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کراچی( اسٹاف رپورٹر) اٹلی کی قونصل جنرل اینا رفینو نے کہا ہے کہ کراچی میں جلد ٹریڈ ایجنسی کھولنے پر غور

کیا جارہا ہے، شہر میں سیکیورٹی کی صورت حال بہتر ہوچکی ہے، پاکستان میں توانائی، سیاحت، صنعتوں کو تکنیکی

معاونت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔وه کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری(کاٹی)

آمد کے موقع پر کاٹی کے ارکان سے خطاب کر رہی تھیں۔ اس موقع پر کاٹی کے صدر طارق ملک، سینئر نائب صدر

سلمان اسلم، نائب صدر جنید نقی، کاٹی کی قائمہ کمیٹی برائے سفارتی امور مسعود نقی، کاٹی کے سابق چیئرمین گلزار

فیروز، فرخ مظہر، جوہر قندھاری، فرحان الرحمان،ایس ایم یحیٰی، دانش خان اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ تفصیالت

کے مطابق کراچی میں تعینات اٹلی کی قونصل جنرل اینا رفینو نے کہا کہ امن و امان کی صورت حال میں بہتری کی

وجہ سے کراچی میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوچکے ہیں، اٹلی یہاں باقاعده اپنی ٹریڈ ایجنسی کھولنے پر غور

کررہا ہے اور جلد اس سلسلے میں اہم پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اٹلی

کی ٹریولنگ ایجنسیوں کے نمائندگان کا دوره بھی جلد متوقع ہے۔ اینا رفینو کا کہنا تھا کہ جلد ہی کراچی میں بزنس

ایکسپو منعقد کرانے کا اراده رکھتے ہیں، یہ قدم پاکستانی اور اطالوی

سرمایہ کاروں کے مابین بزنس ٹو بزنس تعلقات کوفروغ دینے کے لیے اٹھایا جارہا ہے۔ قبل ازیں کاٹی کے صدر طارق

ملک نے اطالوی قونصل جنرل کا خیر مقدم کیا اور دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کے فروغ سے متعلق اہم

تجاویز دیں اور فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے قونصل جنرل اٹلی کو کورنگی صنعتی عالقے کے

بارے میں معلومات سے بھی آگاه کیا۔ کاٹی کی قائمہ کمیٹی برائے سفارتی امور مسعود نقی نے کہا کہ اس وقت

پاکستانی ٹیکسٹائل صنعت میں اطالوی مشینری کا استعمال بڑھ چکا ہے، پاکستانی مصنوعات کی اٹلی برآمد کے حوالے

سے مزید مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے ۔ کاٹی کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ اٹلی کے ساتھ جلد آزاد تجارتی

معاہدے کی ضرورت ہے، پاکستانی خام مال اور تیار مصنوعات کے لیے اٹلی اہم ترین مارکیٹ ہے۔کاٹی کے سابق

صدر اور ٹریڈ ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ ممبر گلزار فیروز کا کہنا تھا کہ اٹلی کو چمڑے اور اس کی تیار مصنوعات

کی برآمد میں 10 فیصد کمی آئی ہے، اس حوالے سے اقدامات ہونے چاہئیں۔
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