور برابر با 48/29 میلیون نفر است که دراین 
تعداد نیروهاي صادراتی به خاورمیانه و کودکان کار نیز حضور دارند. دولت نرخ بیکاري 
پاکستان را درسال 2006 میالدي برابر با 6/5 درصد اعالم نموده است که کمتر از آمارهاي 
اعالم شده از سوي سازمانهاي بین المللی بود. بیکاري پنهان که درصد زیادي از نیروي کار 

پاکستان را تشکیل می دهد از مشکالت اصلی این کشور می باشد. 
جدول شماره 6، میزان بیکاري در کشور پاکستان طی سالهاي 2003 تا 2007 را نشان 

می دهد.
جدول6: میزان بیکاري کشور پاکستان طی دوره زمانی 2003-2007

20032004200520062007سال
7/87/78/37/67/5بیکاري(درصد)

www.us-sabc.org
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4-3. دستمزد نیروي کار
قانون حداقل دستمزد در پاکستان از سال 1992 به وجود آمده است. در آن سال حداقل 
حقوق ماهانه کارگران در پاکستان 24/6 دالر بوده است. در سال 1996 این دستمزد به 
27/1 دالر و در سال 1998 به 32 دالر افزایش یافت. حداقل دستمزد شامل کارگران 

کشاورزي نمی شود. حداقل دستمزد در سال 2006 برابر 66 دالر ماهانه بوده است.

4-4. تراز حساب جاري
است.  شده  ارائه  ذیل  جدول  در  سالهاي 2003-2007  طی  پاکستان  حساب جاري  تراز 

همان طورکه مشاهده می شود، روند آن طی دوران مذکور کامًال کاهشی بوده است. 
جدول شماره 7، تراز حساب جاري پاکستان را در سالهاي مختلف نشان می دهد.

 جدول7: تراز حساب جاري کشور طی دوره زمانی 2003-2007
(ارقام: میلیارد دالر)

20032004200520062007سال
6/5 -1/1 -1/4 4/63/4تراز حساب جاري

www.us-sabc.org

4-5. میزان ذخایر ارزي
پاکستان در همه امور اقتصادي کشور پیشرفتهاي قابل مالحظه اي داشته است. به عنوان 
مثال پاکستان از وام گرفتن مدام از صندوق بین المللی پول نجات یافته است تا آنجا که 
کشور پیشنهاد صندوق مذکور براي دادن وام را با تشکر رد نمود، زیرا میزان ذخایر ارزي 
و طالي پاکستان در سال 2007 میالدي به میزان بی سابقه 16/03 میلیارد دالر رسیده 

است.
سایر شاخصهاي اقتصادي کشور پاکستان به قرار زیر است:
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درآمد سرانه: 940  دالر
نیروي کار: 49/18  میلیون نفر

ترکیب نیروي کار براسـاس مشـاغل : 42 درصد بخش کشـاورزي، 20  درصد بخش 
صنعت و 38 درصد بخش خدمات (سال 2004)

( نرخ بیکاري : 7/5 درصد به اضافه میزان قابل توجهی بیکاري پنهان(سال 2007 
جمعیت زیر خط فقر 24 درصد (2005 تا 2006  )

نسـبت سـرمایه گذاري (ناخالص ثابت): 21/4  درصد از تولید ناخالص داخلی (سال 
(2007

( ذخایر ارزي و طال : 16/03 میلیارد دالر (سال 2007 
( بدهی خارجی:  40/32 میلیارد دالر (سال 2007 

( تراز حساب جاري: 477/-6 میلیارد دالر (سال 2007 
بودجه دولت: (درآمد ها): 23/17 میلیارد دالر و هزینه ها: 29/74  میلیارد دالر (سال 

(2007
 محصوالت عمده کشـاورزي: پنبه، گندم، برنج، نیشکر، میوه ها، سبزیجات، گوشت 

گاو، گوشت گوسفند، تخم مرغ و شیر
 محصوالت عمده صنعتی: نسـاجی و البسه، فراورده هاي غذایی، داروسازي، مصالح 
سـاختمانی، تولیدات کاغذ، کود و میگو، محصوالت عمـده معدنی: کرومیت، مس، 

آهن، سنگ گچ، سنگ آهک، مرمر و نمک 

5. شبکه هاي توزیع
براي بعضی از صنایع مانند صنایع دارو سازي، شبکه هاي توزیع سازماندهی شده مناسبی 
وجود دارد اما براي بقیه کاالها سیستمهاي توزیع کنترل شده نیستند. دولت پاکستان 
سرمایه گذاري در شبکه هاي توزیع را شروع کرده است. 80 درصد توزیع از طریق جاده ها 

صورت می گیرد و تعداد کامیونهاي موجود حمل کاال در جاده ها 110000 عدد می باشد. 
حمل بار از طریق قطار اگرچه از جمله  اولویتهاي دولت است، هنوز در مراحل ابتدایی 

است.
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90 درصد از بارهاي حمل شده به داخل و خارج از پاکستان از طریق  دو بندر قدیمی 
و بزرگ کراچی (60 درصد) و قاسیم (30 درصد)  حمل می شود. بندر گوادر نیز از دیگر 
بنادر مهم پاکستان است. کمپانی ملی کشتیرانی پاکستان 20 فروند کشتی دارد که به 
مقصد آمریکا، اروپا و خاورمیانه و خاورد دور به طور مرتب در تردد هستند. شبکه هاي 
توزیع به طور عمده در اختیار عمده فروشان است که انبارها و سردخانه هاي مختلفی 

در نقاط مختلف دارند. 
وارد کنندگان کاال ترجیح می دهند محصوالت خود را به این واسطه ها بفروشند، به عبارت 
دیگر وارد کنندگان اغلب امکان فروش به مصرف کننده نهایی را ندارند. تعداد کمی از این 
واسطه ها شبکه هاي توزیع وسیع و ملی دارند، غالب آنها در سطوح منطقه اي و ایالتی فعال 

هستند. شبکه راه هاي پاکستان از وضعیت به نسبت مناسبی برخوردار است.

 5-1. بازاریابی و تبلیغات
فعالیتهاي  مختلفی  گروه هاي  و  شرکتها  و  داشته  وجود  پاکستان  در  مستقیم  بازاریابی 
بازاریابی در این کشور را به عهده دارند. انواع تبلیغات چاپی، ایجاد نمایشگاه ها، روزنامه ها، 
مجالت، رادیو و تلویزیون داخلی و ماهواره ها و سایر وسایل ارتباط جمعی نظیر سینما  در 
معرفی محصوالت فعال هستند. تبلیغات از طریق اینترنت نیز امروزه تا حدي در پاکستان 

گسترش یافته است. 
و  ملی  سطوح  در  نمایشگاه  برگزاري   بر  عالوه  ساله  هر  پاکستان1  بازاریابی  انجمن 
انجام  نیز  را  مشتري  شناسایی  مطالعات  پاره اي   محصوالت،  معرفی  براي  بین المللی 

می دهد. بعضی از شرکتهایی که در این زمینه فعال هستند در پیوست ارائه شده است. 

5-2. راهکارهاي بازاریابی و فروش
بازار پاکستان به دلیل جمعیت زیاد و جوان و طبقه متوسط رو به رشد یک بازار خوب 
ماشین آالت  شامل  کشور  این  براي  محصوالت  بهترین  می باشد.  ایران  براي  منطقه اي 

صنعتی، مواد شیمیایی، دارو و محصوالت پزشکی می باشد.

1. Association of Pakistan (MAP)  Marketing   
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ملیتی  چند  و  ملی  محلی،  وکارهاي  کسب  با  بایستی  پاکستان   بازار  در  موفقیت  براي 
رقابت نمود. راه هاي زیر چند پیشنهاد براي رسیدن به موفقیت است.

 صـادرات مسـتقیم هزینه هاي زیـادي دارد، بهتر اسـت با ایجاد رابطـه با طرفهاي 
پاکستانی اقدام به صادرات نمود.

 استفاده از یک طرف پاکستانی یا توزیع کننده مناسب اهمیت زیادي دارد.
سرمایه گذاري مشترك1   شیوه مناسبی براي صادرات به پاکستان می باشد.

 هرنوع تبلیغ بایسـتی بر اسـاس سلیقه پاکسـتانیها و بر اسـاس قوانین آن کشور 
باشـد. و با توجه به فرهنگهاي متنوع در پاکسـتان همواره نیاز به یک  شریک و یا 

توزیع کننده پاکستانی وجود دارد.
 مردم پاکسـتان به بسته بندي و شـکل و فرم ارائه کاال اهمیت می دهند، الزم است 

که این موضوع در صادرات به پاکستان مورد توجه قرار گیرد.
 شـرکت در نمایشـگاه هاي معرفی کاال و ارائه کاال یا خدمات مربوطه کمک فراوانی 

براي صادرات کاال به پاکستان می باشد.
 مطالعات بازار پاکسـتان براي آگاهی از وضعیت، نوع  و سـلیقه مشتریان  به صورت 
مداوم و پیوسـته الزم اسـت. براي این منظور می توان از مقاالت و تحقیقات انجام 

شده در سطوح بین المللی استفاده نمود.
 تماس منظم با طرفها، شـرکا و یا توزیع کنندگان پاکستانی در گسترش روابط مؤثر 

می باشد.

6. نظام نرخ گذاري
آزاد،  نظام اقتصاد  از  به سازمان تجارت جهانی و تبعیت  پاکستان  پیوستن  به  توجه  با 
قیمتها در این کشور اغلب تابع مستقیم عرضه و تقاضا می باشد. باال رفتن نرخ تورم در 
شده  گذشته  سال  سه  در  قیمتها  افزایش  سبب  ارز،  برابري  نرخ  افزایش  و  اخیر  سالهاي 

است. نقش دولت پاکستان در تعیین قیمت کاالها اندك است.

7. منابع طبیعی
منابع طبیعی و شناخته شده اي در پاکستان وجود ندارد که بتواند نقش تعیین کننده اي 
1. joint venture
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در سرنوشت این کشور ایفا نماید. منابع گاز و نفت و گوگرد و مس و غیره حتی کفاف 
نیازهاي داخلی موجود را نمی دهد و پاکستان نیازمند واردات است. محصول صادراتی 
عمده این کشور منسوجات می باشد. از این جهت زمینهاي کشاورزي منبع درآمد اصلی 

کشور می باشد و آب نقش حیاتی در سرنوشت آن ایفا می نماید. 
این  مداوم  جریان  و  می گیرند  سرچشمه  هند  خاك  از  اکثراً  پاکستان  اصلی  رودهاي 

رودخانه ها نقش عظیمی در حیات اقتصادي این کشور دارند. 
با توجه به پر جمعیت بودن پاکستان، نیروي انسانی یکی از منابع اصلی این کشور است. 
این کشور 9/ 358 میلیون بشکه تائید شده نفتی و 759/7 میلیارد متر مکعب ذخیره تأیید 
شده گاز طبیعی دارد، اما هزینه واردات نفت و فراورده هاي نفتی بیشترین بخش ازهزینه 

کشور را تشکیل می دهد.
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در این فصل زیرساختارهاي موجود در کشور پاکستان را معرفی می کنیم که براي برقراري 
مناسبات تجاري و مبادله کاال و ارائه خدمات، کلیدي هستند. این زیرساختها عبارت اند از 

شبکه حمل و نقل، نظام بانکی، نظام بیمه اي و شبکه مخابراتی.

1. حمل و نقل
در این قسمت به معرفی زیرساختهاي حمل ونقل موجود در پاکستان می پردازیم.

1-1. حمل و نقل جاده اي 
در پاکستان 258340 کیلومتر راه وجود دارد که 167146 کیلومتر آن آسفالته می باشد. 

مهم ترین بزرگراه هاي این کشور در جدول شماره 8 نشان داده شده اند.

جدول 8: بزرگراه هاي عمومی پاکستان (کیلومتر)

بلوچستانسر حد شمالیسندپنجابراه
N-51021671127کراچی - پیشاور- ترخان-
N-10635---لیار – گوادر گباد
N-15240--ماشرا – ناران – چیداس-
N-95790-23-کراچی – کویته- چمن
N-35176-15جندال – کراچی-

فصل چهارم
زیرساختها
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N-90610---کلپاس – تفتان
N-45309--لواشرا – دیرچیترال-

N-50 – کوچالک – ذوب 
193388--دره اسماعیل خان

N-55 – کوتري – دره اسماعیل خان
-373495396پیشاور

N-65295-95-کویته – شوفور
N-70266--181کویال سیف اال..- مولتان
N-7590اسالم آباد – کوهاال---
N-8036-108تارن – کوهات-
S-1گیلگیت – اسکاردو----
S-2کوهاال – مظفرآباد----
1788127914273002جمع

1-2. دریایی
با توجه به دسترسی پاکستان به دریاي آزاد، تجارت پاکستان به طور عمده از طریق بنادر 

صورت می گیرد. 
مهم ترین بنادر پاکستان به قرار زیر می باشند:

1-2-1. گوادر1 
گوادر درخلیج عمان نزدیک ورودي خلیج فارس و درحدود 460 کیلومتري غرب کراچی 
واقع شده است. از سال 1993 دولت پاکستان مطالعات درباره توسعه و اجراي پروژه در 
آبهاي عمیق را شروع نموده است. پروژه بندر از تاریخ 22 مارس 2002 شروع شد و اولین 
بزرگراه  ازجمله  هم  دیگري  زیربنایی  تأسیسات  شد.  تکمیل   2005 دسامبر  در  آن  فاز 

ساحلی مکران به طول 700 کیلومتر انجام شده است.

1. GWADER 
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1-2-2. بندر قاسیم 
بندرمحمد بن قاسیم در ایالت سند، درکراچی واقع شده است. این بندر، به منظورکاهش 
حجم ترافیک در اواخر دهه هفتاد میالدي تأسیس گردید. این بندر در نزدیکی مجتمع 
تولید فوالد قراردارد و همچنین مرکز مسکونی آن درنزدیکی شهرکراچی است. این بندر 
30 درصد بارحمل شده به پاکستان را تخلیه می کند و در 35 کیلومتري مرکز شهرکراچی 

قرارگرفته است. کل مساحت این بندر بالغ بر چهار کیلومتر مربع می باشد.

1-2-3.  بندر کراچی 
این بندر بزرگ ترین بندرتجاري پاکستان است. 60 درصد از کل بارحمل شده به پاکستان 
از طریق این بندرجابه جا می شود (25 میلیون تن در سال). این بندر به منطقه تجاري 
نزدیک و مناطق متعدد صنعتی دراطراف آن قرار گرفته اند. مدیریت بندر به صورت تراست 

است که از قرن نوزدهم ایجاد گردید. 
از  دینامگ  ایالت  و  ازبکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  چین،  به  را  پاکستان  راه ها،  شبکه 

آسیاي مرکزي تا ساحل دریاي عرب متصل می کند. 
گسترش  براي  چینیها  همکاري  با  باال  مالی  ارزش  با  مختلفی  پروژه هاي  پاکستان  دولت 
منطقه راهبردي گوادر در نظر دارد، تا این منطقه به یک منطقه مهم ترانزیتی و تجارتی 

تبدیل گردد، از آن جمله حمل گسترده بار ازطریق این بندر می باشد. 

1-3. ریلی
 در پاکستان 8163 کیلومتر راه آهن وجود دارد که 7718 کیلومتر آن وسیع و بقیه باریک 

هستند. 
دولت براي توسعه راه آهن ازهاوالیان – کاشغر و کویته – قندهار (افغانستان) مسیر ریلی 
ایجاد خواهد نمود. در سال 2006 وزیر راه آهن اعالم کرد که گوادر به شبکه دهی پاکستان 
متصل خواهد شد. هزینه آن به میزان 1025 میلیون دالر برآورد شده است. دولت ایران 

نیز در نظر دارد ایران را از طریق راه آهن به کشور پاکستان متصل نماید.

1-4. هوایی 
خطوط هوایی بین المللی پاکستان شامل: سه شرکت ایرالین بین المللی پاکستان (PIA)  و 
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شرکت هوایی Aero-Asia و Shareen Airline می باشد. 
فرودگاه  سه  که  دارد  وجود  پاکستان  در  فرودگاه   146

اسالم آباد، کراچی و الهور بزرگ ترین آنها هستند.

2. نظام بانکی 
دوران  تاکنون،  استقالل  آغاز  از  پاکستان  در  بانکداري 

دشواري را گذرانده است زیرا قدرتهاي سیاسی در اداره بانکهاي ملی دخالت داشته و به 
همین جهت این بانکها نتوانسته اند از شایستگی الزم برخوردار باشند. 

به طور کلی شش گروه بانک در پاکستان وجود دارد:
الف) بانکهاي ایالتی: شامل بانک مرکزي و سه بانک دیگر

ب) بیش از 20 بانک خارجی
پ) تعداد قابل توجهی بانکهاي تجاري خصوصی

ت) بانکهاي سرمایه گذاري
ث) نهادهاي توسعه مالی

ج) انواع صندوقهاي سرمایه گذاري 
جدول شماره 9، فهرست بانکهاي مهم پاکستان را نشان می دهد.

جدول 9: فهرست بانکهاي مهم پاکستان

وب سایت اینترنتینام بانکردیف

1Askari Bankhttp://www.askaribank.com.pk

2Bank Alfalahhttp://www.bankalfalah.com

3Bank of Punjabhttp://www.bop.com.pk
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4Citi bankhttp://www.citibank.com

5Habib Bankhttp://www.hbl.com

6KASB Bankhttp://en.wikipedia.org/wiki/KASB_Bank

7MyBankhttp://www.mybankltd.com

9State Bank of Pakistanhttp://www.sbp.org.pk

10Union Bankhttp://www. Union Bank.com

11Mcb bankhttp://www.mcb.com.pk

3. نظام بیمه اي 
نظام بیمه اي پاکستان از سال 1972 ایجاد، اما چندان اجرایی نشد. در سال 1992 بیمه هاي 
خصوصی ایجاد و در سالهاي 2000  و 2002 قوانین جامع آن تدوین گردید. بیمه شامل 
کارگران در واحدهاي داراي 20 کارگر به باال (و به صورت اختیاري براي کارگاه هاي کمتر 
از 20 کارگر) شده، اما کارکنان خانوادگی و خویش فرما را در بر نمی گیرد. بیمه ها شامل 

بیمه عمر یا دوره اي بوده و شامل بازنشستگی ، مستمري و درمان و غیره می شود.
از نظر بیمه و تأمین اجتماعی پاکستان سیستم ضعیفی دارد و درصد کمی از مردم را در 
بر می گیرد. با وجود گرانی درمان و به ویژه بیمارستانها در پاکستان بخش بزرگی از مردم 
تحت پوشش بیمه قرار ندارند. انواع بیمه هاي خصوصی در سطوح ملی و بین المللی در 
پاکستان وجود دارند که مسافران، تجار و سایر افراد  داخلی و خارجی را تحت پوشش 

قرار می دهند.

