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تجارت ٓازادانہ چین پاک  
تھا ہوا سمجھوتہ جو کا تجارت ٓازادانہ مابین کے چین اور پاکستان میں ء  2012 

 سمیت ڈیوٹی برٓامدی بحران، کے توانائی ملک اندروِن تھیں، ملی مراعات ٹیرف پر اشیا جن کو ایکسپورٹرز اور

 سے سمجھوتے اس اور سکیں کر نہ مقابلہ کا ممالک ٓاسیان میں مارکیٹ چینی اشیا یہ سے جانے بڑھ الگت پیداواری

 کر ہو محدود تک ڈالر ارب 1.2برٓامدات کو چین کی پاکستان سے صورتحال اس۔ سکے ہو نہ حاصل فوائد مطلوبہ

۔ تھا دیا عندیہ کا پہنچانے تک ارب 3.2بتدریج پھر اور ڈالر ارب 2.2کر بڑھا سہولت یہ نے چین حاالنکہ گئیں رہ

 چینی ادارے پاکستانی طرح اس گیا، بڑھ سے ڈالر ارب 15حجم کا درٓامدات سے چین کو پاکستان دوران اسی

 ہائے ایوان خصوصًا اداروں متعلقہ جو سکے کر نہ حاصل صالحیت بھی کی کرنے پورا فیصد ایک کا درٓامدات

 حکام چینی کہ ہے افزا حوصلہ نہایت امر یہ میں صورتحال اس تاہم ہے، فکریہ لمحہ لئے کے تجارت و صنعت

 دوسرا کا تجارت ٓازادانہ ساتھ کے پاکستان تحت کے اس ہیں ہوئے مذاکرات جو پر الئنز ٹیرف ہزار 18سے

 روز دو ایک وفد ایک کا ماہرین فنی میں ضمن اس۔ گے ہوں دستخط میں جون ٓائندہ پر اس۔ ہے گیا کیا تیار سمجھوتہ

 وزیر نائب کے چین ماہ اگلے لئے کے دینے شکل حتمی کو معاہدے تجارت سیکرٹری ازاں بعد ہے، رہا جا چین میں

 کے تجارت ٓازادانہ بھی سے ملکوں دوسرے سمیت ٓاسیان کے چین اگرچہ۔ گے کریں بھی مالقات سے تجارت

 ذخائر کے زرمبادلہ کے پاکستان سمجھوتہ متذکرہ میں تناظر کے دوستی پائیدار چین پاک تاہم ہیں، موجود معاہدے

 کے اقدامات حالیہ نے حکومت صرف نہ کو ایکسپوٹرز پاکستانی وقت اس۔ ہے اہم نہایت لئے کے کرنے بہتر کو

 بہت بھی رسائی تک مارکیٹ متعلقہ سے طرف کی چین حکومت ساتھ ساتھ کے اس ہیں دی مراعات مختلف تحت

 لئے کے ملکوں دوسرے بلکہ چین صرف نہ کو تجارت و صنعت ہائے ایوان وفاقی اور مقامی۔ ہے گئی ہو ٓاسان
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