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 پیک معاہدےپردستخط،سی ٓازادتجارتی چین رسائی،دوسرےپاک فری ڈیوٹی تک منڈیوں چینی

  ہوگی ڈبل الئن ریلوے سےکراچی پشاور سمجھوتے،16 معاہدے2 توسیع، میں
 سی ہوگئے، دستخط پر معاہدے تجارتی ٓازاد چین پاک رسائی،دوسرے فری ڈیوٹی تک منڈیوں چینی)خبرایجنسیاں نیوز، جنگ(بیجنگ

 ہوگا مکمل میں سال5 منصوبہ ون ایل ایم جائیگی، کی ڈبل الئن ریلوے کراچی سے پشاور سمجھوتے،16 معاہدے،2 ، توسیع میں پیک

 ڈالرز ارب6 ساڑھے برٓامدات شامل، مصنوعات کی پالسٹک ویئر، فٹ ٓائٹمز، فوڈ انجینئرنگ، کیمیکل، ، ٹیکسٹائل میں فری ،ڈیوٹی

 ترقی میں سال دو ہےکہ کہا نے خان عمران اعظم وزیر تجویز، بھی کی کرنے منتقل میں پاکستان ٹیکنالوجی ،چینی توقع کی بڑھنے

 طرح ہر کی پاکستان ہےکہ کہا نے پنگ جن شی صدر چینی جبکہ چکی بدل میں داری شراکت راہداری کرلیںگے، حاصل اہداف کے

 وزیر ازیں قبل رکھے، بنیاد کی مستقبل پر معیشت مضبوط دنیا ، ہیں رکھتے یقین پر ترقی کی وسائل انسانی گے، رکھیں جاری مدد کی

 مذاکرات بھی پر سطح کی وفود کے ممالک دونوں جبکہ ہوئیں مالقاتیں سے اعظم وزیر اور صدر چینی کی خان عمران اعظم

کےمطابق تفصیالت۔ہوئے  

 پا میں جس ہوئی منعقد تقریب سے حوالے کے دستخط پر معاہدوں اور یادداشتوں کی مفاہمت میں بیجنگ دارالحکومت کے چین اتوارکو

 اپ کی ون ایل ایم ان دور کے تقریب ہوئے، شریک بھی چیانگ کی لی منصب ہم چینی کے ان اور خان عمران اعظم وزیر کے ن کستا

فیز کے ڈیزائن ابتدائی کیلئے گریڈیشن  I کے چین قیام، کے پورٹ ڈرائی حویلیاں تحت کے پیک سی ، اعالمیہ کے تکمیل کی 

 میرین درمیان کے اینڈٹیکنالوجی سائنس وزارت اور گرافی اوشنیو ٓاف انسٹیٹیوٹ وسائل قدرتی وزارت کی ،چین سروے جیالوجیکل

 کے واصالحات ترقی بندی، منصوبہ وزارت اور اے سی ڈی ٓائی سی یادداشت، کی مفاہمت لئے کے تعاون میں شعبہ کے سائنسز

 پر مفاہمت لئے کے عملدرٓامد پر منصوبوں کے ترقی اقتصادی و سماجی تحت کے گروپ ورکنگ مشترکہ کے پیک سی درمیان

 سی ڈی ایم زیڈ ای پی کے اور وینچر جوائنٹ زیڈ ای ایس رشکئی معاہدے، کے تعاون تکنیکی و اقتصادی پاکستان چین کیلئے یادداشت

 عبدالرزاق تجارت برائے مشیر کے وزیراعظم موجود میں چین۔ گئے کئے دستخط پر معاہدہ کے الئسنس درمیان کے سی بی ٓار سی اور

 درواز کے تجارت لیے کے پاکستان سے معاہدے تی تجار ٓازادنہ کہ کہا ہوئے کرتے بات سے میڈیا سے حوالے کے معاہدے نے دأود

 کو چین کی برٓامدات فیصد 90 کی پاکستان اور ہوگی میسر رعایت پر طرز کی ممالک ٓاسیان کو پاکستان بعد کے معاہدے گئے، کھل ے

 اتفاق پر رسائی فری ڈیوٹی کی الئنز ٹیرف فیصد 75 نے چین اور پاکستان کہ کہا نے تجارت مشیر۔گی ہوپائے ممکن رسائی فری ڈیوٹی

 کی ڈیوٹی کہ بتایا نے تجارت مشیر۔ہے توقع کی بڑھنے ڈالرز ارب 6 ساڑھے میں سال 5 برٓامدات لیے کے چین کی پاکستان ہے، کیا