4. زیرساختهاي ارتباطی
سال  ابتداي  از  خصوصى  بخش  زیاد  سرمایه گذاریهاي  درپى  پاکستان  مخابرات  صنعت 
2006 ، جهش قابل توجهی داشته است. در ژانویه این سال در پی خصوصى شدن شرکت 
مخابرات پاکستان (PTCL)، تغییرات وسیعی در سطح زیرساختهاي ارتباطی این کشور 

به وقوع پیوسته است. 
وجود رقابت، باعث شده است که مشتریان از خدمات متنوع  و تعرفه هاى رقابتى بهره مند 
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شوند. درسال 2005 میانگین نرخ مکالمه با تلفن همراه، دقیقه اى ده روپیه (با مالیات) 
بوده است که در سال 2007، به دقیقه اى سه الى چهار روپیه کاهش یافته است. تاثیر 
مثبت این امر را می توان با افزایش نفوذ تلفن همراه درکشور مشاهده نمود. اشتراك تلفن 
سیار از پنج میلیون درسال 2005، به 63/2 میلیون در سال 2007 افزایش یافته است. در 
این سال، بخش مخابرات 15 میلیارد روپیه (250 میلیون دالر)  مالیات به دولت مرکزي 

پرداخته است که در مقایسه با سال 2005، سه میلیارد روپیه افزایش نشان می دهد.  
سازمان مخابرات ( PTA ) با لغ بر 30 میلیارد روپیه (500 میلیون دالر) بابت صدورمجوز 
شرکتهاى جدید طى سال  2004 دریافت نمود. توقع مى رود که حدود 58 میلیون دالر 
(300 الى 400 میلیارد روپیه) به شکل سرمایه گذارى مستقیم خارجى دربخش فناورى 
اطالعات و مخابرات درسه الى پنج سال آینده (تا سال 2009) سرازیر شود. این بخش در 
سال 2007 بالغ بر 357 هزار فرصت شغلى به طورمستقیم وغیرمستقیم ایجاد کرده است. 
این تغییرات مثبت بدون سیاستهاى مداوم ومساعد سرمایه گذارى دولت امکان پذیر نبوده 
است. دولت از بخش مخابرات به وسیله یک سازمان ناظر پشتیبانى مى کند. به گفته رئیس 
شرکت نوکیا در پاکستان، بازار مخابرات این کشور بیشترین رشد را در میان کشورهاى 

منطقه داراست. 
فناورى اطالعات و ارتباطات1 موجب انقالب صنعتى دربسیارى از کشورهاى درحال توسعه 
جهانى شد. دیگر این بخش، صنعت آینده محسوب نمی شود بلکه صنعت امروز است. این 
بخش به عنوان یکى از قواى بالقوه در رشد اقتصادى در کنار عرصه هاى انرژى، مخابرات و 

ترابرى بروز کرده و چشم انداز داخلى و خارجى را به خود جلب کرده است.
اگرچه این بخش در پاکستان دیر به حرکت افتاده است، ولى هم اکنون به اندازه کافى 
به بلوغ رسیده و می تواند نقشی حیاتى در اقتصاد کشور ایفا کند. هم اکنون برخى از 
شرکتهاى بزرگ جهان مثل دایملر کریسلر، تویوتا، جنرال الکتریک و سیتى بانک به لیست 
پیش بینى  شده اند.  افزوده  پاکستان  اطالعات  فناوري  بخش  بین المللى  مشتریان  طوالنى 
مى شود این صنعت با پیشرفت جارى و مداوم به زودى به  مرز یک میلیارد دالر درآمد 
برسد. در حالی که صنعت فناورى و اطالعات هند حدود 20 میلیارد دالردرآمد دارد و 
درحال برنامه ریزى گسترش آن تا 60 الى 80 میلیارد دالر مى باشند. دولت در پنج سال 
اطالعات  فناورى  صنعت  به  محوریت  اعطاى  درراستاى  تحسین آمیزى  اقدامات  گذشته 

1. ICT
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اتخاذ کرده است. دستیابى به ساختار زیربنایى، اتصال (BAND WIDTH) مخابرات به 
نرم  صادرات  و  اطالعات  فناورى  فدرال  دبیرخانه  اطالعات،  فناورى  وزارت  تشکیل  عالوه 

افزار پاکستان ازجمله ثمرات این برنامه مى باشند.
به گفته دکتر متین، مشاور وزیر علوم و فناورى اطالعات، صنعت فناورى اطالعات در 
پاکستان احتماالً با نشاط ترین و فعال ترین بخش اقتصاد ملى مى باشد که سالیانه از 30 
تا 40 درصد رشد درآمد ملى پشتیبانى مى کند. وى ادعا کرد که تقریباً تمام شرکتهاى 
برجسته جهان حضور خود را در پاکستان تضمین کرده اند. رشد در تلفنهاى همراه بسیار 
چشمگیر بوده و ازهم اکنون رقم آن از 63 میلیون تجاوز کرده و با نرخ حدود یک میلیون 

درماه رو به افزایش مى باشد.
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بخش دوم
تجارت خارجی
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در این فصل آخرین وضعیت صادرات و واردات کشور پاکستان را بررسی نموده و کشورهاي 
عمده طرف مبادالت تجاري با این کشور را معرفی می نماییم.

1. تراز تجاري
در سال 2006 میالدي، ارزش واردات پاکستان 29,825,754 هزاردالر بوده است. این 
در حالی است که در همین سال این کشور تنها 16,932,873 هزاردالر کاال صادر نموده 
است. ارقام یاد شده نشان می دهد که در سال 2006، تراز تجاري پاکستان نزدیک به 13 

میلیارد دالر منفی بوده است.
جدول شماره 10، وضعیت صادرات و واردات و تراز تجاري پاکستان را طی سالهاي 2003 

تا 2006 نشان می دهد.

 جدول10: وضعیت صادرات و واردات و تغییرات تراز تجاري پاکستان
(میلیارد دالر)

2003200420052006عنوان
11/913/416/116/9صادرات
1317/925/129/8واردات

12/9-9-4/5-1/1-تراز تجاري
حجم مبادالت 

24/931/341/246/7تجاري

www.tvademap.org

فصل پنجم
اطالعات کلی
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تجاري  تراز  تا 2006،  دوره 2003  طی  می شود،  مشاهده  شماره 10  جدول  در  چنانچه 
پاکستان همه ساله منفی بوده است. با وجودي که طی این دوره حجم صادرات این کشور 
کمی افزایش یافته است، اما میزان واردات بیش از دو برابر شده و میزان تراز تجاري این 
کشور از 1/1- میلیارد در سال 2003 به 12/9- میلیارد دالر در سال 2006 رسیده است. 

این امر نشان از کسري بودجه پاکستان در طول این سالها دارد.

2. صادرات 
  سیاست خارجی معتدل دولت پاکستان و به طور خاص همکاریهاي بسیار نزدیک این 
کشور با آمریکا، وامهاي کم بهره و کمکهاي بالعوض بسیاري را از سراسر جهان به این 
کشور سرازیر می نماید. حتی این دولت با هند که دشمن دیرینه اش محسوب می شود باب 
مذاکره و تجارت را باز نموده است. طی سالهاي اخیر، پاکستان انواع موافقت نامه ها را در 
زمینه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و غیره با کشورهاي 
مختلف امضا و اجرا نموده است. موافقت نامه تجارت آزاد این کشور با چین در اواخر آبان 

ماه سال 1385 نهایی گردید. 
مذاکره با سنگاپور و کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس براي تجارت آزاد تا پایان 
هند،  بوتان،  بنگالدش،  شامل  آسیا  جنوب  آزاد  منطقه  پیمان  شد.  خواهد  نهایی  سال، 

مالدیو، نپال، پاکستان و سریالنکا از سوي کشورهاي عضو نهایی شده است. 
چارچوب مناسبی براي تجارت آزاد با کشورهاي آمریکاي جنوبی ساخته و نهایی گردیده 
و  هشت  دي  اسالمی،گروه  کنفرانس  سازمان  باکشورهاي  موافقت نامه هایی  همچنین  و 

کشورهاي آسه آن براي تجارت ترجیحی صورت پذیرفته است. 
بدین ترتیب پاکستان در جستجوي مناسب ترین فرصتها براي برقراري ارتباطات تجاري 
و صنعتی می باشد. تجارت ترجیحی این کشور با سریالنکا و ایران تمام شده و تجارت 

آزاد با مالزي نیز درحال اتمام است. 
ارزش صادرات پاکستان به جهان طی دوره چهار ساله 2003 تا 2006 نزدیک به 1/5 برابر 
شده است. به عبارت دیگر 11/9 میلیارد دالر در سال 2003 به بیش از 16/9 میلیارد 

دالر در سال 2006 رسیده است. 
پاکستان در سال 2006، شصت و پنجمین صادرکننده و چهل و پنجمین واردکننده در 
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سطح جهان به شمار می رفت. این کشور هدف دستیابی به حجم صادرات 18/6 میلیارد 
دالري و واردات 28 میلیارد دالري را براي سال 2007 در برنامه کاري خود قرار داده 

بود. 
عمده ترین محصوالت صادراتی پاکستان به جهان، پنبه، پارچه، البسه، حبوبات،چرم، 
و  میوه  و  ماهی  برنج،  پشمی،  کفپوشهاي  و  فرشها  ورزشی،  وسایل  و  بازي  اسباب 

سبزیجات بوده است.
فهرست اقالم مهم صادراتی این کشور به جهان طی دوره 2006-2003 در جدول شماره 

11 نشان داده شده است.

 جدول 11: فهرست اقالم مهم صادراتی کشور پاکستان
در سالهاي 2003 تا 2006 (هزار دالر آمریکا)

سالعنوانردیف
2003

سال
2004

سال
2005

سال
2006

روند 
پیشرفت

افزایشی2,532,7252,978,8013,428,9513,601,009پنبه1

افزایشی2,358,2642,352,5583,070,7573,242,514لباس2

تکمیل منسوجات  3
افزایشی1,300,0601,665,3871,655,1071,902,212کشباف

تکمیل منسوجات 4
افزایشی1,051,029933,0341,329,6571,348,321غیر از کشباف

افزایشی666,990683,0741,100,5851,152,338غالت و حبوبات5

سوختهاي معدنی، 6
افزایشی273,276362,284674,679841,231نفت و قطران

اشیاي ساخته شده از 7
افزایشی458,684496,701692,678680,369چرم و روده حیوانات

افزایشی236,622285,840306,699317,719پوست خا م و چرم8
افزایشی269,372268,349287,166304,733اسباب بازي و لوازم ورزشی9

افزایشی224,182252,352287,539246,129قالی، گلیم، کفپوش و غیره10
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سایر اشیاي نسجی دوخته 11
کاهشی74,222111,30975,996234,490و مهیا

پالستیک و محصوالت 12
افزایشی151,113164,890274,048213,347پالستیکی

کاهشی152,992163,328185,523170,606دستگاه هاي اپتیک و طبی13
افزایشی137,945113,689146,657167,712ماهیها و آبزیان14

سایر اشیاي نسجی دوخته 15
افزایشی621,013306,122239,753147,356و مهیا

افزایشی90,204105,418154,490135,213کفش16

نمک، گوگرد، خاك و 17
افزایشی29,13744,461112,645127,390سنگ،آهک و گچ

افزایشی53,69053,343106,038124,545آرد و نشاسته18

ماشین آالت و تجهیزات 19
افزایشی30,96265,728104,845120,333برقی

افزایشی24,58329,44873,763117,360نوشابه ها و سرکه20

میوه  و خشکبار خوراکی و 21
افزایشی90,804106,933106,452117,015خالل پوست مرکبات

رآکتورهاي هسته اي و 22
افزایشی83,07881,835110,480112,948دیگ بخار

افزایشی11,930,07613,379,01516,050,20116,932,873جمع کل محصوالت

در  مختلف  محصوالت  صادرات  روند  می شود،  مشاهده  باال  جدول  در  به طوري که 
و  حبوبات  و  لباسها  انواع  و  پنبه  صادرات  است.  بوده  افزایشی  عمده  به طور  پاکستان 
سالهاي  طول  در  آن  افزایشی  روند  که  است  پاکستان  صادراتی  اقالم  مهم ترین  چرم، 
و  داشته  زیادي  اهمیت  پاکستان  در  نساجی  صنعت  است.  بوده  توجه  قابل  بحث  مورد 
پس از آن محصوالت کشاورزي و دامداري و صنایع وابسته به آن قرار دارد. روند رشد 

صادرات در پاکستان در فاصله سالهاي 2003 تا 2006 برابر 13 درصد بوده است.
مهم ترین واردکنندگان از پاکستان، آمریکا، امارات متحده عربی، افغانستان، انگلستان 
و آلمان بوده اند. رشد صادرات پاکستان در فاصله پنج سال مورد بررسی براي افغانستان 
42 درصد، هند 62 درصد، آفریقاي جنوبی 38 درصد، چین 27 درصد و آمریکا 17 درصد 

بوده است.
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26 درصد از کل صادرات پاکستان به مقصد آمریکا است. به عبارت دیگر مهم ترین شریک 
و  افغانستان  و  درصد  هفت  متحده  امارات  می باشد.  متحده  ایاالت  پاکستان  صادراتی 

انگلستان هر یک شش درصد از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده اند.
مهم ترین واردکنندگان کاال از پاکستان در سال 2006 و سهم هر کشور از صادرات این 
کشور به همراه میزان رشد ارزش صادرات پاکستان به  این کشورها در جدول شماره 12 

نشان داده شده است.
برخی از برنامه هاي تجاري دولت پاکستان براي افزایش صادرات به قرار زیر می باشد:

  افزایـش صادرات محصوالت کشـاورزي، احداث مراکز پـردازش محصوالت، تالش 
در جهت رفع موانع قرنطینه اي و آفت زدایی در شـهرهاي اسـماعیل خان، خیرپور 

و تربت.
 بهبـود سـاختارهاي زیر بنایی تجـاري، تجهیز پایانه ها در تفتـان، چمن، طورخم و 
واگه با تسهیالت مدرن از جمله گمرك، قرنطینه، انبار، مراکز عرضه نمایشگاه کاال، 
همچنیـن بهبود ارتباطات از قبیل توسـعه بنادر، کشـتیرانی، بزرگراه ها، راه آهن و 

خودروهاي ترانزیت کاال در دستورکار دولت قرار دارد.
تجدید قانون 1941 سازمانهاي تجاري، در راستاي مقابله با چالشهاي قرن 21  و رفع 
نیازهاي متنوع کشـور. شایان ذکر اسـت که با مشورت نهادها و سازمانهاي تجارت 
وزارت بازرگانـی، پیـش نویس الیحه مشـارکت فعال بخش خصوصی در راسـتاي 
دسترسی به توسعه مداوم اقتصادي تهیه شده که پس از طی مراحل قانونی به اجرا 

درخواهد آمد. 
 توسعه حمل و نقل ترانزیت وتکمیل شبکه لجستیکی 
 ایجاد شهرکهاي جدید بافت فرش درالهور و کراچی

 ایجاد منطقه ویژه زیورآالت در کنار فرودگاه بین المللی کراچی (پارك جواهرات)
 افزایش تعداد مراکز نمایشگاهی درالهور، اسالم آباد،کویته و پیشاور 

پرداخت یارانه 25  درصدي به حمل و نقل صادراتی
 تشـکیل نمایشگاه هاي اختصاصی همزمان با سفر شخصیتهاي مهم کشور در خارج 

براي معرفی توانمندیهاي کشور
 احداث ترمینال سیمان، آجر و مصالح ساختمانی 
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 صادرات گوشـت حالل براي رفع نیاز بازارکشورهاي اسالمی (در شهرهاي کراچی، 
پیشـاور،الهور و کویته با مجهزترین تجهیزات براي صادرات انواع گوشـت قرمز و 

سفید)
سال (در بخشهاي ساختمان سازي،  واردات ماشین آالت دست دوم با عمرکمتر از 10 

معادن، نفت، دارو و غیره.)

 جدول 12: مهم ترین واردکنندگان کاال از پاکستان در سال 2006
(هزار دالر آمریکا)

ارزش صادرات وارد کنندگان
در سال 2006

سهم از 
صادرات کشور 

پاکستان

روند رشد ارزش صادرات پاکستان 
در فاصله زمانی 2002 تا 2006 

(درصد)
16,932,87310013جهان

ایاالت متحده 
4,343,4242617آمریکا

1,241,81875امارات متحده عربی
991,503642افغانستان
935,87163انگلستان
697,53945آلمان

678,72547هنگ کنگ
621,631415ایتالیا
506,642327چین
476,320321اسپانیا
433,856310هلند
348,96823فرانسه
340,864212بلژیک
339,173221ترکیه
326,704262هند
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11-309,0352عربستان سعودي
294,361238آفریقاي جنوبی

266,835217بنگالدش
211,63014کانادا

جمهوري اسالمی 
178,782133ایران

177,595127سریالنکا
3-177,4771جمهوري کره

149,538119پرتغال

3.  واردات 
ارزش واردات پاکستان از جهان در سال 2006 برابر  29/8 میلیارد دالر و ارزش واردات 
ارزش  دیگر  عبارت  به  است.  بوده  دالر  میلیارد   13 میالدي   2003 سال  در  کشور  این 

واردات پاکستان در طول چهار سال مورد بررسی، 2/3 برابر شده است. 
و  نفت  شامل:  عمده  به طور  نیز   2005 درسال  ازجهان  پاکستان  وارداتی  عمده  اقالم 
سوختهاي معدنی، رآکتور و دیگهاي بخار، ابزار الکتریکی و الکترونیکی، ماشین آالت 
و تجهیزات حمل و نقل، آهن و فوالد، محصوالت شیمیایی، فراورده هاي غذایی، شکر و 

شیرینی ابزار و وسایل نقلیه هوایی و غیره می باشد. 
روند واردات اکثر کاالهاي وارداتی به پاکستان نیز در سالهاي مورد بحث افزایشی بوده 
است و تنها براي چند قلم کاالي جزئی روند کاهشی یافته است. فهرست اقالم وارداتی 
پاکستان از جهان و ارزش وارداتی آنها در فاصله سالهاي 2003 تا 2006 در جدول زیر 

نشان داده شده است.
به منظور دسترسی به رشد مناسب واردات، یک سیاست وارداتی سالم ضروري است. بدیهی 
است کشورهایی که صادرکننده عمده هستند، داراي سیاست وارداتی آزاد می باشند چون 

آزاد سازي تجارت، موتور رشد صادرات است. 
دالر به  مقدار 25/1 میلیارد  از  تا 2006 کل واردات پاکستان  سالهاي 2005  فاصله  در 
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حدود 30 میلیارد رسیده که 20 درصد رشد داشته و با توجه به ارزش صادرات پاکستان 
با یک سري تراز تجاري منفی به میزان 13 میلیارد دالر مواجه است. این افزایش واردات 
براي  اولیه  مواد  و  ماشین آالت  براي  باال  تقاضاي  و  نفت  جهانی  قیمت  افزایش  خاطر  به 
فعالیتهاي اقتصادي کشور بود. واردات تولیدات نفتی 64 درصد، ماشین آالت 35 درصد، 
فلزات 52 درصد، مواد شیمیایی 17/2 درصد، و مواد غذایی 36 درصد در این مدت افزایش 

داشت. 
جدول شماره 13، فهرست مهم ترین اقالم وارداتی کشور پاکستان را طی سالهاي 2003 

تا 2006 نشان می دهد.

