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2020،  فروری   03 

 استعمال پیک سی کیلئے رسائی تک ایشیاچین افریقہ،وسطی

دأود کرناچاہتےہیں،رزاق  
 معیشت ڈالر کھرب2.4 اور ٓابادی ارب1.2 اور ممالک54 میں، رفت پیش ٓائند خوش ایک)  مصطفیٰ خالد(  ٓاباد اسالم

 سی کیلئے رسائی کی مصنوعات اپنی تک منڈیوں کی اورچین ریاستیوں ایشیائی نےوسطیٰ والےخطےافریقہ

 کہ ہے یہ بات اہم مزید اور۔ دیاہے اشارہکرنےکا کواستعمال اورگوادرپورٹ) راہداری اقتصادی پاکستان چین(پیک

 افریقہ پاک کےدوران سال5 سےاگلے اس ہے کی ظاہر رضامندی بھی کیلئے مذاکرات پر ہارویسٹ ارلی نے افریقہ

 سہولت میں برٓامدات اپنی میں افریقہ کو پاکستان بھی بینک کاسنٹرل کینیا۔ ہوجائےگا ڈالر ارب8 حجم تجارتی کا

 مشیربرائےکامرس، کے وزیراعظم۔ ہوگیاہے رضامند پر دینے کھولنےکیلئےاجازت شاخیں کی بینکوں کیلئےاپنی

 میں ٓافس کے وزارت کواتوارکواپنی نیوز دی نے دائود عبدالرزاق انوسٹمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل پروڈکشن، اینڈ انڈسٹریز

 مصنوعات اپنی ممالک یقیافر جو ہے پھل ایک گوادر اور پیک سی کا پاکستان۔ بتایا انٹرویومیں خصوصی ایک

 جانب کی ممالک افریقی۔ ہیں چاہتے توڑنا کر بڑھا تجارت اپنی اور کر بھیج چین اور ریاستوں ایشیائی وسطی

 انیشیی پالیسی افریقہ ُلک اپنی۔ ہوگا گنافائدہ کوکئی معیشت سےپاکستانی اورگوادرکےاستعمال پیک سےسی

 وقت سےغورکررہاہےجواس کرنےکیلئےسنجیدگی حاصل ہسےبڑافائد معیشت افریقی پاکستان ایٹوکےتحت

 افریقہ پاک نے ہم سے حوالے اس اور ہے کاامکان ہونے ڈالر کھرب4 یہ میں سال دس ٓائندہ اور ہے ڈالر کھرب2.4

 والے ہونے کینیامیں۔ کیاہے فیصلہ کا جانے لے تک ڈالر ارب8ڈالر ارب4 موجودہ میں سالوں پانچ ٓائندہ حجم تجارتی

 رابطوں پر سطح حکومتی بتایاکہ نے دائود ہوئےعبدالرزاق کرتے کاذکر ہوا، ختم کو جنوری31 جو سیمنار روزہ دو

 سبزیوں، پھلوں، ، چاول مین بزنس پاکستانی کیونکہ ہیں ہوئے ثابت مفید کافی رابطے پر سطح کی بزنس عالوہ کے

 الکھوں کمپنیاں سیکٹر انجینئرنگ الئٹ اور سیمنٹ ٹریکٹرز، کاسامان، کھیلوں ٓاالت، طبی میٹھائیاں، فوڈ، پراسسڈ

 وفوداور کاروباری سے ممالک افریقی20 کہ بتایا نے انھوں۔ ہیں رہے کامیاب میں کرنے حاصل ٓارڈرز کے ڈالر

 خود اور کی شرکت میں سیمنار بھی نے صدر کے کینیا۔ گئی کی شرکت تعدادنےسیمنارمیں بڑی کی اہلکاروں اعلیٰ

 پاکستان کیلئے شرکت میں کانفرنس بتایاکہ بھی یہ نے دائود رزاق۔ کی مالقات سے شخصیات کاروباری پاکستانی

 نے افریقہ اور پاکستان کہاکہ نے انھوں سے حوالے اس اور۔ خرچےپرکینیاگئےتھے اپنے مین بزنس100 سے

 میں جواب کے سوال ایک۔ کیاہے کرنےکافیصلہ شروع فورًامذاکرات کیلئے ہارویسٹ پرارلی مصنوعات10تقریبًا

 سائوتھ اینڈ نارتھ افریقہ، مغربی افریقہ، ایسٹ جیسے ہیں زون5 سے4 کے زون معاشی افریقی کہاکہ نے انھوں

 مطالعہ ایک کیلئے جاننے یہ اور کرےگا بھرتی کنسلٹنٹ بہترین پہلے سے سب منسٹری کامرس اور وغیرہ، افریقہ

 نارتھ افریقہ، ویسٹ افریقہ، ایسٹ یا چاہیئے کرنے معاہدے تجارتی ساتھ کے افریقہ پورے پاکستان کیا کہ گا کرے

۔کرنےچاہیئے کےساتھ افریقہ سائوتھ اور افریقہ  


