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2020،  مارچ   11 
 
 

 ہوگا، میںاضافہ برٓامدات مستحکم، کرنسی ختم، بحران توانائی

تجارت مشیر  
 باتیں کافی پر مستقبل کے پیک سی کہ ہے کہا نے دائود عبدالرزاق تجارت مشیر) جنگ،ایجنسیاں نمائندہ(  ٓاباد اسالم

 کار سرمایہ کے ملک بھی کسی میں زونز اقتصادی ہے،خصوصی میں مفاد کے پاکستان پیک ،سی ہیں رہی ہو

 تعاون میں زراعت صنعت، وقت اب ہوچکا، ختم بحران توانائی مددسے کی ہیں،چین سکتے کر کاری سرمایہ

 اضافہ میں ہوچکا،برٓامدات مستحکم روپیہ پاکستانی۔ہیں خواہاں کے تعاون سے چین بھی میں ریلوے ہے، کا بڑھانے

 ہوئے کرتے خطاب سے سیمینار سے حوالے کے زونز اقتصادی اور پیک سی تحت کے بورڈ کاری سرمایہ ہوگا،

 رسائی تک منڈیوں کی ایشیا وسطی اور چین کو پاکستان پیک سی ہے، حصہ کا ٓائی ٓار بی پیک سی کہ کہا نے انہوں

 اقدامات بروقت کیلئے استحکام معاشی نے حکومت۔ گی ملے مدد میں سالوں والے ٓانے کو پاکستان سے اس گا دے

 فیصد 6 اعشاریہ تیرہ میں برٓامدات پر بنیادوں ساالنہ میں فروری۔ ہوا مستحکم روپیہ سے محنت کی ماہ 18 اور کئے

 میں معیشت۔ ہوا اضافہ میں پاکستان مگر ہوئی کمی میں برٓامدات کی ممالک دیگر میں عرصے اس جبکہ ہوا اضافہ

 سپیشل۔گی ٓائے کمی مزید میں خسارے جاری سے اس۔ ہیں ہوئی کم قیمتیں کی تیل میں منڈی عالمی۔ ہے ٓایا استحکام

 سمیت ٹیکسٹائل۔ ہیں رہے دے مراعات پرکشش کو کاروں سرمایہ میں جس ہیں رہے جا کیے قائم زون اکنامک

 مارکیٹ ہمیں ہے استعداد بلکہ نہیں منڈی مسئلہ کا شعبے کے ٹیکسٹائل ہے ٓارہی کاری سرمایہ میں شعبوں متعدد

 مواقع خواہ خاطر کے ترقی سے اس ہے ملی توسیع کو پلس ایس جی سے یورپ نےکہاکہ انہوں۔ہے گئی مل رسائی

 اضافے میں صالحیت پیداواری تعاون، میں شعبے صنعتی ہم۔کرنا نہیں ضائع کو اس ہے موقع سنہری ،یہ ہیں ملے

 زرعی۔ ہے گیا کیا شامل بھی کو تعاون زرعی میں مرحلے اس ہیں رہے کر افزائی حوصلہ کی ونچرز جوائنٹ اور

 بڑھانے برٓامدات کی پاکستان سے خاتمے کے وائرس کرونا نےکہاکہ گی،انہوں جائے کی کاری سرمایہ میں شعبے

 اور کاری سرمایہ زونزمشترکہ اقتصادی خصوصی کہاکہ نے یائوجنگ سفیر کے پرچین موقع گی،اس ملے مدد میں

 خان عمران ،وزیراعظم ہے رہا گزر سے وقت مند حوصلہ ایک پاکستان ہیں، رکھتے اہمیت خصوصی میں تعاون

 ،یائوجنگ ہے ٓایا استحکام میں معیشت کی پاکستان ہے، ہوئی افزائی حوصلہ کی کاروں سرمایہ چینی سے ویژن کے

 اور لوگوں کاروباری ہے، زیادہ اہمیت کی لوگوں کاروباری تحت کے مرحلے دوسرے کے پیک سی نےکہاکہ

۔گے بڑھائیں کاری سرمایہ ملکی غیر راست براہ میں جائیگا،پاکستان کیا شریک کو شعبے سماجی  