 جدول13: فهرست مهم ترین اقالم وارداتی کشور پاکستان
در سالهاي 2003 تا 2006 (هزار دالر آمریکا)

روند پیشرفتسال2006سال 2005سال2004سال2003عنوانردیف

افزایشی13,048,60917,948,58425,096,57529,825,754جمع کل محصوالت

سوختهاي معدنی، نفت و 1
افزایشی3,070,9273,903,2205,299,3527,680,295قطران

رآکتورهاي هسته اي و 2
افزایشی1,665,0602,271,9703,107,2953,343,977دیگ بخار

ماشین آالت و تجهیزات 3
افزایشی669,6001,027,7492,519,9993,081,303برقی

افزایشی597,996768,5521,493,0861,732,666سایر وسایل نقلیه4
افزایشی435,726698,5291,442,5281,392,829چدن، آهن و فوالد5
افزایشی931,1211,294,6151,266,362117,7944محصوالت شیمیایی آلی6

پالستیک و محصوالت 7
افزایشی492,312713,917998,6431,128,629پالستیکی

چربیها و روغنهاي حیوانی 8
افزایشی755,826797,703863,885878,796یا نباتی

افزایشی8,37710,863460,826717,436شکر و شیرینی9

افزایشی145,257441,81985,231626,200وسایل نقلیه هوایی10

افزایشی270,892351,836458,563476,154سنگهاي گرانبها11
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افزایشی228,210355,835655,736451,979کود12

افزایشی318,517641,425517,538428,928پنبه13

مصنوعات از چدن، فوالد 14
افزایشی144,114154,805236,982427,948و آهن

دانه ها و میوه هاي روغنی و 15
افزایشی243,194269,267345,458403,798فراورده هاي آنها

افزایشی184,357214,410317,013377,585دستگاه هاي اپتیک و طبی16
افزایشی253,285340,492385,326373,929سایر محصوالت شیمیایی17

کاغذ و مقوا و محصوالت 18
افزایشی188,810225,411296,908360,971آنها

سایر اشیاي نسجی دوخته 19
افزایشی136,335156,368267,232312,855و مهیا

الستیک و محصوالت 20
افزایشی169,510218,442294,796311,812الستیکی

افزایشی84,646106,238202,926289,767سبزیجات خوراکی، نباتات21

سایر اشیاي نسجی دوخته 22
افزایشی107,125149,076208,083284,951و مهیا

افزایشی160,243171,437223,518244,408محصوالت دارویی24

محصوالت شیمیایی 25
افزایشی89,421181,289270,860238,244غیرآلی

عصاره هاي دباغی یا 26
افزایشی150,072178,493205,360233,474رنگرزي

افزایشی111,180138,813179,638208,466آلومینیوم27

افزایشی52,27781,937119,260173,079مس و مصنوعات مسی28

افزایشی14,470253,717161,370132,118غالت و حبوبات29

صابون، موم و شمع و مدل 30
افزایشی71,08693,538111,371119,643سازي آنها

صنایع بازیافت مواد زائد 31
افزایشی22,88527,12065,309111,786حیوانی

افزایشی42,37462,060100,367101,432محصوالت سرامیکی32
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افزایشی219,877250,502279,387277,932قهوه، چاي و ادویه33
افزایشی52,65055,03997,53085,866سنگ فلز و جوش33
افزایشی44,72441,93571,91785,393لباس34

میوه  و خشکبار خوراکی و 35
افزایشی36,02150,18878,67584,486خالل پوست مرکبات

افزایشی36,17653,63962,87781,650چوب و مصنوعات چوبی36
کاهشی92,76949,46576,62977,790سایر مصنوعات37
افزایشی31,15851,22978,94075,741پوست خام و چرم38
افزایشی34,881292,545113,50272,000کشتیها و شناورها39
افزایشی36,42046,10256,85466,393روغنهاي اسانسی و عطر40

شیشه و مصنوعات 41
افزایشی41,94849,38860,73058,557شیشه اي

خمیر چوب، مواد سلولزي، 42
افزایشی39,78446,20354,73557,211فیبري و غیره

نمک، گوگرد، خاك و 43
افزایشی32,66856,61351,12653,789سنگ،آهک و گچ

فراورده هاي لبنی، عسل 44
افزایشی12,38516,56433,38852,546و غیره

افزایشی14,88626,12344,40951,468مبلمان و دکوراسیون منزل45

افزایشی16,52621,19736,08249,828روي و مصنوعات روي46

افزایشی29,99231,55140,73948,676منسوجات نخی47

عملیات تکمیلی منسوجات 48
افزایشی25,98330,98046,56347,485(رنگرزي ـ چاپ ـ تکمیل)

تولیدات از آرد غالت و 49
افزایشی21,46726,30133,56347,351نشاسته

مصنوعات چاقوسازي، 50
افزایشی25,67926,58536,67438,935قاشق و چنگال

چاپ کتاب، روزنامه، 51
افزایشی14,40211,84327,52237,266تصاویر و غیره

لوکوموتیوهاي راه آهن و 52
کاهشی81,24844,31269,30136,975خط ریل
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افزایشی20,88956,83051,37435,691سایر53

افزایشی15,99817,47123,75630,881اسباب بازي و لوازم ورزشی54

مصنوعات گوناگون از 55
افزایشی14,61918,00726,69629,754فلزات معمولی

مصنوعات از سنگ و گچ 56
افزایشی9,70313,96822,80229,228و سیمان

57
پارچه هاي خاص دست 

باف، ملیله و قیطان دوزي 
و غیره

افزایشی15,06912,67622,45025,519

فراورده هاي مورد مصرف 58
کاهشی30,33929,19124,86623,666در فیلم برداري وعکاسی

افزایشی14,62714,50921,22323,490سایر محصوالت  خوراکی59

افزایشی14,82219,74523,67422,740کفش60

مهم ترین صادرکنندگان کاال به پاکستان  امارت متحده عربی، عربستان سعودي، چین، 
آمریکا، کویت، ژاپن، آلمان و هند بوده اند. 

رشد واردات پاکستان در فاصله پنج سال مورد بررسی براي بعضی کشورهاي اروپایی بیش 
از 100 درصد، هند 65 درصد، چین 46 درصد، امارات 33 درصد، و آمریکا 28 درصد 

بوده است.
11 درصد از کل واردات پاکستان از امارات متحده می باشد. عربستان سعودي  (نفت و 
فراورده هاي نفتی) و چین 10 درصد و ایاالت متحده، کویت و ژاپن هریک شش درصد از 

واردات این کشور را به خود اختصاص داده اند.
مهم ترین صادرکنندگان کاال به پاکستان در سال 2006 و سهم هر کشور از واردات این 
کشور به همراه میزان رشد ارزش واردات پاکستان از این کشورها در جدول شماره 14 

نشان داده شده است.
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 جدول 14: مهم ترین صادرکنندگان کاال به پاکستان در سال 
(واحد ارزش: هزار دالر آمریکا)

صادر کنندگان
ارزش واردات در سال 

2006
(هزار دالر آمریکا)

سهم از 
واردات کشور 

پاکستان

روند رشد ارزش واردات 
پاکستان در فاصله زمانی 

2002 تا 2006 (درصد)

29,825,75410033جهان
3,408,3551133امارات متحده عربی
3,033,2301029عربستان سعودي

2,914,9261046چین
1,885,801628ایاالت متحده آمریکا

1,881,205631کویت
1,872,407631ژاپن
1,190,279430آلمان
1,114,995465هند

808,935345اندونزي
765,84839مالزي

742,257226انگلستان
642,7672167قطر
625,500241تایلند

614,092224جمهوري کره
547,508226ایتالیا
519,56422سنگاپور
499,8232134سوئد

443,177116جمهوري اسالمی ایران
423,098119سوئیس
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409,0461127فنالند
396,009125کانادا

392,139172روسیه فدراتیو
369,310145فرانسه

4. کشورهاي صادرکننده
مهم ترین صادرکنندگان کاال به پاکستان به تفکیک گروه هاي کاالیی در جدولهاي شماره 

15 تا 34 ارائه شده است. 
ایران در زمینه  تأمین ماهیها و آبزیان، فراورده هاي لبنی، عسل، سبزیجات خوراکی و 
نباتات، میوه و خشکبار، تأمین سنگ فلز و جوش، سوختهاي معدنی، نفت، محصوالت 
شیمیایی، نمک، گوگرد، خاك و سنگ، آهک و گچ جزو10صادرکننده اصلی به پاکستان 

می باشد.

جدول15: مهم ترین صادرکنندگان سوختهاي معدنی، نفت و قطران در بازار 
پاکستان طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادرکنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

2554/233/3عربستان سعودي1
2216/428/9امارات متحده عربی2
1756/522/9کویت3
480/96/3قطر4
167/42/2جمهوري اسالمی ایران5

جمع کل واردات پاکستان : 7680/3 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول16: مهم ترین  صادرکنندگان رآکتور دیگهاي بخار و بویلر در بازار 
پاکستان طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادرکنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون الر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در پاکستان

691/520/7چین1

369/811/1ژاپن2

346/910/4آلمان3

323/09/7ایتالیا4

313/59/4آمریکا5

جمع کل واردات پاکستان: 3344 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول17: مهم ترین صادرکنندگان ماشین آالت و تجهیزات برقی در بازار 
پاکستان طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادرکنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون الر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در پاکستان

568/118/4چین1

391/812/7سوئد2

376/612/2فنالند3

363/511/8آلمان4

244/07/9آمریکا5

جمع کل واردات پاکستان : 3081/3 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول18: مهم ترین صادرکنندگان سایر وسایل نقلیه در بازار پاکستان
طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادرکنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

1006/958/1ژاپن1

205/011/8تایلند2

88/55/1کره جنوبی3

78/64/5چین4

61/63/6انگلستان5
جمع کل واردات پاکستان: 1732/7 میلیون دالر

www.trademap.org

 جدول19: مهم ترین صادرکنندگان چدن، آهن و فوالد در بازار پاکستان
طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

9/3 129/6 چین 1

8/7 121/5 ایران 2

8/2 114/0 اوکراین 3

6/9 96/7 انگلستان 4

6/4 88/8 ژاپن 5
جمع کل واردات پاکستان : 1392/8 میلیون دالر

www.trademap.org
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جدول20: مهم ترین صادرکنندگان محصوالت شیمیایی آلی در بازار پاکستان 
طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي 
موجود

( صادرکنندگان)
ردیف

18/0 209/4 هند 1
12/0 142/4 عربستان 2
11/0 127/4 چین 3
6/0 72/7 کویت 4
6/0 67/2 قطر 5

جمع کل واردات پاکستان :  1177/9 میلیون دالر

www.trademap.org

جدول21: مهم ترین صادرکنندگان  پالستیک و محصوالت پالستیکی در بازار 
پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون الر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

16/0 177/9 عربستان سعودي 1

9/0 103/1 چین  2
8/0 85/8 هند 3
7/0 83/2 قطر 4
6/0 68/2 تایلند 5

جمع کل واردات پاکستان : 1128/6 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول:22 مهم ترین صادرکنندگان چربیها و روغنهاي حیوانی یا نباتی در بازار 
پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون الر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادر کنندگان) ردیف

47/0 410/8 مالزي 1

41/0 360/9 اندونزي 2

5/0 44/7 آمریکا 3

2/0 18/5 استرالیا 4

1/0 11/4 سنگاپور 5

جمع کل واردات پاکستان :  878/8 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول23: مهم ترین صادرکنندگان شکر و شیرینی در بازار پاکستان
طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

45/0 324/3 هند 1

22/0 160/3 امارات متحده عربی 2

8/0 55/4 برزیل 3
4/0 30/4 تایلند 4
3/0 22/6 بلژیک 5

جمع کل واردات پاکستان : 717/4 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول24: مهم ترین صادرکنندگان  وسایل نقلیه هوایی در بازار پاکستان
طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

83/6 523/4 آمریکا 1

8/7 54/5 فرانسه 2

2/3 14/2 انگلیس 3

1/1 6/7 سنگاپور  4
1/0 6/2 هلند 5

جمع کل واردات پاکستان:  626/2 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول25: مهم ترین صادرکنندگان سنگهاي گران بها در بازار پاکستان
طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار 
کاال در پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون الر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادر کنندگان) ردیف

81/1 386/1 امارات متحده عربی 1
16/6 79/1 سویس 2
0/7 3/1 انگلیس 3

0/5 2/5 چین 4

0/4 2/1 آمریکا 5

جمع کل واردات پاکستان : 476/2 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول 26: مهم ترین صادرکنندگان انواع کودها در بازار پاکستان
طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال 
در پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادر کنندگان) ردیف

41/0 184/0 روسیه 1

21/0 94/5 اوکراین 2
19/0 87/1 آمریکا 3
5/0 23/9 استرالیا 4

4/0 18/5 لیتوانی 5

جمع کل واردات پاکستان :  452/0 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول 27: مهم ترین صادرکنندگان  پنبه در بازار پاکستان
طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار 
کاال در پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون الر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

21/6 92/7 آمریکا 1

18/1 77/8 برزیل 2

9/4 40/2 مصر 3

4/1 17/8 ازبکستان 4

2/4 10/4 استرالیا 5

جمع کل واردات پاکستان : 428/9 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول 28: مهم ترین صادرکنندگان مصنوعات از چدن، فوالد و آهن
در بازار پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادر کنندگان) ردیف

17/9 76/5 چین 1

14/5 62/1 ژاپن 2
10/7 45/8 ایتالیا 3
8/3 35/5 آرژانتین 4
6/7 28/5 امارات متحده عربی 5

جمع کل واردات پاکستان :  428/0 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول29: مهم ترین صادرکنندگان دانه ها و میوه هاي روغنی و فراورده هاي آنها 
در بازار پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار 
کاال در پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

49/0 197/6 کانادا 1
10/0 39/0 رومانی 2
8/0 34/1 اوکراین 3
8/0 32/1 بلغارستان 4
6/0 24/0 استرالیا 5

جمع کل واردات پاکستان : 403/8 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول30: مهم ترین  صادرکنندگان دستگاه هاي اپتیک و طبی 
در بازار پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار 
کاال در پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

17/2 64/8 آمریکا 1
11/2 42/4 آلمان 2
10/3 39/0 ژاپن 3
9/9 37/4 چین 4
9/4 35/4 انگلستان 5

جمع کل واردات پاکستان :  377/6 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول 31: مهم ترین  صادرکنندگان سایر محصوالت شیمیایی
در بازار پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار 
کاال در پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

19/0 72/3 چین 1

9/0 32/0 انگلیس 2

8/0 30/5 آلمان 3

7/0 26/4 سنگاپور 4

7/0 26/1 آمریکا 5

جمع کل واردات پاکستان : 373/9 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول32: مهم ترین صادرکنندگان کاغذ و مقوا و محصوالت آنها
در بازار پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

14/7 52/9 اندونزي 1

12/4 44/7 روسیه 2
8/8 31/6 چین 3
6/6 23/7 سوئد 4
5/7 20/6 عربستان 5

جمع کل واردات پاکستان: 361/0 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول33: مهم ترین  صادر کنندگان رشته هاي سنتتیک
در بازار پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي 
موجود

( صادرکنندگان)
ردیف

43/9 137/5 چین 1

9/4 29/3 تایلند 2

7/9 24/7 مالزي 3
5/8 18/1 کره جنوبی 4
5/8 18/0 سنگاپور 5

جمع کل واردات پاکستان : 312/9 میلیون دالر
www.trademap.org
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 جدول34: مهم ترین  صادرکنندگان الستیک و محصوالت الستیکی
در بازار پاکستان طی سال 2006

سهم کشور از کل بازار کاال در 
پاکستان

ارزش صادرات کاال به 
پاکستان (میلیون دالر)

مهم ترین رقباي موجود
( صادرکنندگان) ردیف

26/4 82/4 چین 1

8/5 26/4 مالزي 2

7/9 24/8 ژاپن 3

7/5 23/5 تایلند 4

4/4 13/8 کره جنوبی 5

جمع کل واردات پاکستان: 311/8 میلیون دالر
www.trademap.org

5. سرمایه گذاري خارجی
شرایط  طوري که  به  است،  برخوردار  سرمایه گذاري  براي  خوبی  فرصتهاي  از  پاکستان 
مناسب سرمایه گذاري، نقل و انتقال آزاد منافع و سود سهام براي سرمایه گذاران فراهم 
می باشد. با وجود این دولت پاکستان می کوشد تا حداکثر تسهیالت و امکانات به منظور 

تشویق سرمایه گذاري در کشور فراهم گردد. 
موفقیت  با  آن  در  اقتصادي  اصالحات  که  است  جهان  اول  کشور   10 زمره  در  پاکستان 
همراه بوده و این کشور در سالهاي اخیر موانع بزرگی بر سر راه اصالحات اقتصادي را 

پشت سرگذاشته است. 
در پاکستان هرنوع فعالیت  اقتصادي براي سرمایه گذاران خارجی و داخلی در شرایط 
وجود  منافع3  و  سهام2  سود  سرمایه1،  خروج  براي  محدودیت  می گیرد.  صورت  یکسان 

1. Remmitances of Capital
2. Dividends 
3. profits 
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ندارد. عالوه بر آن محرکهاي تعرفه اي و مالیاتی هم در نظر گرفته شده است. 
سرمایه گذاري خارجی در پاکستان به خوبی حمایت می شود و مجلس با تصویب قانون 
است.  نموده  برطرف  را  سرمایه گذاران  نگرانی  و  ترسها  خارجی  سرمایه گذاران  جلب 
برنامه خصوصی سازي در کشور، سرمایه گذاران کشورهاي خاورمیانه، اروپا و خاور دور 

را به خود جلب کرده است. 
پاکستان با بیش از  165 میلیون نفر جمعیت داراي پتانسیلهاي فراوانی می باشد. شش 
شرکت عمده ارائه دهنده خدمات مخابراتی سیار در نظر دارند طی دو سال آینده، سالیانه 

مبلغ یک میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاري کنند. 
سرمایه گذارانی از کشورهاي مختلف در نظر دارند در پروژه هاي احداث هتل، ایجاد تفرجگاه 
و احداث مسکن در پاکستان سرمایه گذاري نمایند. شرکت سرمایه گذاري ولید عربستان 
آخرین  طبق  نماید.  احداث  پاکستان  در  مجلل  و  بزرگ  هتلهاي  است  مصمم  سعودي 
یعنی  پاکستان  اقتصادي  عمده  بخش  چهار  در  دارد  نظر  در  سعودي  عربستان  توافقات، 
امور زیر بنایی، نیرو، پتروشیمی و کشاورزي به میزان 10-8 میلیارد دالر سرمایه گذاري 

نماید. 
این تحرکات نمایانگر آن است که با ارائه اندیشه نوین سرمایه گذاري، ذهنیتها و تصورات 
خارجی  سرمایه گذاران  و  است  تغییر  حال  در  پاکستان  به  نسبت  سرمایه گذاران  قدیمی 
مایلند با ذهنیتی روشن و با ضریب باالي اطمینان در سازندگی این کشور مشارکت داشته 

باشند. 
سرمایه گذاري در هر مقیاس و در هر زمینه و مکان در پاکستان بدون محدودیت امکان پذیر 
داراي  پاکستان  است.  ممنوع  آنها  در  سرمایه گذاري  که  ویژه  بخش  چهار  جز  به  است، 
فناوري  گاز،  نفت،   : جمله  از  ها  رشته  بقیه  در  سرمایه گذاري  براي  زیادي  توانایی هاي 
پروژه هاي  بنایی،  زیر  امور  منسوجات،  صنعت،  و  کشت  مخابرات،  صنعت  اطالعاتی، 
خدمات،  بخش  دولت،  دارایی هاي  خصوصی سازي  معادن،  و  حفاري  درمان،  و  بهداشت 

جهانگردي و غیره می باشد. 
این کشور همچنین داراي اراضی فراوان، منابع طبیعی غنی، منابع انسانی نیرومند، بازار 
داخلی وسیع و رو به رشد، زیر ساختهاي سازماندهی شده، نظام حقوقی و اماکن راهبردي 

خوب می باشد که آن را به عنوان یک قطب منطقه اي مطرح می نماید. 
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در حال حاضر بیشترین ضرورت براي سرمایه گذاري در بخش الکتریسیته و امور زیر 
بنایی احساس می شود که نیاز این کشور به افزایش تولید الکتریسیته از 14642 مگاوات 

در سال 2005 به 20584 مگاوات در سال را تأمین نماید. 
مشغول  فعالیت  به  پاکستان  در  خارجی  مشترك  شرکت   600 از  بیش  حاضر  حال  در 
هستند که از بین آنها بیش از 200 شرکت کامًال خارجی هستند. این شرکتها در فضایی 

خوب و رقابتی به فعالیت خود ادامه می دهند و سود فراوانی عاید آنان می شود. 
افزایش میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی از 500 میلیون دالر در سال 2000 میالدي 
به 1/5 میلیارد دالر در سال مالی 2004 و بیش از سه میلیارد دالر در سال مالی  2006 
بوده  کشور  در  سرمایه گذاري  و  خصوصی سازي  تجارت،  آزادسازي  فضاي  ایجاد  از  ناشی 

است.    
سرمایه گذاري خارجی  در سال 2006 به رقم 53/3 میلیارد دالر رسید. به گزارش بانک 
طی  خصوصی سازي  پروژه هاي  شامل  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاري  پاکستان  مرکزي 
سال 2006 میالدي نیز به 3/53 میلیارد دالر رسیده است. سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
دالر  میلیارد  دو  حدود  که  می دهد  نشان  را  صعودي  روند  یک  نیز  بدون خصوصی سازي 
است. قسمتی از سرمایه گذاریهاي خارجی در بخش اکتشاف نفت و گاز، ساختمان سازي، 

مواد غذایی، شیمیایی و تجاري صورت گرفته است. 
بخش عمده سرمایه گذاري در طرحهاي خصوصی سازي در بخش مخابرات بوده است. 

