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2019،  مئی   28 

 

 25  کرسکتے، نہیں پورا ہدف کا برٓامدات زائد سے ڈالر ارب

تجارت مشیر گے، لگائیں ڈیوٹی ویلنگ کائونٹر پر مصنوعات چینی بعض  
 ڈالرزسے ارب25کہ ہے کہا نے دائود عبدالرزاق ٹیکسٹائل و تجارت مشیر وفاقی) حیدر خالد،مہتاب حنیف( ٓاباد اسالم

 کو لگائینگے،بھارت ڈیوٹی ویلنگ کائونٹر پر مصنوعات چینی بعض کرسکتے، نہیں پورا ہدف کا برٓامدات زائد

 ہو سے مذاکرات پر بنیادوں مساویانہ فیصلہ کا بھجوانے راستے کے واہگہ مال برٓامدی تک ایشیاء سینٹرل افغانستان،

 پانچوں اورینٹڈ ایکسپورٹ کردینگے، خاتمہ کا اسمگلنگ ذریعے کے ٹیرف اور کم ڈیوٹی پر مشینری اور مال گا،خام

 چاہئے ہونی حاصل رجیم ریٹنگ زیرو کو کنندگان برٓامد کے) لیدر گڈز، اسپورٹس،سرجیکل قالین، ٹیکسٹائل،( سیکٹروں

 ارب4 مالیت اسکی ہے، گیا دیا کر کم خسارہ میں تجارت ،توازن ہے دی دے تجویز یہ نے انہوں کیلئے بجٹ وفاقی اور

 کہ ہیں متفق سے بات اس وہ تاہم ہے رہا اٹھ شور جتنی نہیں بری اتنی کی ملک صورتحال اقتصادی ، گئی ہو تک ڈالر

 دیانت پوری وہ ہے تخمینہ جو کا برٓامدات کی ڈالرز ارب24 سال اس اور ہے سکتا جا بنایا بہتر کو صورتحال اقتصادی

محنت اور  

 منظوری چین میں ء2019 اگست مرحلہ دوسرا کا ایگریمنٹ ٹریڈ فری ساتھ کے چین جائیگا، پہنچ تک ڈالر ارب50 سے

 کائونٹر پر ٓایٹموں چینی ان پاکستان تو گا پہنچے نقصان اگر کو انڈسٹری داخلی کی پاکستان تحت اسکے ہے، واال دینے

 روم کمیٹی کے تجارت وزارت نے مشیر وفاقی۔ سکے جا کیا تحفظ کا صنعت کی پاکستان تاکہ گا سکے لگا ڈیوٹی ویلنگ

 ٹرانزٹ ہیں، رہے ہو مذاکرات سے افغانستان میں بارے کے ٹریڈ ٹرانزٹ افغان کہ کہا میں انٹرویو کو گروپ جنگ میں

 کسٹم میں کراچی پر مال والے ٓانے تحت کے ٹریڈ ٹرانزٹ افغان کیلئے خاتمے کے اسمگلنگ سے وساطت کی ٹریڈ

 کہ کہا نے انہوں سے حوالے کے تجارت ساتھ کے بھارت۔ نہیں متفق سے اس حکومت افغان مگر ہے تجویز کی کرنے

 وزیراعظم دفعہ دوسری ٓایا کہ گیا کہا سے ان ہے، چاہتا بڑھنا ٓاگے سے طرح کس وہ کہ ہے پر بھارت انحصار کا اس

 افغانستان ایکسپورٹس انڈین راستے کے طورخم سے واہگہ کر ڈال دبائو پر پاکستان اگر نے مودی نریندرا والے بننے

 مشیر وفاقی تو گا ہو کیا ردعمل کا پاکستان تو کہا کو کرنے معاہدے کے پہنچانے تک ریاستوں ایشیائی وسطی اور

 میں مفاد بہترین اپنے ہم نہیں، ملک واال ٓانے میں دبائو کے کسی پاکستان کہ کہا نے دائود رزاق ٹیکسٹائل و تجارت

 ٓاسان اتنا معاملہ کا گزارنے ٹرک بھرے سے مال برٓامدی بھارتی پر شاہراہوں کی پاکستان گے، اپنائیں موقف اصولی

 کم تو امپورٹ نے ٓاپ کہ گیا کہا سے ان جب ہیں، میں پوزیشن کی کرنے اقدامات ضروری پر بنیادوں مساوی ہم نہیں،

 فری شوگر خصوصی کیلئے مریضوں کے ذیابیطس دودھ، خصوصی کے بچوں ہوئے لکھے کے ڈاکٹروں مگر ہے کی

پابندیاں غیرمحصوالتی پر تک ٓایٹمز فری شوگر دوسری اور جوسز خوراک،  (NON TARIFF 

RESTRICTIONS)  پیکنگ کی اشیاء ان والی بننے میں ملکوں دوسرے اور یورپ امریکا، کہ ہیں کی عائد تک یہاں

 کرنے کام یہ کیلئے مارکیٹ چھوٹی جیسی پاکستان کمپنیاں عالمی یہ مگر ہیں ضروری لکھنا ہدایات میں زبان اردو پر

۔ہیں گئی کر انکار سے  