 برٓامد کی مصنوعات کی پالسٹک وئیر، فٹ ٓائٹمز، فوڈ انجینئرنگ، کیمیکل، بلکہ نہیں محدود تک مصنوعات ٹیکسٹائل صرف چھوٹ

 کی چین کہ جب ہے گیا دیا تحفظ کو صنعت مقامی میں معاہدے تجارتی ٓازاد کہ کہا نے تجارت وزارت حکام۔گی ہوں فری ڈیوٹی بھی

 میں چین کی اشیاء والی دینے رسائی فری ڈیوٹی کو پاکستان کہ ہے کہنا کا حکام۔ ہے گیا رکھا میں لسٹ حساس کو مصنوعات 1700

 لی اعظم وزیر کے چین نے خان عمران وزیراعظم پر اختتام کے فورم روڈ و بیلٹ ازیںدوسرے قبل۔ ہے ڈالرز ارب 40 درٓامد ساالنہ

 اینڈ بیلٹ دوسرے نے خان عمران اعظم وزیر۔ تھے شامل بھی وفود کے ممالک دونوں میں جس ہوئی مالقات درمیان کے چیانگ کی

 وزیر ہوئے کرتے کاادراک گہرائی کی اس اور تصور کے ایٹیو انشی روڈ اینڈ بیلٹ۔ دی مبارکباد کو قیادت چینی پر انعقاد کے فورم روڈ

 تناظر کے پیک سی نے ہے،فریقین منصوبہ حامل کا اہمیت انتہائی کیلئے دنیا پوری یہ لئے کے رابطوں اور خوشحالی کہ کہا نے اعظم

 نے خان عمران وزیراعظم۔ کیا خیال تبادلہ پر پہلؤوں مختلف لئے کے بنانے مستحکم مزید کو رابطوں اقتصادی اور تعاون باہمی میں

 بہتری سماجی منصوبوں، کے روزگار ترقی، صنعتی سے اس کہ کہا کرتے گفتگو پر اہمیت کی پیک سی لئے کے معیشت پاکستانی



 توقع نے انہوں۔ ہے مطابق عین کے ترجیحات حکومتی یہ اور ہے بخش اطمینان توسیع کی عالقوں نئے کے ترقی سمیت زراعت اور

 برٓامدات کی اس اور دینے وسعت کو بنیادوں صنعتی کی پاکستان سے کاری سرمایہ چینی میں زونز اقتصادی خصوصی کہ کی ظاہر

 اس ہوئے دیتے زور پر اہمیت کی پیک سی سے حوالے کے معیشت پاکستانی نے اعظم وزیر۔گی ملے معاونت لئے کے اضافے میں

 کرتے گفتگو سے حوالے کے دورے پہلے کے چین میں ء2018 نومبر۔ کیا کااظہار اطمینان پر توسیع تک شعبوں نئے کے ترقی کی

 تک چین دورہ گزشتہ کے اعظم وزیر میں ء2018 نومبر۔ ہے ملی مدد میں فروغ کے تعاون باہمی سے اس کہ کہا نے اعظم وزیر ہوئے

 پر اثرات مثبت کے منصوبوں کے پیک سی نے چیانگ کی لی اعظم وزیر چینی ہوئے رکھتے نظر مد کو اضافے میں تعاون طرفہ دو

 دونوں سے تکمیل کی مرحلے دوسرے کے معاہدے کے تجارت ٓازادانہ پاکستان چین کہ کی ظاہر توقع نے انہوں۔ کیا اظہار کا اطمینان

 و سائنس تعلیم، معیشت، سالمتی، سیاسی، نے رہنمائوں دونوں۔ گا ملے فروغ کومزید رابطوں اقتصادی اور تجارتی درمیان کے ملکوں

 سطح اعلیٰ درمیان کے ممالک دونوں عالوہ کے اس۔  کیا اتفاق پر بنانے مستحکم مزید کو تعلقات پر سطح عوامی اور ثقافت ٹیکنالوجی،

 امن میں ایشیاء جنوبی نے رہنمائوں دونوں۔ کیاگیا اتفاق پر برقراررکھنے بھی کو رفتار حالیہ موجودہ کے تبادلوں کے وفود کے

 اپنی لئے کے رابطوں باہمی نے رہنمائوں دونوں۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر امور عالقائی سمیت کوششوں امن میں افغانستان اور واستحکام

 بھی میں تقریب کی دستخط کے مرحلے دوسرے کے تجارت ٓازادانہ پاکستان چین نے اعظم وزرائے دونوں۔ کیا اتفاق بھی پر کوششوں

