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الہور(اے پی پی )پاک چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ای کامرس گیٹ وے کے اشتراک سے منعقده

ایشیا کی سب سے بڑی تین روزه ٹریڈ نمائش ”ٹیکسٹائل ایشیا 2018“ 175 ملین ڈالر کے معاہدے حاصل کر کے ختم

ہوگئی، نمائش کی اختتامی تقریب سے پاک چین جوائنٹ چیمبر کے صدر ایس ایم نوید اور ای کامرس گیٹ وے کے صدر

ڈاکٹر خورشید نظام نے مہمانان خصوصی کے طور پر شرکت کی ، اس موقع پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایسوسی ایشنوں

کے قائدین اور صنعتکارو ں کی بڑی تعداد موجود تھی،ڈاکٹر خورشید نظام نے اپنے خطاب میں بتا یا کہ گزشتہ تین روز

کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبہ سے وابستہ تقریباََ 55 ہزار خواتین و حضرات نے نمائش دیکھی جس میں غیرملکی

مندوبین کی بڑی تعداد بھی شامل تھی ، انہوں نے کہا کہ غیر ملکی مندوبین نے مقامی صنعتکاروں کے ساتھ ٹیکسٹائل

انڈسٹری کے مختلف شعبوں سے متعلق اشتراک عمل کے متعدد معاہدے کئے ہیں جن کی کل مالیت 175 ملین ڈالر کے

لگ بھگ ہے،انہوں نے امید ظاہرکی کہ یہ معاہدے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ٹیکنالوجی اور فیشن کے حوالے

سے

جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں مددگار ثابت ہونگے،اس موقع پر پاک چین جوائینٹ چیمبر کے صدر ایس

ایم نوید نے بتا یاکہ شنگھائی، گوانگ ژہاؤ، جیانگسو، فجیان اور شینڈونگ سے آنے والے ٹیکسٹائل کے چینی صنعتکاروں

نے اپنے ٹیکسٹائل یونٹ پاکستان منتقل کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے اور ٹیکسٹائل ایشیا نمائش کے دوران اس

سلسلے میں انکی مقامی صنعتکاروں کے ساتھ بات چیت بھی ہوگئی ہے،انہوں نے کہا کہ چین کا ایسا کوئی بھی یونٹ

25 ملین ڈالر سے کم مالیت کا نہیں، انہوں نے امید کی کہ چین سے ٹیکسٹائل یونٹوں کی پاکستان منتقلی سے خطیر

بیرونی سرمایہ کاری آنے کے ساتھ ساتھ ہماری ٹےکسٹائل کی برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہو سکے گا ۔
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