سرمایه گذاري خارجی درپاکستان به طور عمده توسط کشورهاي اروپایی و آمریکا انجام 
می گیرد. از نکات شایان توجه حجم رو به کاهش سرمایه گذاري چین در سال 2006 بوده 
است. کشورچین طی سال 2006 میالدي تنها 1/7 میلیارد دالر در پاکستان سرمایه گذاري 

نموده است. 
شرکتهاي چند ملیتی همواره مشارکت مثبتی در رشد اقتصادي کشورهاي درحال توسعه 
به  وسیله سرمایه گذاریها، محصوالت وخدمات خود داشته اند. محیط مساعد سرمایه گذاري، 
دستیابی به ساختار زیربنایی، فرصتهاي سود بخش بازرگانی و باالتر از همه وضع خوب 

نظم و قانون براي جلب شرکتهاي چند ملیتی نیاز می باشد. 
طی  ملیتی  چند  شرکتهاي  به  شده  ذکر  شرطهاي  از  بخشی  نمودن  درفراهم  پاکستان 
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چهار الی پنج سال گذشته موفق بوده است. پاکستان کامًال از این محیط استفاده کرده 
و سرمایه گذاري مستقیم خارجی را به باالترین حد خود رسانده است، بنابرآخرین آمار 
بازار جهانی، پاکستان جزو 10 کشور جذب جهان در ارتباط با شرکتهاي چند ملیتی و 

سرمایه گذاران خارجی شده است. 
بنابر آمار تهیه شده توسط اتاق سرمایه گذاران خارجی، درحال حاضر168 شرکت چند 
ملیتی درپاکستان فعال هستند که تعداد 106 شرکت در زمینه صنعتی، 23 شرکت در 
کشتیرانی  بیمه،  در  شرکت  مالی، 12  خدمات  بانکداري  در  شرکت  و 27  تجارت  بخش 
آمریکایی  است:  ترتیب  این  به  آنها  کشوري  ترکیب  می کنند.  فعالیت  هوایی  خطوط  و 
44، انگلیسی 41، اروپایی 45، خاورمیانه 13 و غیره. این شرکتها حداکثر سرمایه 241 
این  فروش   می باشد.  خارجی  سرمایه  روپیه  میلیارد  آن 120  از  که  دارند  روپیه  میلیارد 
شرکتها 11 درصد تولید ناخالص داخلی کشور و 32 درصد تولید ناخالص داخلی بخش 
تولیدات را تشکیل می دهد. اتاق بازرگانی و صنایع سرمایه گذاران خارجی پاکستان نقش 
مثبتی در راستاي توسعه سرمایه گذاري خارجی در پاکستان در تعامل با شرکتهاي چند 
ملیتی، حفظ و ترویج منافع تجاري، صنعتی و ساختاري سرمایه گذاران خارجی مشغول 

در فعالیتهاي صنعتی و تجاري در پاکستان، ایفا می کنند. 
سال  پنج  در  سرمایه گذاري  با  رابطه  در  ملیتی  چند  شرکتهاي  براي  بخش  جاذب ترین 
پاکستان   مخابرات  بازار  حاضر  درحال  است.  بوده  پاکستان  مخابرات  بخش  گذشته، 
بیشترین رشد را در منطقه دارد. تقریبًا تمام شرکتهاي بزرگ جهانی فعال در این زمینه 
در پاکستان حضور دارند. بخش مخابرات پاکستان با سرعت چشمگیري با پیش بینی 
همراه،  تلفنهاي  در  مداوم  توسعه  نشانگر  روند  این  و  می کند  رشد  درخشان  آینده 
تلفنهاي بی سیم، رقابت در تلفنهاي ثابت و در پی خصوصی سازي شرکت عظیم دولتی 

مخابرات پاکستان می باشد.
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سالیان درازي است که دو کشور ایران و پاکستان به لحاظ همجواري داراي ارتباطات 
گوناگون از جمله مبادالت بازرگانی هستند. بررسی آمارهاي موجود از حجم مبادالت 
دو کشور در سالهاي اخیر روند رو به رشد و چشمگیري را نشان می دهد. به گونه اي که 
حجم مبادالت دو کشور از 30 میلیون دالر درسال 1358 به بیش از 613 میلیون دالر 

درسال 1385 رسیده است. 
نکته قابل توجه دراین میان آن است که به رغم آمارهاي یاد شده منابع رسمی، رقم قابل 
مالحظه اي ـ بیش از یک میلیارد دالرـ را براي تجارت غیررسمی و قاچاق کاال و سوخت 
بین دو کشور برآورد می کنند. طوالنی بودن مرزهاي مشترك و غیره زمینه را براي قاچاق 
درسالهاي  نیز  سوخت  قاچاق  معضل  است.  نموده  هموار  کشور  دو  بین  کاالها  چشمگیر 
مالیات  وضع  و  ایران  در  سوخت  به  یارانه  تخصیص  و  شده  افزوده  موضوع  این  به  اخیر 
برآن در پاکستان به آن دامن زده است. هرچند درسال گذشته اقدامات مهمی در ایجاد 
ایستگاه هاي جدید گمرکی و کنترل مرزها براي جلوگیري از قاچاق صورت گرفته است اما 

مشکل به دلیل ابعاد گسترده مسئله هنوز پابرجاست. 
عالوه بر مبادالت تجاري مزبور، شش بازارچه مرزي بین دو کشور وجود دارد که سه بازارچه 
توافق  و  مذاکره  سالها  از  پس  که  است  ذکر  به  الزم  هستند. البته  غیرفعال  بقیه  و  فعال 
طرفین هنوز بازارچه هاي مرزي کوچک، پیشین و میرجاوه به صورت یک طرفه فعالیت 

می کنند و طرف پاکستانی به رغم قول مکرر همکاري، از این امر اجتناب می ورزد. 
در سال 1384 حجم تجارت از این بازارچه ها به 34405 هزار دالر رسید که موازنه تجاري 

آن به نفع ایران به میزان 29057 +  هزاردالر بوده است. 

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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1. تراز تجاري 
ترازتجاري بین دو کشور که طی سالهاي 1358 تا 1375 اکثراً به ضرر ایران منفی بود، 
پس از این دوره همواره مثبت بوده و روند صعودي خود را طی نموده تا جایی که درسال 
1384، کشورمان به میزان صادراتی تقریبًا دو برابر نسبت به میزان واردات از پاکستان 
که   - روابط  مطلوب  سطح  به  رسیدن  تا  هنوز  آنکه  است،  مسلم  آنچه  اما  یافت.  دست 
درمرحله اول حجم مبادالت یک میلیارد دالري تخمین زده شده است- راه طوالنی در 
پیش است. چرا که یکی از دالیل مثبت شدن تراز تجاري به نفع ایران، کاهش تعرفه هاي 

گمرکی پاکستان به دلیل الحاق به WTO  بوده است. 
جدول شماره 35 و نمودار شماره 1، تراز تجاري ایران و پاکستان را نشان می دهند.

 جدول35: تراز بازرگانی ایران و پاکستان از سال 1377 تا 1386
ارزش: میلیون دالر

1377137813791380138113821383138413851386سال

35/552/464/687142138130295307269صادرات

27/223/940/861888796138169153واردات

تراز 
116+138+156+34+51+54+26+523/8/ 28+8/2 +تجاري

•

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••• •••

نمودار 1 : تراز بازرگانی ایران و  پاکستان از سال 1377 تا 1385
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2. واردات پاکستان از ایران
صادرات ایران به پاکستان در فاصله سالهاي 1377 تاکنون پیوسته در حال رشد بوده 
اساس  بر  است.  بوده  برخوردار  مناسبی  رشد  از  تا 1385  سالهاي 1383  در  ویژه  به  و 
آمارهاي  ITC، در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 رشد صادرات ایران به پاکستان ساالنه 
16 درصد بوده است. اگرچه این مقدار به نسبت کل واردات کشور پاکستان و با توجه به 

مناسبات دوجانبه و موجود بین دو کشور بسیار اندك است.
صادرات نفت و سوختهاي معدنی ایران به پاکستان، سهم عمده صادرات ایران را تشکیل 
می دهد - 38 درصد - که صادرات این محصول نیز در سالهاي گذشته روند کاهشی 
به  ایران  نفت  صادرات  تا 2006  سالهاي 2002  فاصله  در  دیگر  عبارت  به  است.  داشته 
پاکستان سالیانه هفت درصد کاهش داشته و کشورهاي کویت و عربستان بازار نفت این 

کشور را در اختیار گرفته اند. 
جدول شماره 36 و نمودار شماره 2 ترکیب واردات پاکستان از ایران را نشان می دهند. 
جدول شماره 37 نیز ارزش صادرات نفتی ایران به پاکستان را نشان می دهد. همچنین 

جدول شماره 38 روند صادرات غیرنفتی ایران به پاکستان را نشان می دهد.

 جدول36: میزان صادرات ایران  به پاکستان و واردات جهانی پاکستان
در سال2006 (واحد: 1000 دالر )

عنوان
واردات جهانی پاکستانواردات پاکستان از ایران

رشد سالیانه سال 2006
سهم بازار سال 2006(درصد)

جهانی
77,680,2950/5-167,382نفت و سوختهاي معدنی

121,5132161,392,8290/4آهن و فوالد
39,474281,177,9440/4مواد شیمیایی ارگانیک
19,3417585,8660/1سنگهاي معدنی فلزي

15,743111,128,6290/3پالستیک و محصوالت پالستیکی
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11,7592284,4860/1میوه تازه و خشک
9,70021049,8280/3روي و محصوالت آن

9,4966875,7410/3پوست خا م
7,5132683,343,9770/2رآکتورهاي هسته اي و دیگ بخار
15289,7670/8-7,299سبزیجات خوراکی و ریشه ها

نمک، آهک، گچ و سیمان، سنگ و 
5,4074253,7890/2سولفور

43428,9280/9-3,736پنبه
2,917873,081,3030/2ابزار الکترونیکی
2,07020277,9321/4قهوه و چاي

1,9732511,732,6660/2سایر وسایل نقلیه
1,8246284,9511صنایع  بافتنی دستی
317,1850/1-1,754قالی و گلیم و غیره
1,53931652,5460/1فراورده هاي لبنیاتی

1,35335451,9791/5کود

1,25714119,6430/4صابون، موم و شمع و مدل سازي آنها

1,229115360,9710/2کاغذ و مقوا و محصوالت آنها
88193373,9290/4سایر محصوالت شیمیایی
23238,2440/3-815مواد شیمیایی غیرارگانیک
810107427,9480/2محصوالت آهنی و فوالدي

769773377,5850/1ابزار پزشکی و عکاسی

72411311,8120/3الستیک ومحصوالت الستیکی
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52411181,6500/1چوب و محصوالت چوبی
51511208,4660/2آلومینیوم و محصوالت آن
4759458,5570/1شیشه و محصوالت شیشه اي
2515,4450/1-465پشم، مو و محصوالت وابسته

45410403,7981/2چربیها، روغنها و دانه هاي روغنی
39245233,4740/4رنگ و مواد رنگزدنی

32612214,8360سبزیجات، میوه، خشکبار
32214247,3510/2تولیدات از آرد غالت و نشاسته

27449101,4320/3محصوالت سرامیکی
2356419,9630/5سرب و محصوالت آن

سنگ، گچ، سیمان و سایر مواد 
2071129,2280/1ساختمانی

164117244,4080/1دارو
20,5080/7 122ابریشم

166,5690/2-71رزین، صمغ
132,1180/3 62حبوبات

69173,0790/1-48مس و محصوالت آن
1477,7900/4-47سایر مصنوعات

381,6330-35ماهی و سایر آبزیان
1714717,4362/4شکر و شیرینی
447,4850/3-17پارچه بافی

171135,6910سایر
1,6220/1 14کبریت و مواد آتشزا
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20626,2000/4-14هواپیما، سفینه و ابزار مربوطه
119220,0790/1چسب، سریش، آهار وغیره

111722,2740/2نخ و پشم نتابیده و کرك و غیره
111785,3930/2سایر لباسها

29,7540/1 11سایر محصوالت از فلزات اساسی
*2,468,742*0سایر

نمودار 2: ترکیب صادرات جمهوري اسالمی ایران به پاکستان در سال 2006

 جدول 37: صادرات نفت خام جمهوري اسالمی ایران به پاکستان
طی سالهاي2000 تا 2006

2000200120022003200420052006سال

 ارزش
160141129204/3129121/4149(میلیون دالر)
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 جدول 38: وضعیت روند صادرات غیرنفتی جمهوري اسالمی ایران
به پاکستان به تفکیک بخشها

نام بخش صادراتی
متوسط 

سهم از کل 
صادرات 
(درصد)

روند فعلی صادرات 
بخش به پاکستان

راهکارهاي پیشنهادي 
جهت افزایش صادرات 

محصوالت بخش مربوطه به 
پاکستان

افزایش نفوذ در بازار 44/1آهن و فوالد
پاکستان

1) تدوین طرحهاي بازاریابی
2) مطالعات تفصیلی بازار 

کشور پاکستان
3) ایجاد نمایشگاه هاي 

عرضه کاال
4) دعوت از تجار و بازرگانان 

پاکستانی
5) تمرکز بر کاالهاي داراي 

مزیت نسبی در ایران

افزایش نفوذ در بازار 14/3مواد شیمیایی ارگانیک
پاکستان

افزایش نفوذ در بازار 7/0سنگهاي معدنی فلزي
پاکستان

پالستیک و محصوالت 
افزایش نفوذ در بازار 5/7پالستیکی

پاکستان

افزایش نفوذ در بازار 4/3میوه تازه و خشک
پاکستان

افزایش نفوذ در بازار 3/5روي و محصوالت آن
پاکستان

افزایش نفوذ در بازار 3/4پوست خا م
پاکستان

رآکتورهاي هسته اي و 
افزایش نفوذ در بازار 2/7دیگ بخار

پاکستان

کاهش نفوذ در بازار 2/6سبزیجات خوراکی
پاکستان

نمک، آهک، گچ و 
افزایش نفوذ در بازار 2/0سیمان، سنگ

پاکستان

کاهش نفوذ در بازار 1/4پنبه
پاکستان

افزایش نفوذ در بازار 1/1ابزار الکترونیکی
پاکستان
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در بین صادرات غیرنفتی، بیشترین ارزش صادراتی متعلق به آهن و فوالد بوده که در 
طول سالهاي مورد بحث رشد قابل مالحظه اي داشته است. ارزش صادرات آهن و فوالد 
ایران به پاکستان در سال 2006 نزدیک به 122 میلیون دالر بوده و در فاصله سالهاي 

مورد بحث سالیانه 216 درصد رشد داشته است.
مواد شیمیایی، سنگهاي معدنی فلزي، پالستیک، میوه تازه و خشک از دیگر محصوالت 

صادراتی ایران به پاکستان هستند.

2-1. آهن و فوالد 
مهم ترین صادرات غیرنفتی ایران به پاکستان بوده و 44  درصد از سهم صادراتی را 

به خود اختصاص داده است.
 قراضه و ضایعات از فوالد ممزوج (غیر از فوالد زنگ نزن)، محصوالت از آهن یا فوالد 
غیرممـزوج و قراضـه با ضایعات آهن غیرمذکور در جـاي دیگر از جمله محصوالت 

صادراتی این گروه می باشد.
 روند صادرات این محصوالت به پاکستان در سالهاي اخیر افزایشی و رشد آن بسیار 

زیاد بوده است.

2-2. مواد شیمیایی ارگانیک 
 دومین صادرات غیرنفتی ایران به پاکستان مواد شیمیایی ارگانیک است که بیش از 

14 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
 پارا اکسیلین مهم ترین ماده شیمیایی صادر شده به پاکستان بوده است.

 میزان رشـد سالیانه صادرات مواد شیمیایی ارگانیک به پاکستان در فاصله سالهاي 
گذشته 28 درصد بوده است.

2-3. سنگهاي معدنی فلزي 
 سـومین محصول صادرات غیرنفتی ایران به پاکسـتان سنگهاي معدنی فلزي است 

که بیش از هفت درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
 سـنگ فلز و جوش مهم ترین سـنگهاي معدنی فلزي صادر شـده به پاکستان بوده 

است.
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 میزان رشـد سالیانه صادرات سـنگهاي معدنی فلزي به پاکستان در فاصله سالهاي 
گذشته 75 درصد بوده است.

2-4. پالستیک و محصوالت پالستیکی 
 چهارمین محصـول صادرات غیرنفتی ایران به پاکسـتان، پالسـتیک و محصوالت 
پالسـتیکی است که نزدیک به شـش درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص 

داده است.
 میزان رشد سالیانه صادرات پالستیک و محصوالت پالستیکی به پاکستان در فاصله 

سالهاي گذشته 11 درصد بوده است.

2-5. میوه تازه و خشک 
 پنجمین محصول صادرات غیرنفتی ایران به پاکسـتان میوه تازه و خشک است که 

نزدیک به 4/3 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
 آلو خشـک کرده و خرما مضافتی تازه یا خشک کرده مهم ترین میوه تازه و خشک 

صادر شده به پاکستان بوده است.
 میزان رشـد سـالیانه صادرات میوه تازه و خشـک به پاکسـتان در فاصله سالهاي 

گذشته 22 درصد بوده است.

3. صادرات پاکستان به ایران 
به  نزدیک  تا 2006،  سالهاي 2002  فاصله  در  پاکستان  از  ایران  واردات  میزان   هرچند 
دوره،  این  در  آن  ارزش  ساالنه  رشد  میزان  اما  بوده،  کشور  آن  به  صادرات  درصد   40 
33 درصد است. روند واردات ایران از پاکستان نیز پیوسته مثبت بوده اما حجم آن در 

مقایسه با صادرات پاکستان اندك می باشد. 
جدول شماره 39 و نمودار شماره 3، ترکیب صادرات پاکستان به ایران را نشان می دهند.

