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!معاہدہ تجارتی ٓازاد چین پاک  
 پاکستانی تک منڈیوں چینی ہوئے، خطدست میں بیجنگ کو اتوار پر جس سے، معاہدے تجارتی ٓازاد درمیان کے چین اور پاکستان

 ساڑھے برٓامدات پاکستانی لئے کے چین میں سال پانچ ٓائندہ کہ ہے توقع سے جس ہے گئی ہو ممکن رسائی فری ڈیوٹی کی مصنوعات

 کی پاکستان یہ گی، ملے مدد میں کرنے ختم دبائو پر ذخائر کے زرمبادلہ اور خسارہ مالیاتی سے اس گی، جائیں بڑھ تک ڈالر ارب6

 ٹیکسٹائل، میں ان گی، ملے رسائی فری ڈیوٹی پر برٓامد کی مصنوعات313 کو پاکستان سے رو کی معاہدے۔ ہے کامیابی بڑی ایک

 ان۔ ہوئے سمجھوتے بھی کے توسیع میں پیک سی۔ ہیں شامل بھی مصنوعات کی پالسٹک اور ویئر فٹ خوراک، انجینئرنگ، کیمیکل،

 بڑھانے تعاون میں منصوبوں دوسرے کئی کے ترقی معاشی و اقتصادی سماجی اور کرنے ڈبل الئن ریلوے تک کراچی سے پشاور میں

 خان عمران وزیراعظم۔ ہے بھی تجویز ٓائند خوش کی کرنے منتقل پاکستان ٹیکنالوجی چینی میں معاہدے۔ ہیں شامل بھی یادداشتیں کی

 کہا ہوئے سراہتے کو معاہدے تجارتی ٓازاد ہوئی، چیت بات تفصیلی پر بڑھانے تعاون باہمی سے وزیراعظم اور صدر چینی کی جن نے

 پورے اہداف کے ترقی میں سال دو ہم سے درٓامد عمل پر اس۔ ہے چکی بدل میں داری شراکت راہداری، اقتصادی میں ملکوں دونوں کہ

معاہدے تجارتی ٓازاد لئے کے پاکستان کہ کہا نے دائود عبدالرزاق تجارت مشیِر۔ گے لیں کر  

۔ گی ہوں میسر مراعات پر طرز کی ممالک ٓاسیان کو پاکستان بعد کے معاہدے۔ ہیں گئے کھل دروازے کے تجارت باہمی وسیع سے

 چین جبکہ ہے گیا دیا تحفظ کو صنعت مقامی میں معاہدے۔ گی جائے ہو ممکن رسائی فری ڈیوٹی کو چین کی برٓامدات فیصد90 ہماری

 ساالنہ کی ان میں چین ہے گیا کیا فری ڈیوٹی کو مصنوعات جن کی پاکستان ہے، گیا رکھا میں لسٹ حساس کو مصنوعات1700 کی

 کے پیک سی میں مذاکرات پر سطح کی وفود اور چیت بات کی خان عمران وزیراعظم سے رہنمائوں چینی۔ ہے ڈالر ارب40 درٓامد

 مبصرین۔ گیا کیا خیال تبادلہ پر پہلوئوں مختلف لئے کے بنانے مستحکم مزید کو رابطوں اقتصادی اور تعاون باہمی میں مرحلے اگلے

 اور دینے وسعت کو بنیادوں صنعتی کی پاکستان سے کاری سرمایہ چینی میں زونز اقتصادی خصوصی کے پیک سی کہ ہے رائے کی

 کی ٹرین سے کرنے گریڈ َاپ کو ہے، کلومیٹر1872 طوالت کی جس ٹریک ریلوے کراچی پشاور۔ گی ملے مدد میں بڑھانے برٓامدات

 کی کراسنگز اور پلوں اور فینسنگ کی ٹریک میں عمل کے گریڈیشن َاپ۔ گی جائے ہو گھنٹہ فی کلومیٹر160 سے120 اسپیڈ اوسط

 معامالت، کے سالمتی و سیاسی خدوخال، کے ٹو فیز پیک سی میں مالقات کی وزیراعظم سے رہنمائوں چینی۔ ہے شامل بھی تعمیر

 چین پاک جو ہوئی گفتگو خیز نتیجہ بھی پر امور جیسے کرنے مستحکم کو تعلقات پر سطح عوامی اور ثقافت ٹیکنالوجی، سائنس، تعلیم،

 کے ممالک37 سمیت خان عمران وزیراعظم میں جس سمٹ ایٹو انیشی بیلٹ اینڈ روڈ دوسری۔ ہے مظہر کی ہونے الزوال کے دوستی

 چین گئے، کئے دستخط پر منصوبوں کے ڈالر ارب64 اور کی شرکت نے وفود سطحی اعلیٰ کے ممالک دوسرے کئی اور سربراہان

 کردار کا چین میں منصوبے اس۔ ہے کڑی کی سلسلے کے وے ہائی ثقافتی و اقتصادی والی کرنے مربوط کو ملکوں دوسرے سے

 سی یعنی راہداری اقتصادی چین پاک۔ گا کرے مرتب اثرات گہرے پر مستقبل سیاسی و معاشی کے ایشیا اور یورپ یہ اور ہے مرکزی

 اس اور ہے رہی بڑھ بروز روز مقبولیت کی منصوبے بیلٹ روڈ ہے، حصہ ترین اہم کا منصوبے اس لئے کے تجارت عالقائی پیک

 سے رسوخ و اثر ہوئے بڑھتے کے چین کو رفت پیش اس بھارت اور امریکہ۔ ہے گئی ہو115 کر بڑھ سے65 تعداد کی ارکان کے

 اس ممالک مزید باوجود کے مخالفت اور تحفظات بھارتی اور امریکی لیکن ہیں خائف سے توسیع کی منصوبے اور ہیں رہے کر تعبیر

 پر منصوبے کہ ہے کی بات اس ضرورت۔ ہیں جاری کام ترقیاتی گیر ہمہ تحت کے پیک سی میں پاکستان۔ ہیں رہے ہو شامل میں

۔ہوں تقسیم یکساں میں صوبوں تمام ثمرات کے اس اور ہوں نرم شرائط اور شفاف عملدرٓامد  