 معاہدے گیا، پا طے معاہدہ کا گریڈیشن اپ کی ٹریک ریل) کراچی۔پشاور( ون ایل ایم درمیان کے چین اور پاکستان ازیں قبل۔ کی شرکت

 ڈیکلیریشن نے ِجنگ یأو سفیر کے چین میں پاکستان سے طرف کی چین جبکہ احمد رشید شیخ ریلوے وزیر سے طرف کی پاکستان پر

 چیانگ کی لی اعظم وزیر کے چین اور خان عمران اعظم وزیر۔ کئے دستخط پر کراچی۔پشاور ون فیز منصوبہ ڈیزائین پریلمنری برائے

 اور پشاور تحت کے جس ہوگا مکمل میں سال پانچ اگلے منصوبہ ون ایل ایم کراچی۔پشاور۔ تھے موجود تقریب کی دستخط پر معاہدے

 جائیں بنائی بھی کراسنگز اور ْپل سمیت فینسگ کی ٹریل ریل۔ جائیگا کیا گریڈ اپ کو ٹریک لمبے میٹر کلو 1872 درمیان کے کراچی

 میٹر کلو 60 اوسطًا سپیڈ یہ ابھی۔ گی جائے ہو گھنٹہ فی میٹر کلو 160 سے 120 سپیڈ اوسط کی ٹرین سے تکمیل کی منصوبے اس۔ گی

 کے کراچی اور راولپنڈی ترین تیز وقت اس۔ گی پہنچے میں گھنٹوں 10 اسٹیشن ریلوے کراچی سے راولپنڈی ٹرین مسافر۔ ہے گھنٹہ فی

 ون ایل ایم۔ گی پہنچے الہور میں گھنٹے اڑھائی صرف ٹرین سے راولپنڈی۔ ہے پہنچتی میں گھنٹوں 22 جو ہے الئین گرین درمیان

 کی پاکستان۔ ہے کم بھی سے فیصد 4 صرف ٓاج جو جائیگا ہو فیصد 20 شئیر فریٹ۔ جائیگی ہو دوگنی تعداد کی ٹرینوں سے منصوبے

 مکمل میں فیز 3 وار مرحلہ کو منصوبے ون ایل ایم نے حکومت سے وجہ کی ایلوکیشن پر منصوبوں دیگر اور حال صورت معاشی

 ارب 8.2 تقریبًا الگت ابتدائی کی منصوبے مکمل۔ ہے لئے کے فیز پہلے میں سلسلہ اس معاہدہ حالیہ۔ ہے گیا بنایا منصوبہ کا کرنے

 بجٹ ٓائندہ تاکہ جائیگی لی کر طے پہلے سے جون الگت حتمی کی منصوبے اس۔ گا جائے کیا مکمل میں فیز 3 جسے ہے ڈالر امریکی

 سیکشن پنڈورہ۔ وال کلو لمبے کلومیٹر 52 میں مرحلے پہلے تحت کے معاہدے حالیہ۔ جائے لی کر مختص رقم لئے کے ون فیز میں

 کیا گریڈ اپ کو سیکشن روہڑی۔نوابشاہ لمبے میٹر کلو 183۔ جائیگی بچھائی بھی الئین دوسری پر سیکشن اس۔ گا جائے کیا کوسیدھا

 کے پشاور۔راولپنڈی۔ گا جائے الیا گھنٹہ فی میٹر کلو 120 کو سپیڈ کرکے گریڈ اپ کو ٹریک میں سیکشن ملتان اور الہور۔ گا جائے

 گریڈ اپ کو اکیڈمی ریلوے والٹن۔ گی جائے بچھائی الئین ریل دوسری اور گا جائے کیا گریڈ اپ کو سیکشن میٹر کلو 160 ایک درمیان

 ِبلڈ، منصوبے یہ۔ ہے چکا کر جاری ہی پہلے ٹینڈر کے ٹو ایل ایم اور تھری ایل ایم تفتان ، کوئٹہ گوادر، ریلوے پاکستان۔ گا جائے کیا

 ڈائریکٹ ان الکھ ڈیڑھ اور ڈائریکٹ ہزار 20 سے منصوبے ون ایل ایم صرف۔ ہیں رہے جا کئے تعمیر پر فارمولے ٹرانسفر اور ٓاپریٹ

 چکی،چینی بدل میں داری شراکت راہداری چین پاک کہ ہے کہا نے خان عمران اعظم وزیر جانب ی دوسر۔ ہوںگی دستیاب نوکریاں

۔تھی نہیں کبھی پہلے ہے ٓاسان جتنی کاری سرمایہ میں پاکستان کے ٓاج دیکھیں کر ٓا ر کا سرمایہ  