مهم ترین واردات ایران از پاکستان غالت، برنج و حبوبات بوده است که 62 درصد ارزش 
کل واردات را در بر می گیرد، چرم و اشیاي چرمی، البسه، چدن،آهن و فوالد، پنبه و 

منسوجات، میوه و خشکبار از دیگر واردات ایران از پاکستان می باشد. 
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 جدول 39: میزان واردات ایران از پاکستان و صادرات جهانی پاکستان
در سال 2006 واحد:  1000 دالر

عنوان

صادرات پاکستان
صادرات جهانی پاکستان به ایران

سال
2006

رشد 
سالیانه
(درصد)

سال
2006

سهم بازار
 جهانی

111,216391,152,3382/4غالت و حبوبات
12,686415680,3691/8اشیاي ساخته شده از چرم 

8,9545234,4900/8سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا
6,25324,8620چدن، آهن و فوالد

6,189103,601,0097/6پنبه
میوه  و خشکبار خوراکی و خالل پوست 

5,288300117,0150/2مرکبات

3,976618,0390/2منسوجات نخی
3,945109715,1510تولیدات از آرد غالت و نشاسته

1,7802651,348,3210/9تکمیل منسوجات غیر از کشباف
283,242,5149/1-1,678لباس

1,564536,5430کشتی ها و شناورها
1,466813,1530کاغذ و مقوا و محصوالت آنها

1,43945112,9480رآکتورهاي هسته اي و دیگ بخار
1,1416831,0910/2سایر مصنوعات

1,0413691,902,2121/3تکمیل منسوجات  کشباف
77011123,8400/9کبریت و مواد

745211127,3900/5نمک، گوگرد، خاك و سنگ،آهک و گچ
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 دانه ها و میوه هاي روغنـــی و فراورده هاي
7402125,1010/1 آنها

706110120,3330ماشین آالت و تجهیزات برقی
4170,6060-695دستگاه هاي اپتیک و طبی

49147,3560/4-607سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا
59743,8600/1سبزیجات خوراکی، نباتات

5861417,0600سبزیجات، میوه، خشکبار و فراورده هاي آنها
563140246,1292قالی، گلیم، کفپوش و غیره
53245020,8590عصاره هاي دباغی یا رنگرزي

47012442,4550/1مصنوعات چاقوسازي، قاشق و چنگال
45526,7360چسب، سریش، آهار و غیره

4434286,6860محصوالت دارویی
51213,3470/1-274پالستیک و محصوالت پالستیکی

251023,4870/1قهوه، چاي و ادویه
191085,1550/1الستیک و محصوالت الستیکی

160828,2020توتون و تنباکو
146112,9530چوب و مصنوعات چوبی

1290317,7191/1پوست خام و چرم
126627,8810روغنهاي اسانسی و عطر
11505,2840/1سرب و محصوالت آن

11433666,7610مبلمان و دکوراسیون منزل
11012774,3620مصنوعات از چدن، فوالد و آهن

4796,9350/3-106شکر و شیرینی
10218811,1890سایر

81028,6250/1فراورده هاي لبنی، عسل وغیره
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عملیات تکمیلی منسوجات(رنگرزي، چاپ، 
6306,5380تکمیل)

600304,7330/4اسباب  بازي و لوازم ورزشی
5841,2310/1-32سوختهاي معدنی، نفت و قطران
3329,9380/1-25مصنوعات از سنگ و گچ و سیمان

2106,0780محصوالت شیمیایی غیرآلی
17032,8510/2نخ، ریسمان، پشم نتابیده و کرك و غیره
1701,3210مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی

150167,7120/3ماهیها و آبزیان
1515711,5190سایر محصوالت شیمیایی

7516,8970-14شیشه و مصنوعات شیشه اي
13099,5070/2چربیها و روغنهاي حیوانی یا نباتی

پارچه هاي خاص دست باف، ملیله و 
11038,0220/3قیطان دوزي و غیره

فراورده هاي مورد مصرف در فیلم برداري و 
10899650عکاسی

*16,077,678*0سایر

نمودار 3: ترکیب واردات جمهوري اسالمی ایران از پاکستان در سال 2006
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4. موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي موجود 
در این قسمت مهم ترین موافقت نامه ها و تفاهم نامه  تجاري موجود بین دو کشور را بررسی 

می کنیم.
4-1. سازمان همکاري اقتصادي (اکو)

در  ابقا  به  نسبت  ایران  قاطع  نظر  اعالم  عدم  علت  به  و  اسالمی  انقالب  پیروزي  از  پس 
تعلیق  حالت  به  سازمان  این  فعالیت  آن،  از  خروج  یا  منطقه اي  عمران  همکاري  سازمان 
در آمد، تا جایی که در سال 1359 تصمیم به انحالل آن گرفته شد. اما از سال 1363در 
جهت گسترش روابط با کشورهاي همسایه، براي بسط همکاري سه کشور ایران، پاکستان 
و ترکیه، ساختاري تحت عنوان سازمان همکاري اقتصادي (اکو) آغاز به کار کرد. اولین 
اجالس سران کشورهاي عضو اکو، پس از پیروزي انقالب اسالمی در سال 1372 در تهران 

تشکیل شد. 
این اجالس از اهمیت ویژه اي برخوردار بود، زیرا با تحوالت شگرفی که در صحنه جهانی 
استقالل   تازه  کشورهاي  از  تعدادي  بود،  افتاده  اتفاق  شوروي  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  با 
یافته آسیاي مرکزي و قفقاز را بر آن داشت تا تمایل خود را براي پیوستن به این سازمان 
به  اکو  فعالیتهاي  توسعه  روند  در  عطفی  نقطه  می توانست  عالقه  این  که  نمایند،  اعالم 
حساب آید. بنابراین عالوه بر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، 

تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و همچنین افغانستان به عضویت اکو درآمدند. 
طبیعتاً پیوستن جمهوریهاي تازه استقالل یافته به اکو، می توانست از نظر سیاسی موجب 
تشکل بیشتر کشورهاي مسلمان و غیرعرب منطقه شده و براي ایجاد یک بلوك قدرتمند 

منطقه اي مؤثر واقع شود.
کشورهاي عضو اکو در منطقه اي راهبردي قرارگرفته اند که داراي منابع طبیعی فراوانی 
نظیر منابع عظیم نفت و گاز، مواد معدنی فلزي از جمله مس، طال و ذخایر عظیمی از 
مواد معدنی غیرفلزي و از همه مهم تر نیروي انسانی یا به عبارتی سرمایه انسانی فراوان و 
جوان می باشد. کشورهاي عضو اکو که از زمینه رشد بازار منطقه اي خوبی برخوردارند 
می توانند آینده توسعه صنعتی این کشورها را رقم بزنند. اگر فرایند همکاریها و در پی 
آن همگرایی منطقه اي با استفاده از توسعه مناطق آزاد صنعتی شکل گرفته و توسعه یابد 
و در این جهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد کاالها، خدمات، سرمایه و سایر عوامل تولید 
به عنوان بستر حصول به این فرایند عمل کنند، آنگاه همکاریهاي منطقه اي کشورهاي اکو 

می تواند نقشی بسیار وسیع تر در معامالت اقتصادي بین المللی ایفا کند.
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4-2. موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان
امضا و اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان را نیز می توان فصل 
مشترك جدیدي در روابط دو کشور دانست. درحال حاضر طرف ایرانی براي 309 قلم 
کاالي پاکستانی و طرف پاکستانی براي 338 قلم کاالي ایرانی با میانگین برابر19/5 درصد 

تخفیف قائل می شوند. 
توجه به بازار پاکستان و شناخت نیازهاي آن، تشخیص مزیتهاي کشور در صادرات کاال 
و خدمات، ارتقاي کیفیت کاالها و خدمات صادراتی، رفع برخی موانع دست و پاگیر و 
بروکراتیک، تأسیس شعبه بانک ایرانی در کراچی - که به تعویق افتادن آن مدتهاست 
مانعی در راه توسعه تجارت طرفین محسوب می شود – و غیره از جمله اقداماتی است 

که براي بهبود سطح روابط دو کشور ضروري به نظر می رسد. 
پاکستان به دلیل گذراندن دوره اصالحات اقتصادي خود و دارا بودن سرعت قابل توجه 
دردستیابی به توسعه، داراي پتانسیل باالیی در جلب مشارکتهاي خارجی است و اکنون 
جاي خالی ایران در بسیاري از موارد مزبور - بخصوص خدمات فنی و مهندسی- توسط 
سایر کشورها پر می شود، که درصورت حضور هرچه فعال تر جمهوري اسالمی ایران هم 
براي  شده  تمام  هزینه هاي  لحاظ  به  هم  و  می شود  ما  کشور  نصیب  توجهی  قابل  منافع 

پاکستان صرفه اقتصادي بیشتري خواهد داشت. 
و  ایران  بین  ترجیحی  تجارت  موافقت نامه  در  کاالها  تعرفه اي  مقایسه  شماره 40  جدول 

پاکستان را نشان می دهد:
جدول40: مقایسه لیستهاي کاال در موافقت نامه ترجیحات تعرفه اي فی مابین 

ایران و پاکستان

پاکستانایرانپوشش کاال

534380تعداد کاالهاي در خواستی طبق کد شش رقمی

338309تعداد کاالهاي پذیرفته شده طبق کد شش رقمی

63/2981/31درصد پذیرفته شده به نرخ کاالهاي پیشنهادي
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پاکستانایرانمیانگین و میزان کاهش تعرفه
32/415/8میانگین تعرفه اعمال شده در مورد کاالهاي پیشنهادي (درصد)

26/0812/7میانگین تعرفه بعد از اعمال امتیاز (درصد)
19/519/5نرخ کاهش تعرفه (درصد)

درصد از کلپاکستان (تعداد)درصد از کلایران (تعداد)وضعیت تعهد نسبت به کاهش تعرفه ها

652118053/2کاهش 10 درصد
51/641/2کاهش15 درصد
1980/66154/4کاهش20 درصد
371213640/2کاهش30 درصد

41/230/8سایر

درصد و تعداد کاالهاي مورد تعهد ایران
درصد به کلتعداد ردیف کاالشرح کاالردیف

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد و کفش (فصلهاي 52، 53، 1
64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،57 ،55 ،5411938/5

2
فلزات معمولی و مصنوعات آنها، ماشین آالت و وسایل مکانیکی، 
ادوات برقی وغیره، دستگاه هاي اپتیک، طبی، جراحی و قطعات 

آنها (فصلهاي 73 و 76 و 82 و 84 و 85 و 90)
6521

محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته، مواد پالستیکی 3
5216/9(فصلهاي 30 و 32 و 36 و 38 و 39 و 40)

مصنوعات از گچ و سیمان و غیره و شیشه و فراورده هاي آنها و 4
3912/6مصنوعات گوناگون (فصلهاي 68 و 69 و 70 و 96 )

 محصوالت معدنی و محصوالت شیمیایی 5
206/5(فصلهاي 25 و 30 و 32 و 36 و 38)

 محصوالت حیوانی، نباتی و صنایع غذایی 6
92/9(فصلهاي 3 و 8 و 10 و 21 و 23)

چرم و اشیاي مرتبط چوب و اشیاي چوبی،کاغذ یا مقوا و 7
51/6مصنوعات از آن (فصلهاي 42 و 44 و 48 و 49)
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درصد و تعداد کاالهاي مورد تعهد پاکستان

تعداد ردیف شرح کاالردیف
کاال

درصد
 به کل

1
محصوالت نباتی، حیوانی و صنایع غذایی (فصلهاي 3 و 4 و 5 
و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 

و 21 و 22 و 23 )
9829

انواع محصوالت صنایع شیمیایی یا صنابع وابسته (فصلهاي 2
286719/8 و 29 و 39 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 38 )

محصوالت معدنی و مصنوعات از سنگ و شیشه (فصلهاي 25 3
4814/2و 26 و 27 و 68 و 70 )

4112/1کاالها و مصنوعات گوناگون (فصلهاي 94 و 95 و 96 )4

مواد نسجی و مصنوعات از این موارد و کفش (فصلهاي 51 و 5
523710/9 و 54 و 56 و 57 و 61 و 62 و 63 و 64 )

6
ماشین آالت مکانیکی و ادوات برقی، وسایل نقلیه زمینی و 

اجزاي آن، وسایل اپتیک، ابزارآالت طبی و جراحی (فصلهاي 
84 و 85 و 87 و 90 )

247/2

7
مواد پالستیکی و کا ئوچو و مصنوعات آنها، پوست خام و چرم، 
چوب و اشیاي چوبی،کاغذ و مقوا و اشیاي ساخته شده از آنها 

(فصلهاي 39 و 40 و 41 و 44 و 46 و 47 و 48 )
236/8

4-3. احداث خط لوله گاز ایران – پاکستان – هند
از دیگر موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي موجود بین دو کشور ایجاد خط لوله گاز ایران 
پاکستان و هند است که قائم مقام وزارت نفت و گاز طبیعی هند نسبت به آغاز کار احداث 

خط لوله گاز ایران – پاکستان – هند در ماه مارس 2008 اظهار امیدواري کرده است. 
وي همچنین گفته است که توافق نامه حق ترانزیت این کشور با پاکستان نیز از قبل از آغاز 

این طرح هفت میلیارد دالري نهایی می شود. 
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5. فعالیتهاي نمایشگاهی و هیأتهاي تجاري 
تاکنون چندین نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در پاکستان برگزار شده است 
که یکی از موفقیت آمیزترین آنها در سال 2006 میالدي برگزار شد. مهم ترین دستاورد 
داشتند.  حضور  درآن  قاره  پنج  از  1000خریدار  از  بیش  که  بود  این    2006 نمایشگاه 
حضور30 شرکت کننده در فضایی بالغ بر 450متر مربع فضاي مفید در زمینه هاي ساختمان 
و برق، خدمات لوازم خانگی، غذایی، فرش و موکت، صنایع دستی، مواد شیمیایی، ترانزیت 
و حمل و نقل کاال، صادرات مشتقات نفتی، سیم کابل، واردات، صادرات، ماشین سازي و 
روغن موتور، از دیگر ویژگیهاي این نمایشگاه بود. از این نمایشگاه رئیس جمهور و نخست 
وزیر پاکستان بازدید کردند. در این نمایشگاه بر ضرورت توسعه تجارت، تشویق تجار و 

سرمایه گذاران خارجی تأکید شده است. 
در ماه مه سال 2008 (اردیبهشت 1387 ) نیز نمایشگاهی براي شناسایی ظرفیت تجاري 

ایران در کراچی برگزار شد.
اهم هیأتهاي تجاري مبادله  شده بین دو طرف به قرار زیر است:

 سـفر آقاي خاتمی، ریاسـت محترم جمهوري وقت همزمان با برگزاري سیزدهمین 
اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي ( 1381 ) 

 سفر آقاي شریعتمداري، وزیر محترم بازرگانی سابق به اسالم آباد جهت شرکت در 
اجالس وزراي بازرگانی اکو ( تیرماه 1382 ) 

 سـفر آقاي طارق اکرام، وزیر مشـاور و رئیس مرکز توسـعه صادرات پاکسـتان به 
ایران 

 سـفر آقاي همایون اختر، وزیر بازرگانی پاکسـتان به همراه نخست وزیر آن کشور 
به تهران 

 سفر آقاي دکترعارف، معاون اول محترم رئیس جمهور وقت به اسالم آباد 
 سفر آقاي سلمان شاه، مشـاور نخست وزیر پاکستان در امور اقتصادي و دارایی به 

همراه نخست وزیر آن کشور به تهران  (اسفند 1383) 
 سـفر آقاي دکتـر داوودي، معاون محتـرم رئیس جمهور به اسـالم آباد  خردادد ماه 

1385
برگزاري 17 اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي در فاصله سالهاي 1364 تا 1387  
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جدول 41: اهم موافقت نامه هاي تجاري بین ایران و پاکستان

محل برگزاري تاریخ برگزاري اجالس ردیف
تهران 1361 اولین موافقت نامه بلندمدت بازرگانی 1

تهران 1372 سازمان همکاري اقتصادي (اکو) 2

اسالم اباد 1382 دومین موافقت نامه بلند مدت بازرگانی 3

اسالم اباد موافقت نامه تجارت ترجیحی 1385 4

تهران- اسالم آباد 1364 تا 1387 17 اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي 5

6. زیرساختهاي موجود بین دو کشور
از  تجاري  مبادالت  از  مهمی  بخش  که  شده  سبب  پاکستان  با  طوالنی  مرزهاي  وجود 
وجود  مرزي  بازارچه  شش  پاکستان  و  ایران  مرز  در  شود.  انجام  زمینی  مرزهاي  طریق 
دارد که بعضی از آنها فعال نیستند. میزان تبادالت مرزي در این بازارچه ها زیاد و اغلب 
غیرقانونی می باشد. حجم تجارت از این بازارچه ها نزدیک به 35 میلیون دالر برآورد شده 

که بعضی از صاحب نظران حجم مبادالت را بسیار بیش از مقدار رسمی می دانند. 
در زمینه حمل و نقل زمینی تفاهم نامه اي در آبان 86  بین دو کشورایران و پاکستان به 
امضا رسید. این تفاهم نامه در زاهدان امضا شد و قرار است که خط اتوبوسرانی «کویته» 
(مرکز ایالت بلوچستان پاکستان) - زاهدان و مشهد و بالعکس میان مسئوالن سیستان و 
بلوچستان و ایالت بلوچستان پاکستان درآذر 86 راه اندازي شود که به دلیل بروز مشکالت 

فنی به اوایل سال 87 موکول شد. 
شده،  احداث  دوم  جهانی  جنگ  دوران  در  که  پاکستان  کویته  به  زاهدان  آهن  راه  خط 
اکنون تنها مسیرارتباطی بین دو کشور است که در حوزه حمل بار فعال است. عالوه بر آن 
برنامه ریزي براي ارتباط دو کشور از طریق راه آهن از دیگر برنامه هایی است که در آینده 

نه چندان دور اجرا خواهد شد.
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جدول 42: بازارچه هاي مرزي موجود در مرز ایران و پاکستان

مرزاستانشهرنام بازارچهشماره
پاکستانسیستان و بلوچستانمیرجاوهمیرجاوه1

پاکستانسیستان و بلوچستانسراوانکوهک2

پاکستانسیستان و بلوچستانایرانشهرپیشین3

پاکستانسیستان و بلوچستانبندر پسابندرپسابندر4

پاکستان سیستان و بلوچستانجالقجالق5

پاکستان سیستان و بلوچستانچابهارریمدان6

6-1. حمل و نقل 
زیر ساختهاي حمل ونقل موجود بین دو کشور به قرار زیر است:

6-1-1. خطوط هواپیمایی موجود 
خطوط هواپیمایی موجود بین دو کشور شامل موارد زیر است:

 هفته  اي یک پرواز رفت و برگشت  از تهران - کراچی با هواپیمایی جمهوري اسالمی 
ایران

 هفته اي دو پرواز رفت و برگشت  از تهران - کراچی با هواپیمایی ماهان

6-1-2. حمل و نقل دریایی موجود 
تا  بندر  این  فاصله  دارد.  قرار  پاکستان  مرز  در  تقریبًا  و  بندر  نزدیک ترین  بندر چابهار، 
بندر گوادر 41 مایل و تا کراچی 391 مایل می باشد. با توجه به نزدیکی بنادر ایران با 
بنادر پاکستان، امکان گسترش تجاري از طریق بنادر وجود دارد. نکته مهم این است که 
به دلیل وجود راه زمینی، بخش قابل توجهی از تجارت بین دو کشور از طریق حمل و 

نقلهاي زمینی انجام می شود.
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جدول 43: فاصله بنادر دو کشور از یکدیگر

بندر امامبوشهرکیشبندر عباسقشمچاه بهارفاصله  تا بندر
41336346461721846بندر گوادر

37266767779210521177کراچی

39168669681110711196قاسیم

6-2. روابط بانکی 
متأسفانه روابط بانکی موجود در دو کشور چندان مناسب نیست، زیرا دو کشور شعب 
کشور  دو  بین  اقتصادي  مختلف  اجالسهاي  در  اما  ندارند.  یکدیگر  کشورهاي  در  بانک 

برگسترش و ایجاد شعب بانکی در ایران و پاکستان تأکید شده است. 
شعبه بانک ملی هم اکنون مراحل اداري خود را طی می کند که با رفع برخی مشکالت 
مشترك  بانک  تأسیس  جهت  در  آن  بر  عالوه  شود.  اندازي  راه  سال 1387  در  اداري، 
تجاري اکو بین ایران، پاکستان و ترکیه، توافق نامه راه اندازي این بانک از سوي نمایندگان 

سه کشور امضا شده است.

7. پتانسیلهاي موجود
برخی از زمینه هایی که همکاریهاي بین دو کشور را تسهیل و تقویت می نماید، به شرح 

ذیل است:

7-1. همسایگی، مرز مشترك و نزدیکی فرهنگی 
وجود نزدیک به 900 کیلومتر مرز مشترك بین ایران و پاکستان یکی از زمینه هایی است 
که همکاریهاي اقتصادي بین دو کشور را تقویت کرده و نیاز به گسترش روابط را آشکار 
می سازد. با توجه به تجارت غیر رسمی که در مرزها جریان داشته و ارقام برآوردي براي 

آن بسیار باالست، نیاز به تبادالت بازرگانی بین دو کشور احساس می شود.
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دو کشور پاکستان و ایران همواره رابطه خوبی با یکدیگر داشته و در حفظ روابط کوشیده اند. 
حسن روابط و نزدیکی در دیدگاه هاي رهبران سیاسی و اقتصادي دو کشور همیشه وجود 
داشته و سبب شده که قراردادهاي تجاري و اقتصادي فراوانی بین دو کشور وجود داشته 
نبوده  گسترده  چندان  کشور  دو  بین  تجاري  رابطه  هیچگاه  دالیلی  به  که  هرچند  باشد. 

است.

