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  امکان کا ہونے درٓامد سےعمل جوالئی پر معاہدے تجارتی ٓازاد کیساتھ چین
 عبد کاری وسرمایہ ،پیداوار ،انڈسٹری ،ٹیکسٹائل تجارت برائے مشیر کے اعظم وزیر)خبرایجنسی(الہور

 تجارتی ٓازادانہ والے پانے طے مابین کے چین اور پاکستان کہ ہے امکان قوی کہ ہے کہا نے دائود الرزاق

 اپنی میں معاہدے تجارتی ٓازادانہ نے چین گا، جائے ہو شروع عملدرٓامد سے ء2019 جوالئی پر معاہدے

 بجٹ ٓائندہ ، چاہیے اٹھانا فائدہ بھرپور ہمیں کا جس ہے دی رسائی پر طرز کی ممالک ٓاسیان تک مارکیٹوں

 تاہم گی جائے کی نہیں کمی ہرگز میں ڈیوٹی ریگولیٹری اور ڈیوٹیز پر درٓامد کی مصنوعات تیار میں

 بی ایف کو منگل ٓائندہ کیلئے کرانے کم ڈیوٹیز پر درٓامد کی مال خام میں بجٹ ٓائندہ کیلئے ترقی صنعتی

 ٓازادانہ والے پانے طے درمیان کے چین اور پاکستان میں سینٹر الہورایکسپو۔ گی ہو مالقات سے ٓارحکام

 نے دائود الرزاق عبد میں گفتگو سے میڈیا اور خطاب سے سیمینار منعقدہ پر موضوع کے معاہدے تجارتی

 میں ضمن اس اور گے کریں چیت بات بھی کیلئے رسائی تک مارکیٹوں کی کوریا اور جاپان کہ کہا

 چیمبرز تمام پر ں معاہدو تجارتی ٓازاد ہوگا، دورہ کا کوریا بعد کے اس اور گا جائوں جاپان کو جوالئی17

 کیا لئے کے بہتری مزید میں ضمن اس کہ کریں رہنمائی ہماری اور لیں جائزہ کا ان ایشنز ایسوسی اور

پاکستان سے معاہدے ٓازادتجارتی چین پاک اگر کہ کہا نے انہوں۔  ہیں سکتے جا کیے اقدامات  

۔ گے کریں استعمال کو گارڈز سیف تحت کے معاہدے اس ہم تو گا پہنچے نقصان کو صنعت کسی کی �

 مصنوعات ان کی چین اور ہے ملی اجازت کی برٓامدات کی مصنوعات 313ہمیں تحت کے معاہدے سے چین

 کی پاکستان تو لیں کر قابو بھی شیئرز فیصد10 سے میں اس ہم ،اگر ہیں درٓامدات کی ڈالر ارب64 ساالنہ کی

۔ ہے سکتا ہو اضافہ گنا کئی میں برٓامدات  