7-2. موقعیت راهبردي و جغرافیایی دو کشور
پاکستان به دلیل نزدیکی به کشور پرجمعیت هند، افغانستان و ایران می تواند به عنوان 
پل ارتباطی بین خاورمیانه و شرق آسیا باشد و نقش ترانزیت آن زیاد است. دسترسی 

زمینی به بازار هند، براي ایران تنها از طریق پاکستان امکان پذیر است. 
خط لوله گاز ایران و هند تنها از طریق ترانزیت پاکستان امکان پذیر بوده است. با توجه به 
آشوب زدگی افغانستان، ارتباط زمینی با کشورهاي شرق آسیا نیز نیاز به گسترش روابط 

با پاکستان دارد.
از سوي دیگر، کشور جمهوري اسالمی ایران نیز به لحاظ موقعیت ویژه راهبردي مانند 
دسترسی به آبهاي آزاد و همجواري با کشورهاي آسیاي میانه و قرار گرفتن در مسیر 

ترانزیتی غرب به شرق از ظرفیت باالیی در زمینه ترانزیت کاال برخوردار است.
کشورهاي مذکور با برخورداري از وسعت خاك، مرز و فرهنگ مشترك، موقعیت ژئوپلتیک 
مطرح  درمنطقه  مهم  تجاري  شریک  دو  عنوان  به  می توانند  تجاري  قراردادهاي  وجود  و 

شوند.

7-3. ظرفیتهاي صادراتی بخش کشاورزي و صنایع غذایی ایران به 
پاکستان

با توجه به کشاورزي بودن اقتصاد پاکستان، ایران در صادرات محصوالت کشاورزي و 
غذایی خاصی به پاکستان داراي توان مناسب می باشد. 

این محصوالت در جدول شماره 44 نشان داده شده است.
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جدول 44: اقالم کشاورزي قابل صادرات از ایران به پاکستان

کنسانتره آب میوهخرما
ماکارونیزعفران

پسته، گردو، فندق، بادام، انجیر و سایر 
شکالت و انواع شیرینیخشکبار

صیفی جاتگردو

 میوه ها عسل
(گالبی، انار، کیوي، گیالس، هلو، شلیل و غیره)

آبزیانکنسرو و کمپوت

سبزیجات تازه و خشک کردهرب گوجه فرنگی

کلم قرمز و سفیدسرکه

لیمو و سایر مرکباتگالب و سایر عرقیات

7-4. ظرفیتهاي صادراتی بخش صنعت و معدن ایران به پاکستان
ایران در صادرات محصوالت صنعتی و معدنی زیر به کشور پاکستان داراي توان مناسب 

می باشد. 
جدول شماره 45، اقالم صنعتی و معدنی قابل صدور به پاکستان را نشان می دهد.

جدول 45: اقالم صنعتی و معدنی قابل صادرات از ایران به پاکستان

محصوالت داروییسوختهاي معدنی، نفت و گاز

محصوالت سرامیکیمحصوالت شیمیایی و پتروشیمی

ماشین آالت و تجهیزات برقی و ابزار کامپیوترپالستیک و محصوالت پالستیکی
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وسایل نقلیهکاتد مس

مومهاي نفتی و معدنیآهن و فوالد و آلیاژ هاي آن

سنگ فلز و جوشسیمان پورتلند سفید

مبلمانسنگ مرمر

قطعات ریخته گريرزینهاي مختلف

7-5. ظرفیتهاي همکاري ایران در بخش انرژي با پاکستان
ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت است و می تواند به نیاز روز افزون پاکستان در 
بخش انرژي پاسخ دهد. یکی از بزرگ ترین پروژه هاي در دست اقدام دو کشور،خط لوله 
صلح1 یا انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند است که تکمیل آن می تواند کمبود 

انرژي پاکستان را تأمین نماید.

7-6. ظرفیتهاي گردشگري ایران براي اتباع پاکستان
از  بازدید  به  عالقمند  جغرافیایی  و  مذهبی  و  فرهنگی  دالیل  به  پاکستانی  گردشگران 

ایران هستند، بخشی از ویژگیهاي این گردشگران به قرار زیر می باشد: 
 گردشگران پاکستانی، عالقمند به زیارت بارگاه امام رضا (ع) هستند. 

 غالب گردشگران پاکستانی از طریق زاهدان به مشهد مسافرت می کنند.
 بیشـتر مسافران پاکسـتانی از لحاظ اقتصادي در سطح پائین و متوسط جامعه قرار 

دارند.
بهره برداري از پتانسیل زیارت حدود 33  میلیون شیعی پاکستانی از اماکن متبرکه 
کشـور با تدوین یک برنامه اجرایی، به توسـعه صنعت گردشگري کشور و ارز آوري 
کمک می کند. ایجاد خط اتوبوسـرانی بین کویته پاکسـتان و شهر مشهد در همین 

راستا ارزیابی می شود.
 امکان بهره برداري از ظرفیتهاي گردشـگري سـایر شهرهاي ایران به ویژه اصفهان، 

شیراز و مناطق شمال کشور براي اتباع پاکستانی وجود دارد.
1. IPI
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7-7. ظرفیتهاي صادراتی ایران در زمینه هاي خدمات فنی -مهندسی
 .  Joint Venture مشارکت در پروژه هاي مختلف صنعتی به صورت

 مشارکت در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی
 مشارکت در پروژه هاي راه آهن و جاده ریلی

 مشارکت در طرحهاي اتومبیل سازي و قطعات یدکی
 مشارکت در طرحهاي نیروگاهی

 مشارکت در طرحهاي احداث سد و راه
 مشارکت در طرحهاي استخراج معادن

تأسیس شرکت مشترك سرمایه گذاري ایران و پاکستان (پاك - ایران)  از جمله مهم ترین 
طرحهاي در دست اقدام می باشد. دراردیبهشت 86 شرکت سرمایه گذاري مشترك ایران 
و پاکستان ”پاك ایران“ به طور رسمی آغاز به کارکرد. این شرکت فعالیت غیررسمی خود 
را از دي سال 85 به طور غیر رسمی آغاز کرده بود. هدف از تأسیس این شرکت حمایت 

از اجراي طرحها و فرصتهاي سرمایه گذاري در دو کشور است. 
 فواید این شرکت براي ایران با توجه به نیاز پاکستان به پنج هزار مگاوات برق تا سال 
2010میالدي، ضرورت اجراي خط لوله انتقال گاز به پاکستان و فراهم کردن ال ان جی1 و 
طرحهاي راهسازي است، که از جمله فرصتهاي سرمایه گذاري در پاکستان براي شرکتهاي 

ایرانی است. 
سرمایه اولیه شرکت پاك ایران 70 میلیون دالر است که این رقم به طور مساوي از سوي 
سرمایه  تقاضاي بیشتر  درصورت  شرکت  اساسنامه  و طبق  شده  تأمین  پاکستان  و  ایران 

اولیه می تواند از طریق مکانیزمهایی نظیر وام افزایش یابد. 
شرکت پاك ایران محرك توسعه سرمایه گذاري میان دوکشور است و می تواند فرصتهاي 

سرمایه گذاري شناسایی شده توسط بخش خصوصی در دو کشور را تأمین مالی کند.
ایده راه اندازي این شرکت در چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترك ایران و پاکستان در 
ماه مارس 2004 مطرح شد و طی سالهاي گذشته اقداماتی براي تهیه اساسنامه شرکت 

1. LNG
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صورت گرفت که در نهایت، اواخر سال با معرفی نمایندگان دو کشور این شرکت شروع 
به کار کرد.

طبق اساسنامه، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت هر سه سال یک بار تغییر می کند 
ایران،  سوي  از  مدیرعامل  و  پاکستان  سوي  از  مدیره  هیأت  رئیس  بعدي  دور  براي  و 
انتخاب خواهند شد. تأمین مالی فرصتهاي سرمایه گذاري دو کشور بر بخشهاي انرژي و 
صنایع پتروشیمی متمرکز است. تأسیس این شرکت شیوه اي سیستماتیک براي توسعه 
فعالیتهاي اقتصادي به منظور تأمین مالی شرکتهاي خصوصی فعال در حوزه هاي انرژي و 

صنایع پتروشیمی را فراهم می کند.

8. تحلیل موقعیت 
ایران با وجود همسایگی و روابط حسنه و پیمانهاي منطقه اي، جزو شرکاي اصلی تجاري 
صادر  پاکستان  به  را  خود  محصوالت  نزدیک  و  دور  از  کشورها  بیشتر  و  نیست  پاکستان 

می کنند. 
مهم ترین رقباي تجاري ایران در پاکستان چهار کشور زیر هستند:

 امارات متحده عربی
 عربستان سعودي 

 چین
 آمریکا 

8-1. نقاط قوت رقبا 
 قوي بودن اقتصاد کشورهاي رقیب مانند آمریکا، امارات متحده و ژاپن

 وابستگی پاکستان به نفت کشورهاي رقیب
 قوي بودن اقتصاد کشورهاي رقیب

 حسن روابط سیاسی  و تا اندازه اي مذهبی کشورهاي رقیب مانند عربستان و امارات 
با پاکستان



124 / راهنماي تجارت با کشور پاکستان

عضویت رقبا در سازمان تجارت جهانی1 
 پیشـرو بـودن بعضی از رقبـا در بـازار تولید هواپیماهـاي نظامی، اسـلحه، (مانند 
آمریکا)، خودروهاي سـواري (ژاپن) و ماشـین آالت صنعتی و ابزار الکترونیکی در 

سطح جهانی
 رقابتی بودن قیمت محصوالت کشورهاي رقیب مانند چین نسبت به ایران

 داشتن زیرساختهاي مناسب (بانکی، کشتیرانی، خطوط هوایی، صدور ویزاي اقامت) 
با کشور پاکستان

 نفوذ سیاسی کشورهاي رقیب مانند آمریکا و عربستان در پاکستان

8-2. روشهاي رقبا براي بازاریابی در این کشور 
 استفاده از مطالعات بازار براي شناسایی سلیقه و ذائقه مشتریان

 تطبیق محصوالت صادراتی با ویژگیهاي فرهنگی و مذهبی مردم پاکستان
 به کارگیري راهکار هاي استاندارد بازاریابی نظیر، برپایی نمایشگاه، تبلیغات از طریق 

ماهواره ها و سایر وسایل ارتباط جمعی 
 افزایش کیفیت محصوالت با تدوین استانداردهاي الزم

 رقابتی تر کردن قیمت کاالهاي عرضه شده از طریق کاهش قیمت
 ایجاد بسـترهاي مناسب توسـعه صادرات ازجمله روابط بانکی، روابط کشتیرانی و 

روابط سیاسی حسنه
 فعال بودن نمایندگیهاي سیاسی و تجاري کشورهاي رقیب در پاکستان در زمینه هاي 

اقتصادي، سرمایه گذاري و بازرگانی
 انجام تحقیقات مداوم در جهت توسعه و تنوع محصوالت

1. WTO



بخش دوم: تجارت خارجی، فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 125

جدول 46: تحلیل SWOT روابط تجاري ایران و پاکستان

قوتها                                ضعفها

 عدم شناخت صحیح از سالیق و الگوهاي 
مصرفی مردم پاکستان

 کمبود زیر ساختهاي الزم از قبیل بانک، 
خطوط هوایی مناسب 

محصـوالت  از  بعضـی  پائیـن   کیفیـت 
صادراتی کشور به پاکستان 

 کمبـود بازاریابـی مناسـب به ویـژه در 
زمینه ابزار آالت کامپیوتر، ماشـین آالت 
و وسـایل حمـل و نقـل و محصـوالت 

پتروشیمی ایران در بازار پاکستان
  عدم استفاده از تبلیغات رسانه اي براي 

معرفی محصوالت

 همسایگی و مرز مشترك طوالنی با پاکستان
 نزدیکی فرهنگی و مذهبی با مردم پاکستان

از  بعضـی  بـراي  صادراتـی  زمینه هـاي   وجـود 
محصوالت ایران

 رشـد روزافـزون حجم مبادالت تجـاري بین دو 
کشور به ویژه در بعد از انقالب اسالمی 

جمهوري  اختصاصـی  نمایشـگاه هاي   برگـزاري 
اسالمی ایران در شهرهاي مختلف پاکستان در 

سالهاي اخیر
 حسـنه بودن روابط سیاسـی فی مابین دو کشور 
و سفر مقامات سیاسـی و تجاري دو کشور طی 

سالهاي اخیر

 کوچک بودن انـدازه بنگاه هاي صادراتی 
ایران در مقایسه با رقبا

 نداشـتن توان مالی و اقتصادي مناسـب 
صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با سایر 

رقبا
 فقدان کشـش الزم براي سرمایه گذاري 

در پاکستان از دید تجار ایرانی
بـراي  عملیاتـی  برنامه ریـزي  فقـدان    
گسترش صادرات به طور عام و پاکستان 

به طور خاص
 مشکالت سیاسی و ناامنیهاي دوره اي در 
پاکسـتان و اثر آن بر سرمایه گذاریهاي 

خارجی

 وجود پیمانهاي منطقه اي نظیر اکو و قراردادهاي 
تجاري 

 باال بودن حجم صادرات ایران به پاکسـتان که به 
رقم غیر رسمی یک میلیارد دالر می رسد

 داشـتن توان صادراتی براي وسـایل حمل و نقل 
و اتومبیل

 امـکان صـادرات بعضـی از ابـزار الکترونیکی با 
کیفیـت مرغوب نظیـر قطعات سـخت افزاري 

کامپیوتر
 مشـترکات فراوان دینی، فرهنگـی و اجتماعی 

بین دو کشور
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 باال بودن سطح فقروکم بودن قدرت خرید 
مردم پاکستان

 باال بودن میزان تجارت قاچاق در مرزهاي  
دو کشـور و فقدان سیستم امنیتی کافی 

براي پیشگیري
 مشـکالت در سـاختارهاي مالی و بانکی 

ایران
 فقدان زیر ساختهاي مالی مناسب بین دو 

کشور
 عـدم وجود سیسـتم حمل و نقـل منظم، 

مناسب و کافی بین دو کشور
 اشباع بازارها و تشدید رقابت با کشورهاي 

حوزه خلیج فارس
 داشـتن روابط حسنه پاکسـتان  با ایاالت 
متحـده آمریـکا و کشـورهاي غربـی و 

تمایل آن به غرب
 وجود رقباي قوي در بازار پاکسـتان مانند 

آمریکا، امارات، چین و ژاپن
 عـدم بهره بـرداري مناسـب از موقعیـت 
راهبردي دو کشـور در زمینـه ترانزیت 

کاال
 فقـدان اطالعـات کافی از بازارپاکسـتان 
توسـط فعـاالن اقتصـادي و بازرگانـان 

دوکشور
 مشـکالت سیاسی پاکسـتان و هند و اثر 
آن بـر برنامه هـا و سـرمایه گذاریهـاي  

ترانزیتی
 کیفیت نامرغوب کاالهاي پاکستانی

 مشـترکات فراوان دینی، فرهنگـی و اجتماعی 
بین دو کشور

 عضویت دو کشـور در سـازمان اقتصـادي اکو و 
سایر پیمانهاي منطقه اي

 داشـتن موقعیـت ژئوپلتیـک و جغرافیایـی دو 
کشور

 همسـایگی و هم مـرز بودن و نزدیکی مسـافت 
دریایی با بازار پاکستان

 وجود راه هـاي زمینی و ریلـی و برنامه ریزیهاي 
گسترده براي توسعه سیسـتمهاي حمل و نقل 

زمینی بین ایران و پاکستان
برگزاري 17  اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي 
بیـن دو کشـور و عالقـه مقامات دو کشـور به 

گسترش روابط
 امضـاي موافقت نامه هـا و یادداشـت تفاهـم در 
زمینه هاي مختلف بین دو کشور از جمله تجارت 
ترجیحی و سایر موافقت نامه ها در جهت از بین 

بردن موانع تجاري و اقتصادي
 افزایـش حجم مبادالت تجاري بین دو کشـور و 

مثبت بودن تراز تجاري به نفع ایران
 وجود بـازار بزرگ خدمات فنی - مهندسـی در 
پاکسـتان به ویـژه در بخش انرژي، راه سـازي، 

سد، نیروگاه و غیره
 دسترسـی ایران به کشـورهاي آسـیاي میانه و 
قـرار گرفتن در مسـیر ترانزیت غرب به شـرق 
و دسترسـی پاکسـتان به هند و شـرق دور که 
امکان ارتباط بین شرق و غرب از طریق این دو 

کشور فراهم می شود
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8-3. ارزیابی محیط بازاریابی بازار پاکستان
8-3-1. نظام بازرگانی

 سطح تعرفه هاي متوسط و در حال کاهش، عضویت در سازمان تجارت جهانی، داشتن 
رقباي بسیار قوي در بازار، افزایش دسترسی به بازار اتحادیه اروپا، رابطه تجاري گسترده 

با آمریکا، کشورهاي عربی و چین،  بازاریابی گسترده و تسهیل صادرات

8-3-2. وضعیت اقتصادي 
داراي مردمی فقیر با درآمد سرانه کم، کم سواد، با قدرت خرید محدود و سطح زندگی 
پائین، برخورداري از نرخ ارز ثابت و تورم متوسط، در حال گذران دوره اصالحات اقتصادي، 

نرخ رشد اقتصادي خوب 

8-3-3. وضعیت سیاسی ـ قانونی
وضعیت سیاسی ناپایدار، اختالفات سیاسی زیاد، امنیت کم، قوانین و مقررات به نسبت بی 
ثبات و در حال توسعه  با سخت گیري کم، حرام و غیرقانونی بودن مصرف مواد مخدر و 

مشروبات الکلی، سخت گیر نبودن در اعطاي ویزاي اقامت و تجارت و غیره

8-3-4. وضعیت فرهنگی
داراي آداب و سنن وتعصبات خاص قومی در ایاالت مختلف، مهمان نواز، سنت گرا، مهربان 
از  انزجار  و  تنفر  دینی،  شئونات  و  شریعت  به  زیاد  احترام  اخالقی،  اصول  به  پایبند  و 
سوء استفاده و بدقولی در معامالت تجاري، عدم پایبندي به زمان، داراي تعصبات فرهنگی 
براي زنان، جامعه سنتی سلسله مراتبی، احترام به افراد بر اساس سن و مقام، عالقمند به 

موسیقی و سینما و تلویزیون.

8-4. راهبرد پیشنهادي بازاریابی کاالهاي ایرانی در بازار پاکستان
به  ایران  صادراتی  اقالم  روند  و  وضعیت  درخصوص  شده  انجام  بررسیهاي  به  توجه  با 
پاکستان، و همچنین ظرفیتها و توان صادراتی کشور ایران و ساختار وارداتی پاکستان، 
راهکار هاي بازاریابی زیر جهت بسترسازي در توسعه صادرات کشورمان ارائه می گردد:
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8-4- 1. راهبرد نفوذ در بازار از طریق مطالعات و تدوین طرحهاي بازاریابی
بازاریابی عبارت است از شناسایی نیاز، تشخیص خواسته ها و ایجاد، حفظ و توسعه بازار 
براي ارزش عرضه شده به منظور تأمین رضایت طرفین مبادله. بازاریابی بایستی بر اساس 
همین  به  شود.  برنامه ریزي  مشتري  اجتماعی  و  اقتصادي  فرهنگی،  ویژگیهاي  شناخت 
جهت الزم است که مطالعات بازار براي کشور پاکستان انجام و طرحهاي بازاریابی بر اساس 
آن آماده گردد. الزم به ذکر است که مطالعات بازار بر اساس ویژگیهاي مردم کشورها در 
موسسات تحقیق بازار جهانی انجام می شود که می توان آنها را خریداري کرد. بر اساس 
بررسیهاي انجام شده، تبلیغات از طریق وسایل ارتباط جمعی، ماهواره ها، سایتهاي تجاري 

نمایشگاه ها و غیره مفید می باشد.

8-4-2. راهبرد تمرکز بر کاالهاي داراي مزیت نسبی
مواد  نظیر:  محصوالتی  صادرات  امکان  شده،  صادر  کاالهاي  افزایشی  روند  به  توجه  با 
خشکبار،  و  میوه  وابسته،  محصوالت  و  پالستیک  فوالد،  و  آهن  گاز،  و  نفت  شیمیایی، 
سبزیجات و محصوالت آماده، شیرینی و شکالت، ابزار الکترونیکی، بعضی از سخت افزارهاي 
کامپیوتر مانند کی بورد و غیره و سیمان و سنگ مرمر به بازار پاکستان وجود دارد. عالوه 
هاي  سرمایه گذاري مشترك در زمینه  خدمات فنی و مهندسی و  صادرات  امکان  بر آن 

تولید نیروگاه، راه و راه آهن، سدسازي و غیره نیز وجود دارد.

9. نتیجه گیري و پیشنهادات
بین  تخصصی  کمیسیونهاي  در  ارائه  قابل  راهکارهاي  از  بسیاري  که  است  ذکر  به  الزم 
دو کشور بررسی و اجرایی شده است. بنابراین در این بخش عالوه بر مرور آنها موانع 

اجرایی و راهکارهاي جدید نیز بررسی می شود. 

9-1. راهکارهاي اجرایی در بخش زیرساختها
عمده ترین راهکارها براي گسترش زیرساختها شامل موارد زیر است:

در راستاي ایجاد زیرساختهاي مالی در پاکستان براي ساماندهی روابط پولی که بر اساس 
توافقات به عمل آمده، شعبه بانک ملی ایران درکراچی به زودي تأسیس خواهد شد و 
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همچنین رؤساي بانکهاي مرکزي سازمان همکاریهاي اقتصادي اکو، راه اندازي بانک تجاري 
اکو در کشورهاي عضو از جمله ایران و پاکستان را در دست اقدام دارند. 

در این زمینه پیشنهاد ایجاد بانکهاي خصوصی ایرانی در پاکستان به ویژه در کراچی و 
کویته نیز می تواند به ساماندهی مالی تجارت بین دو کشور کمک کند.

9-2. راه اندازي خطوط حمل و نقل زمینی، هوایی  و دریایی
با توجه به مرز مشترك موجود، و سابقه چند دهه رفت و آمد زمینی و ریلی و با توجه 
به نیاز ایجاد خط اتوبوسرانی بین کویته پاکستان و مشهد از طریق زاهدان، کارهایی در 
دست اقدام است. از جمله مسائل مطرح شده در مذاکرات دو کشور مشکل راه ارتباطی از 
جمله جاده و راه آهن کویته - تفتان است که قرار است پاکستان با استفاده از اعتبارات 

منطقه اي و جهانی به بازسازي آن اقدام کند.
نزدیکی بندر چابهار به بندرهاي پاکستان - از جمله گوادر که تنها 41 مایل دریایی فاصله 
دارد- این امکان را ایجاد می کند که با ایجاد حمل و نقل دریایی به توسعه تجارت منطقه 

کمک کند.  

9-3. فعال شدن و اجرایی شدن موافقت نامه هاي تجاري و سرمایه گذاري
هرچند تاکنون 17کمیسیون مشترك اقتصادي بین ایران و پاکستان برقرار شده و با توجه 
به عضویت ایران و پاکستان در سازمان همکاریهاي اقتصادي اکو، هنوز هم تجارت بین 
دو کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد. دلیل این امر غالب شدن نقش سیاسی بر وضعیت 

اقتصادي سازمان اکو می باشد.
و  تاریخی  میراث  با  جهان  مناطق  حساس ترین  از  یکی  در  اکو  سازمان  عضو  کشورهاي 
فرهنگی کم و بیش مشترك واقع شده اند و این استعداد را دارند که به یکی از قطبهاي 
تجارت  می دهد،  نشان  جهان  جغرافیاي  به  وسیع  نگاهی  شوند.  تبدیل  جهان  اقتصادي 
درون منطقه اي در اتحادیه هاي بزرگ جهانی رشد چشمگیري داشته است. درحال حاضر 
و  شرقی  جنوب  آسیاي   ASEAN اروپا،  در   EU جمله  از  منطقه اي  اقتصادي  بلوکهاي 
MERCOSUR در آمریکاي جنوبی وجود دارند که داراي توان باالي اقتصادي بوده و در 
سرنوشت اقتصاد جهان نقش تعیین کننده اي دارند. در خلیج فارس نیز شش کشور عضو 
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شوراي همکاري، زمینه ایجاد یک اتحادیه پولی را فراهم می آورند. لذا می توان از تجارب 
ارزنده آنها در پیشبرد اهداف سازمان اکو استفاده نمود. الزم است که با اجرایی تر نمودن 

این سازمان در جهت توسعه بازرگانی منطقه اي اقدام نمود.

9-4. سرعت در اجرایی شدن موافقت نامه هاي گمرکی
موافقت نامه تجارت ترجیحی فصل مهمی در تجارت ایران و پاکستان است. 

اهداف این موافقت نامه به شرح زیر است:
 تقویت روابط اقتصادي و سیاسی میان طرفهاي متعاهد 

 افزایش حجم تجارت کاال بین طرفهاي متعاهد 
 ایجـاد محیطی قابـل پیش بینی تر و امن تر براي رشـد پایدار تجـارت بین طرفهاي 

متعاهد 
 تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاري ترجیحی 

 گسترش تجارت دوجانبه ازطریق جستجوي حوزه هاي جدید همکاري 
 تسهیل متنوع سازي کاالهاي مبادله شده بین طرفهاي متعاهد 

 تشویق رقابت بیشتر درمیان موسسات تجاري خود 
بدین ترتیب، کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ از 
طریق حذف موانع فرا راه تجارت، موافقت نامه تجاري اکو (اکوتا) و موافقت نامه چارچوب 
حمل و نقل ترانزیت اکو TTFA شرایط را براي یک جهش اساسی در همکاریهاي چند 
بین  موجود  تعرفه هاي  موافقت نامه  این  کرده اند.  فراهم  اکو  عضو  کشورهاي  بین  جانبه 
دوکشور را تعدیل نموده است  و اجرایی تر شدن آن می تواند نقطه عطفی در روابط تجاري 

دو کشور باشد. 

9-5. راهکارهاي اجرایی در زمینه روابط دوجانبه
در زمینه سیاسی، اجراي قرارداد خط لوله گاز ایران به پاکستان و فروش گاز ایران  اهمیت 
فراوانی در روابط سیاسی دو کشور دارد. هرچند روابط ایران و پاکستان با وجود اختالف 
در مشی سیاسی، پیوسته از مسالمت و دوستی کامل برخوردار بوده و هرگز اتفاق حاد 
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خاصی بین آنان به وجود نیامده است.
جریان  در  اقداماتی  تجاري  زمینه هاي  در  ویژه  به  جانبه  دو  روابط  شدن  فعال  زمینه  در 
است. استقرار وابسته بازرگانی در کراچی براي اولین بار نیز از جمله اقداماتی است که 
براي تقویت مناسبات تجاري دو کشور صورت گرفته است. فعال سازي اتاقهاي بازرگانی 

دو کشور نیز از جمله اقدامهاي پیشنهادي براي گسترش تجاري است.
در مجموع با وجود حجم باالي مناسبات و دیدار مقامهاي اقتصادي دو کشور، هنوز حجم 
تجاري بین دو کشور به اندازه مطلوب نرسیده و گرفتار مشکالت متعددي است. همچنین 
محدودیتهاي ایجاد شده از سوي برخی از بانکهاي پاکستان براي گشودن اعتبار (ال سی) 
تجاري  مناسبات  ایده آل  رشد  اجازه  که  است  مشکالتی  جمله  از  دوجانبه  معامالت  در 
دوجانبه را نمی دهد. از بین بردن این موانع پیوسته در مذاکرات متعدد مقامات دو کشور 
بررسی شده و امید است که مشکالت در سال آتی برطرف شود. کاهش قاچاق کاال که 
امروزه در حد وسیعی در مرزهاي ایران و پاکستان جریان دارد نیز بایستی در مذاکرات 

مورد توجه قرار گیرد.

9-6. راهکارهاي اجرایی در بخش بازاریابی
شده  انجام  گذشته  سالهاي  در  نمایشگاه  ایجاد  زمینه  در  فعالیتهایی  بازاریابی  بخش  در 
است. به طورکلی تاکنون پنج نمایشگاه تخصصی در کراچی در سالهاي گذشته برگزار شده 
و ششمین نمایشگاه نیز در سال 1387 برگزار می شود. هیأتهاي تجاري و صنعتی فراوانی 
نیز رفت وآمد داشته اند، اما براي توسعه بازرگانی نیاز به گسترش این فعالیتها به صورت 
سازماندهی شده و منظم می باشد. از دیگر مواردي که در زمینه بازاریابی می توانند مؤثر 

باشند به قرار زیر می باشند:
انجام فعالیت در زمینه افزایش کیفیت محصوالت ایرانی و تبلیغات مناسب براي آنها.  

دارد  وجود  محصوالت  کیفیت  افزایش  به  نیاز  پاکستان  بازار  در  ایران  رقباي  به  توجه  با 
از  یکی  است،  بوده  باال  بسیار  ایرانی  کاالهاي  کیفیت  محصوالت  از  بعضی  در  هرچند  و 
راهکارهاي پیشنهادي در مذاکرات انجام شده در سازمان اکو ایجاد برند و استاندارد براي 
این سازمان است که در صورت انجام می تواند مفید باشد. عالوه بر آن فعالیت تبلیغاتی 
براي محصوالت ایرانی کافی نیست و با توجه به حجم عظیم تبلیغات رقبا الزم است که در 
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این زمینه اقداماتی صورت بگیرد. شرکت در نمایشگاه هاي پاکستان براي معرفی کاالهاي 
ایرانی نیز می تواند مورد نظر قرار گیرد.

9-7. انجام  تحقیقات بازار
شاخت خریداران از بازارهاي پاکستان، آگاهی از نیازها و خواسته هاي آنها اهمیت فراوانی 
موفقیت  به  رسیدن  بازاریابی  تحقیقات  انجام  بدون  دارد.  بازاریابی  طرحهاي  موفقیت  در 
تجاري بسیار مشکل است. متاسفانه تحقیقات بازار دقیق و علمی در ایران بسیار اندك 
است. موسسات تحقیقاتی معتبر خارجی تحقیقات بازار مفصلی براي اغلب محصوالت و 

کشورها دارند که در صورت نیاز می توان آنها را خریداري نمود.

9-8. برگزاري همایش و کنفرانس و اعزام هیأت تجاري
در زمینه اعزام هیأتهاي تجاري فعالیتهاي انجام شده در سالهاي گذشته فراوان بوده و با 
توجه به حجم تجارت فی مابین ایران و پاکستان الزم است که این فعالیتها بررسی و نقد 
شوند تا بتوان با مسائل موجود آشنا شد و از نتایج آنها استفاده نمود. برگزاري همایشها و 
سمینارها براي شناسایی فرصتهاي اقتصادي و تجاري بین دو کشور نیز می تواند راهگشا 
باشد. با توجه به وجود قابلیتها و ظرفیتهاي موجود دو کشور به نظر می رسد که مبادله 
هیأتهاي تخصصی تجاري، صنعتی در زمینه هاي مختلف صنایع و خدمات فنی و مهندسی 

نیز بسیار مؤثر است.

9-9. توسعه گردشگري
از  بیش  وجود  مشترك،  مرزهاي  پاکستان،  و  ایران  بین  موجود  مشترکات  به  توجه  با 
و  رضا(ع)  امام  حضرت  ویژه  به  ایران  متبرکه  بقاع  به  آنها  عالقه  و  شیعه  میلیون   33
فعال  بسیار  پاکستانی  گردشگران  جذب  در  می تواند  ایران  اعتقادات  و  فرهنگ  نزدیکی 
باشد. وجود راه هاي زمینی و امکانات مناسب در این زمینه موثر است. برنامه ریزي براي 
توسعه گردشگري نه تنها به عنوان عاملی براي توسعه تجارت، بلکه به عنوان یک صنعت 
بسیار الزم است، هرچند در این زمینه ایران موفقیت زیادي ندارد و پیشنهاد می شود که 

طرحهاي گردشگري حداقل براي کشورهاي منطقه و مسلمان تهیه و اجرا شود. 
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 مکانیسمهاي پیشنهادي جهت تفوق بر رقباي منطقه اي و جهانی در بازار
پاکستان

براي گسترش صادرات به  طورکلی بایستی به عوامل متعددي نظیر موارد زیر توجه نمود: 

9-10. کاهش تعرفه ها 
در این زمینه طرح تجارت ترجیحی بسیار مناسب بوده و مذاکرات دیگري نیز براي کاهش 

بیشتر تعرفه ها براي سالهاي آتی در جریان است.

9-11. بازاریابی گسترده 
از  می توان  نوین  ابزارهاي  از  استفاده  و  صحیح  تبلیغاتی  مکانیسمهاي  وجود  صورت  در 

تبلیغات براي گسترش صادرات استفاده نمود. 

9-12. تسهیل مقررات صادراتی 
هردو طرف ایران و پاکستان در مذاکرات خود اغلب بر تسهیل مقررات صادراتی تأکید 

داشته اند، اما در عمل هنوز موانعی وجود دارد که بایستی از میان برداشته شوند. 

9-13. تنوع تولید کاال و افزایش کیفیت 
از نظر کیفیت محصوالت و تنوع آن، ایران از بسیاري از کشورهاي منطقه وضعیت بهتري 
دارد. اما رقباي ایران در بسیاري از زمینه ها از ایران بهتر هستند. کوشش در جهت تنوع 

تولید و افزایش کیفیت می تواند در موفقیت بازار نقش اساسی داشته باشد.

9-14. کاهش هزینه هاي مالی، اداري و تجاري 
ازجمله مشکالت دیگر، باال بودن هزینه ها و زمان بر بودن فعالیتهاي اداري و تجاري است. 
از پاکستان  دست کمی  این زمینه  در  ایران نیز  و  است  کشور بروکراتیک  یک  پاکستان 
ندارد. کاهش هزینه هاي مالی و زمانی می تواند در توسعه تجارت مشکالت جنبی ایجاد 

نماید.
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9-15. نظام قیمت گذاري صحیح
براي  باشد.  سیستماتیک  و  علمی  بایستی  صادراتی  محصوالت  براي  قیمت گذاري  نظام 
رقابت در زمینه صادرات، آگاهی از تحوالت اقتصادي کشورهاي رقیب نیز الزم است. به 
نظر نمی رسد که نظام قیمت گذاري براي محصوالت صادراتی ایران از مقررات و قوانین 

علمی پیروي کند.
عالوه بر آن با عنایت به رقباي قوي ایران در پاکستان می توان از راهبردهاي خاص منطقه اي 
بهره جست و از همسایگی و مرزهاي مشترك، نهایت استفاده را نمود.  خوشبختانه وجود 
با  باشد.  راهگشا  زمینه  این  در  می تواند  منطقه اي  فراوان  مذاکرات  و  تجاري  قراردادهاي 
توجه به کیفیت نسبی محصوالت ایرانی، دستیابی به بازار پاکستان براي ایران بایستی از 

چین آسان تر باشد. 
 استفاده از مزیتهاي نسبی ایران می تواند در گسترش مناسبات تجاري مؤثر باشد. عرضه 
سدسازي،  راه سازي،  بخشهاي  در  مشترك  سرمایه گذاري  و  مهندسی  و  فنی  خدمات 
نیروگاهی و سایر فعالیتهاي تجاري و اقتصادي از مزیتهاي نسبی ایران نسبت به پاکستان 

است.
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سفارت خانه  و کنسولگریهاي جمهوري اسالمی ایران در جمهوري اسالمی 
پاکستان

سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران در کراچی
81, SHAHRAH-E-IRAN, CLIFTON KARACHI-PAKISTAN 
COUNTRY ARIA COD: 0092 21 آدرس

5874371  و 5874370 تلفن
5874633 نمابر

سفارت جمهوري اسالمی ایران در پاکستان

STR. NO.2, SECTOR G-51/ DIPLOMATIC ENCLAVE  ISLAMABAD 
PAKISTAN COUNTRY ARIA COD: 0092 51 آدرس

279582 و 276272 و  276271 و 276270   تلفن
824839 نمابر

سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران در پیشاور
SES AVE. DAS NACOES LOTE 31 70900-421- BRASILIA DF 
COUNTRY ARIA COD: 0055 61 آدرس

2425733 و 2425124 و 2425915 تلفن
840305 نمابر
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نام و مشخصات بیمارستانهاي جمهوري اسالمی پاکستان

SHIFA INTERNATIONAL HOSPITAL LTD

Sector H-8 /4, Islamabad آدرس
44680132 تلفن

CHILDREN'S HOSPITAL AT PAKISTAN INSTITUTE OF MEDICAL 
SCIENCES (PIMS

G-8/ 3, Islamabad آدرس
9260450 تلفن

PAKISTAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES - ADULT 
HOSPITAL

Sector G-8 /3, Islamabad آدرس
9261269 و 9261170 تلفن

FEDERAL GOVERNMENT SERVICES (POLYCLINIC) HOSPITAL

Service Road, Sector G-6/ 3 آدرس
9218300 تلفن

COMBINED MILITARY HOSPITAL, RAWALPINDI CANTT

Tariq-Abad Road, Lalkurti آدرس
56132930 و 561111 تلفن
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وب سایتهاي رسمی مراکز دولتی جمهوري اسالمی پاکستان

آدرسشرحردیف
www.finance.gov.pk وب سایت دولتی پاکستان 1

www.mofa.gov.pkوزارت دارایی 2

www.mofa.gov.pkوزارت امور خارجه 3

www.pakistan.gov.pkوزارت کشور 4

وزارت کار، نیروي انسانی و پاکستانیهاي 5
خارج از کشور 

www.pakistan.gov.pk/labour-
ministry/index.jsp

-www.pakistan.gov.pk/commerceوزارت بازرگانی6
ministry/index.jsp

وزارت اقلیتهاي مذهبی، فرهنگ، ورزش، 7
www.tourism.gov.pk/Index.htmlجهانگردي وامور جوانان 

www.environment.gov.pkوزارت محیط زیست 8

-www.pakistan.gov.pk/foodوزارت غذا،کشاورزي و دامپروري9
ministry/index.jsp

-www.pakistan.gov.pk/healthوزارت بهداشت 10
ministry/index.jsp

/www.pakistan.gov.pkوزارت مسکن و کار11
housingworks-ministry/index.jsp

www.moip.gov.pkوزارت صنایع و تولیدات 12

www.mpnr.gov.pkوزارت نفت و منابع طبیعی 13

-www.pakistan.gov.pk/lawوزارت قانون، دادگستري و حقوق مدنی14

www.mopw.gov.pkوزارت بهزیستی15

www.privatisation.gov.pkوزارت خصوصی سازي 16

www.pakrail.comوزارت راه آهن 17

www.mra.gov.pkوزارت امور مذهبی، زکات و نکاح18
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www.most.gov.pkوزارت علوم و تحقیقات فناوري19

-www.pakistan.gov.pk/waterوزارت آب و برق20
power-ministry/index.jsp

وزارت توسعه امور زنان، رفاه اجتماعی و 21
آموزشهاي ویژه

www.pakistan.gov.pk/
establishment-division/index.jsp

-www.pakistan.gov.pk/educationوزارت آموزش22
ministry

www.epb.gov.pk/epb/index.jspاداره توسعه صادرات پاکستان23

www.pakboi.gov.pkاداره سرمایه گذاري پاکستان24

www.fpcci.com.pkفدراسیون اتاقهاي صنایع و بازرگانی پاکستان25

www.cbr.gov.pkشوراي مرکزي درآمدهاي دولتی26

www.ntc.gov.pkکمیسیون ملی تعرفه ها 27

-www.pakistan.gov.pk/commerceموسسه تجارت خارجی پاکستان28
division/departments.jsp

-www.pakistan.gov.pk/commerceهمکاریهاي تجاري پاکستان29
division/departments.jsp

www.sbp.org.pkبانک دولتی پاکستان30

www.cbr.gov.pkگمرك پاکستان31

www.ise.com.pkبازار بورس اسالم آباد32

www.kse.com.pkبازار بورس کراچی 33

www.pakistan.gov.pk/redirect.jspبازار بورس الهور34

www.jamals.comکتاب زرد پاکستان35

www.pakistanbiz.comراهنماي تجاري پاکستان 36

www.nadra.gov.pkموسسه ملی ثبت و بانک اطالعاتی 37

www.tourism.gov.pk/Index.htmlموسسه توسعه جهانگردي پاکستان38
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فهرست برخی از هتلهاي جمهوري اسالمی پاکستان 

Avari Hotel

87 Shahrah-e-Quaid-i-Azam, Lahore, Pakistan آدرس

www.professionaltravelguide.com/avari -hotel-525253 وب 
سایت

5 ستاره درجه

Pearl Continental Hotel

Dr Ziauddin Ahmed Rd, Karachi, Pakistan آدرس
www.professionaltravelguide.com/pearl-continental-hotel/hotels-
525259

وب 
سایت

5 ستاره درجه

Avari Towers Karachi

242243- Fatima Jinnah Road Saddar, Karachi, Pakistan آدرس

www.professionaltravelguide.com/avari-towers-karachi/hotels-525248 وب 
سایت

4 ستاره درجه

Holiday Inn

2526- Egerton Rd, Lahore, Pakistan آدرس

www.professionaltravelguide.com/holiday-inn/hotels-525251 وب 
سایت

4 ستاره درجه
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Marriott Hotel Karachi

Abdullah Haroon Rd, Karachi, Pakistan آدرس

www.professionaltravelguide.com/marriot-hotel-karachi/hotels-525255 وب 
سایت

4 ستاره درجه

Pearl Continental Hotel

Khyber Rd, Peshawar, Pakistan آدرس
www.professionaltravelguide.com/pearl-continental-hotel/hotels-
525261

وب 
سایت

4 ستاره درجه

Sheraton Hotel & Towers Karachi

Club Rd, Karachi, Pakistan آدرس
www.professionaltravelguide.com/sheraton-hotel-towers-karachi/
hotels-525263

وب 
سایت

4 ستاره درجه

Beach Luxury Hotel

Tamizuddin Khan Rd, Karachi, Pakistan آدرس

www.professionaltravelguide.com/beach-luxury-hotels-525249 وب 
سایت

3 ستاره درجه
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Faisalabad Serena Hotel

Club Rd, Faisalabad, Pakistan آدرس

www.professionaltravelguide.com/faisalabad-serena-hotel/hotels 525250 وب 
سایت

3 ستاره درجه

Hotel Metropole

Club Rd, Karachi, Pakistan آدرس

www.professionaltravelguide.com/hotel-metropole/hotels-525258 وب 
سایت

3 ستاره درجه

فهرست کمپانیها و شرکتهاي مهم تجاري پاکستان 

ART SILK FABRICS & GARMENTS EXPORTERS ASSOCIATION 
60, THE MALL LAHORE

نام و 
آدرس

TEL: 04 26360919  
FAX: 04 26361291  
WEB: WWW.PASFGEA.ORG 

تلفن و 
نمابر

BEDSHEETS & UPHOLSTERY MANUFACTURERS 
ASSOCIATION  
20, BLOCK T, MASOOM SHAH ROAD P.O.BOX NO. 268 MULTAN

نام و 
آدرس

TEL: 061 552909 , 564811  
FAX: 061 552981  
EML: APBUMA@MUL.PAKNET.COM.PK

تلفن و 
نمابر
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BEDWEAR EXPORTERS ASSOCIATION  
245 -1-V, BLOCK 6 P.E.C.H.S. KARACHI

نام و 
آدرس

TEL: 021 -4541149 , 4541192 , 285131113  
FAX: 021 2851429

تلفن و 
نمابر

CANVAS AND TENTS MANUFACTURERS AND EXPORTERS 
ASSOCIATION (REGD.)  
15 /63, SHADMAN COMMERCIAL MARKET AFRIDI MANSION 
LAHORE

نام و 
آدرس

TEL: 042 7577572  
FAX: 042 7577572  
EML: PCTMEA@WOL.NET.PK

تلفن و 
نمابر

CLOTH EXPORTERS ASSOCIATION  
30 /7, CIVIL LINES, NEAR STATE BANK FAISALABAD

نام و 
آدرس

TEL: 041 644750 -51 , 644754 , 615563  
FAX: 041 617985 , 644773  
EML: APCEA@FSD.PAKNET.COM.PK

تلفن و 
نمابر

CARPET MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION  
401-A, 4TH FLOOR, PANORAMA CENTRE 1 FATIMA JINNAH 
ROAD, SADDAR KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 5212189  
FAX: 021 5678649  
EML: pcmeaho@gerrys.net 

تلفن و 
نمابر

FOOTWEAR MANUFACTURERS ASSN.  
6-F, REHMAN BUSINESS CENTRE 32-B-III, GULBERG III 
LAHORE 

نام و 
آدرس

TEL: 042 5750051  
FAX: 042 5750052  
EML: pfma@pfma.lcci.org.pk 

تلفن و 
نمابر
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GLOVES MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION  
P. O. BOX NO. 1330 349 KHADIM ALI ROAD SIALKOT 

نام و 
آدرس

TEL: 0432 551847 , 563106  
FAX: 0432 550182  
EML: pgmea@brain.net.pk 

تلفن و 
نمابر

JUTE MILLS ASSOCIATION  
8, SASI TOWN HOUSES, CIVIL LINES ABDULLAH HAROON 
ROAD KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 5676986  
FAX: 021 5676463  
EML: pjma@cyber.net.pk 

تلفن و 
نمابر

LEATHER GARMENTS MANUFACTURERS & EXPORTERS 
ASSOCIATION PLOT NO. 92 C, IST FLOOR KHAYABAN-E-
ITTEHAD, DHA PHASE II KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 5388799 , 5387365 , 5387366  
FAX: 021 5388799  
EML: info@plgmea.org 

تلفن و 
نمابر

AGRICULTURAL MACHINERY AND IMPLEMENTS MANF. 
ASSOCIATION 
6 /21 -26, NAZAR BAGH G. T. ROAD PESHAWAR 

نام و 
آدرس

TEL: 091 211835  
FAX: 091 216723 

تلفن و 
نمابر

AGRICULTURAL PESTICIDES ASSN. 
909910-, PARK AVENUE, P.E.C.H.S. BLOCK 6, SHAHRAH-E 
FAISAL KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 4541562  
FAX: 021 4546131 

تلفن و 
نمابر
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AUTOMOBILE SPARE PARTS IMPORTERS & DEALERS 
ASSOCIATION 418/, RIMPA PLAZA, PLAZA SQUARE M. A. 
JINNAH ROAD KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 7721883 , /7728774  
FAX: 021 7761938  
EML: paspida@super.net.pk

تلفن و 
نمابر

AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION  
11, ILACO HOUSE ABDULLAH HAROON ROAD KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 5662493 , 5672349  
FAX: 021 5687247  
EML: pamauto@cyber.net.pk 

تلفن و 
نمابر

AUTOMOTIVE PARTS & ACCESSORIES MANUFACTURERS 
ASSOCIATION  
894- CIRCULAR ROAD NEAR NIGAR CINEMA LAHORE 

نام و 
آدرس

TEL: 042 7312452  
FAX: 042 7237613  
EML: secypaapam@hotmail.com 

تلفن و 
نمابر

ADVERTISING ASSOCIATION 
ROOM NO. 318, 3RD FLOOR HOTEL: METROPOLE, CLUB 
ROAD KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 5671567  
FAX: 021 5671571  
EML: paa@cyberaccess.com.pk 

تلفن و 
نمابر

AIR CARGO AGENTS ASSOCIATION OF PAKISTAN 
ROOM # 305, 3RD FLOOR FORTUNE CENTRE, 45-A BLOCK 6 
P.E.C.H.S., SHAHRAH-E-FAISAL KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 4383502  
FAX: 021 4383501  
EML: acaap@cyberaccess.com.pk

تلفن و 
نمابر
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ARMS & AMMUNITION MERCHANTS & MANUFACTURERS 
ASSOCIATION METROPOLE CINEMA BUILDING ROOM NO. 7, 
ABBOT ROAD LAHORE 

نام و 
آدرس

TEL: 042 6311290 , 7352119  
FAX: 042 6365555 

تلفن و 
نمابر

AUTOMOBILE IMPORTERS AND DEALERS ASSOCIATION 151 
B/2, KHALID BIN WALID ROAD P.E.C.H.S. KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 4555723 -6  
FAX: 021 4555170  
EML: toyowest@cubexs.net.pk 

تلفن و 
نمابر

BETEL: LEAVES IMPORTERS & RETAILERS ASSOCIATION 
OF PAKISTAN  207 TAHIR PLAZA, 2ND FLOOR PAN MANDI, 
NANAKWARA KARACHI 

نام و 
آدرس

TEL: 021 7729217 , 7766512  
FAX: 021 7733868 , 7729217 

تلفن و 
نمابر

CHAIRMAN  PAKISTAN ART SILK FABRICS & GARMENTS  
EXPORTERS ASSOCIATION  60, THE MALL  LAHORE 

نام و 
آدرس

TEL:042 6360919
FAX:042 6361291
URL:www.pasfgea.org

تلفن و 
نمابر

ARSHAD ISLAM CHAIRMAN  THE PAKISTAN AUTOMOBILE 
SPARE PARTS  IMPORTERS & DEALERS ASSOCIATION  
418/, RIMPA PLAZA, PLAZA SQUARE  M. A. JINNAH ROAD  
KARACHI

نام و 
آدرس

TEL: 021 7721883 , 7728774
FAX: 021 7761938
EML: paspida@super.net.pk

تلفن و 
نمابر
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CHAIRMAN  PAKISTAN BANKS ASSOCIATION  STATE 
LIFE BUILDING NO. 2  FIRST FLOOR, WALLACE ROAD  I. I. 
CHUNDRIGAR ROAD  KARACHI

نام و 
آدرس

TEL: 021 2429853
FAX: 021 2429853

تلفن و 
نمابر

  فهرست چند شرکت و موسسه مهم صنعتی و بازرگانی
در جمهوري اسالمی پاکستان 

AL SYED BROTHERS CORP

بازرگانینوع فعالیت

 Plot 7-C Room 3-B 3rd Floor Main Badar Commercial Phase Vآدرس
DHA, Karachi, Sindh, Pakistan

BAHOO RICE MILLS

تولیدينوع فعالیت

 ,A Mohammad Hussain Road, Model Town (A), Bahawalpur/7آدرس
Pakistan

BROTHERS ENTERPRISES

بازرگانینوع فعالیت

 4th Floor, Abid Chambers (Al Yousuf Chambers), Shahrah-e ,401آدرس
Liaquat, Karachi, Sindh, Pakistan Zip: 74200

LARAIB TRADING

بازرگانینوع فعالیت

 ,Office # M-16, Plot # 172/J, Mateen Shoppers Gallery, Block-2آدرس
PECHS,, Karachi, Sindh, Pakistan
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M.B. GROUP

بازرگانینوع فعالیت

آدرس
520 Mashriq Centre Sir Shah Suleman Road Block 14 G/Iqbal, 
Karachi, Sindh, Pakistan
www.mbgrouponline.com

PRIME ENGINEERING WORKS

تولیدينوع فعالیت

Km Multan Road, Lahore, Punjab, Pakistan Zip: 54000-18آدرس
www.altechprime.com

SPINTEX PVT LTD

بازرگانینوع فعالیت

C-92, KDA Scheme #1, Karachi, Sindh, Pakistan Zip: 754000آدرس

Y Z CORPORATION

بازرگانینوع فعالیت

 ,St-6 A-617 Ghazi Abad Near Saleemi Chowk, Faisalabad, Punjabآدرس
Pakistan

Immalik&Sons

تولیدي، توزیعی و تجارينوع فعالیت

www. immalik.t35.comآدرس
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JAVAID ZIA & CO

تولیدينوع فعالیت
A Rose Lane Sarfraz Rafiqi Road Cantt, Lahore, Punjab, Pakistan-1آدرس

شرکتهاي ماشین کرایه اي جمهوري اسالمی پاکستان

وب سایتنامردیف

1Avis Car Rentalswww.southtravels.com/asia/pakistan/
aviscarrental.html

2North Gate Rent a Carwww.southtravels.com/asia/pakistan/
northgate/index.html

3Al Malik Enterpriseswww.southtravels.com/asia/pakistan/
almalikenterprises/l

4National Tours & Travels Car 
Rental

www.southtravels.com/asia/pakistan/
nationaltours/

فهرست چند نشریه مهم در جمهوري اسالمی پاکستان
نام سایت اینترنتیمکاننام نشریهردیف

1Akhbar-e-Jehanکراچیwww. Akhbar-e-jehan.com

2Al-Akhbarاسالم آبادwww. Al-akhbar.com

3Al Qamar اسالم آبادwww. Al qamar.com

4Apna Pakistanکراچیwww. Apna pakistan.com

5The Asia Inside الهور----

6Daily Ahamulakhbarپنجاب – اسالم آبادwww. ahamulakhbar.com

7Daily Alfazlپنجابwww. alfazl.com

8Daily Azkaarاسالم آبادwww. azkaar.com

9Daily Awami Awazکراچی----

10Daily Awami Awazکراچیwww. Awami awaz.com
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فهرست برخی از بندرگاه هاي مهم جمهوري اسالمی پاکستان

نمابرتلفننام بندرردیف
4211914-86-4211913092-86-092بندرگاه گوادر1

30-9214329-21-9214361092-21-092بندرگاه کراچی2

4730108-21-30092-9272111-21-092بندرگاه محمد بن قاسم3

------بندرگاه پانسی4

فهرست چند شرکت مهم باربري و کشتیرانی پاکستان

تلفنمکاننام شرکتردیف

1GAC SHIPPING PAKISTAN 
(PRIVATE) LIMITED2311010-21-092کراچی

2Trans-net international6691558-300-092فیصل آباد

3Karachi International Container 
Terminal Limited474-111-111-21-092کراچی

4Universal shipping52-2620751-21-092کراچی
2626192

فهرست برخی از شرکتهاي بیمه در جمهوري اسالمی پاکستان

Adamjee Insurance Co., Ltd.
 6th Floor, Adamjee House I.I. Chundrigar Road Karachiآدرس

مشخصات
Tel: 021 241 2623
Fax: 021 241 2627 
E-mail: info@adamjeeinsurnace.com
Web: www.adamjeeinsurance.com

محلی – بیمه گر عام - (بخش خصوصی)نوع بیمه
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Agro General Insurance Co., Ltd.

   Qamar House. A.Jinnah Road Karachi ,612آدرس

مشخصات
Tel: 021 2313181 & 83  
Fax: 021 2313182 , 2310624 
E-mail: agiho@cyber.net.pk

محلی – بیمه گر عام (بخش خصوصی)نوع بیمه

Allianz EFU Health Insurance Ltd.

 Plot No. D-74, Block  o.5Clifton,  KDA Scheme No.5  Karachiآدرس

مشخصات
Tel: 021 111111432584                 
Fax:021 5864020 , 5860403          
E-mail: marketing@allianze-efu.com 
Web: www.allianzefu.com

محلی – بیمه گر عام  (بخش خصوصی)نوع بیمه

Alpha Insurance Co., Ltd. 

 State Life Building No.1B  2nd Floor, Off-I.I. Chundrigar Roadآدرس
Karachi.

مشخصات
Tel: 021 2416041- 45 
Fax: 021 2419968 & 2422478 
E-mail: infoalpha@alphainsurance.com.pk
Web: www.alphainsurance.com.pk 

محلی – بیمه گر عام (بخش خصوصی)نوع بیمه
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Atlas Insurance Limited.

Bank Square, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahoreآدرس

مشخصات
Tel: 042 7320542, 7234757, 7320543, 7322271 , 7322273 
Fax: 042 7234742 
E-mail: info@atlasinsurance.com
Web: www.atlasinsurance.com.pk

محلی – بیمه گر عام  (بخش خصوصی)نوع بیمه

Asia Insurance Co., Ltd.

 C&D, Block L ,Gulberg-III  Main Ferozepur Road, Lahore 19آدرس

مشخصات
Tel: 042 5858533 -34 , 5832312 
Fax: 042 5865579 
E-mail: asiains@nexlinx.net.pk

محلی – بیمه گر عام  (بخش خصوصی)نوع بیمه

ACE Insurance Ltd.

  , 6th Floor, NIC Building ,Abbasi Shaheed Road , Off Sharea Faisalآدرس
Karachi-74400 

مشخصات
Tel: 021 111789789 
Fax: 021 5683935 
Web: www.acelimited.com

خارجی – بیمه گر عام  (بخش خصوصی)نوع بیمه
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New Hampshire Insurance Co. 

 2nd Floor, Finlay House , I.I. Chundrigar Road  , Karachiآدرس

مشخصات
Tel: 021 111111244 
Fax: 021 2419413 , 2400723 
E-mail: info-pakistan@aig.com
Web: www.aigpakistan.com

خارجی – بیمه گر عام  (بخش خصوصی)نوع بیمه

National Insurance Co., Ltd. (NICL) 

-Head Office,  NIC Building, Abbasi Shaheed Road  Off Shahrah-eآدرس
Faisal, Karachi 

مشخصات
Tel: 021 9202741 -9 
Fax: 021 9202754 
E-mail: info@nicl.com.pk 
Web: www.nicl.com.p

بیمه دولتینوع بیمه

M/s Pak Qatar General Takaful Ltd

 Suite No. 203 -205, Business Arcade, Block No. 6, P.E.C.H.S. Shahraآدرس
e Faisal, Karachi.

Tel: 021 4380357 -61مشخصات
Fax: 021 4386452

بیمه گر عام (بخش خصوصی)نوع بیمه
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Pakistan Reinsurance Co. Ltd. (PRCL)

 , Head Office, PIC Towers , 32-A, Lalazar Drive ,M.T. Khan Roadآدرس
Karachi  

مشخصات
Tel: 021 9202908 -15 
Fax: 021 9202921 , 9202922 
E-mail: pic1@pk.netsolir.com
Web: www.pakre.org.pk     

بیمه دولتینوع بیمه

EFU Life Assurance Ltd.

 K, Block 6 ,PECHS ,Karachi-37آدرس

مشخصات
Tel: 021 4535071 -77 
Fax: 021 4535079 
E-mail: info@efulife.com
Web: www.efulife.com

بیمه دولتینوع بیمه

State Life Insurance Corporation of Pakistan

 State Life Building No. 9 , Dr. Ziauddin Ahmed Road , Karachiآدرس
75530 

مشخصات
Tel: 021 9202800 -9 , 111111888 
Fax: 021 9202820  
E-mail: edpgs@super.net.pk
Web: www.statelife.com.pk

محلی – بیمه عمر دولتینوع بیمه
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New Jubilee Life Insurance Company Ltd

 A, Lalzar, M.T.Khan Road , Karachi-74000- 1/ 74آدرس

مشخصات
Tel: 021 5611071 -5 
Fax: 021 5610959 
E-mail: info@njilife.com
Web: www.njilife.com

خارجی – بیمه عمر (بخش خصوصی)نوع بیمه
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منابع و مآخذ
1. آمارنامه گمرك جمهوري اسالمی ایران سالهاي 1385-1384

2www.wikpedia.org. سایت ویکی پدیا

3www.eghi.org. سایت صندوق ضمانت صادرات ایران

4www.kishtpc.com. سایت نقطه تجاري کیش

5www.wta.org. سایت سازمان تجارت جهانی

6www.cia.org. سایت اداره اطالعات مرکزي امریکا

7www.trademap.rg. سایت سازمان تجارت جهانی

8www.tpo.ir. سایت سازمان توسعه تجارت ایران

9www.jamals.com. سایت کتاب زرد پاکستان

10www.pakistanbiz.com. سایت راهنماي تجاري پاکستان

11www.worldlaw.com. سایت قوانین جهانی 
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