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2019،  ستمبر    07 
 
 

  امریکا ہوگا، کرنا کام کر مل کو سب کیلئے بڑھانے تجارت طرفہ دو
 پر بڑھانے تجارت دوطرفہ کےدرمیان اورامریکا پاکستان نے انتظامیہ ٹرمپ) پی پی اے‘سید واجدعلی( واشنگٹن

 کرنا ملکرکام کو سب کیلئے بڑھانے تجارت دوطرفہ کہ کہناہے کا ویز ایلس سیکرٹری اسسٹنٹ امریکی۔ زوردیاہے

 میں قیادت کی اسماعیل عمران سندھ گورنر نے خان ایم اسد سفیر پاکستانی میں امریکا مطابق کے تفصیالت۔ہوگا

 اہتمام کا تقریب میں سفارتخانے پاکستانی کیلئے وفد کے کمیونٹی بزنس پاکستانی ہوئے ٓائے پر دورے کے امریکا

 شرکاءکو نے صدیقی جہانگیر علی سفیر کے کاری سرمایہ ملکی غیر ہوئے کرتے خیال اظہار پر موقع اس۔ کیا

 موجودہ نے اسماعیل عمران۔ کی فراہم ٓاگاہی میں بارے کے اقدامات گے کئے میں شعبے مالیاتی کے حکومت

 ترجیحات اقتصادی کی حکومت لئے کے ہونے گامزن پر راہ کی خوشحالی اور ترقی پائیدار اور نمٹنے سے چیلنجز

 کے امریکا اور پاکستان بدولت کی دورے کامیاب کے عظم وزیرا کہ کہا نے انہوں۔ ڈالی روشنی پر طور مختصر پر

 میں کلمات استقبالیہ اپنے ازیں قبل۔ ہوگی مستحکم مزید داری شراکت اسٹریٹجک پائیدار اور مدتی طویل درمیان

 ہمراہ کے وفد کے کمیونٹی بزنس کی اسماعیل عمران سندھ گورنر کہ کہا نے خان ایم اسد ڈاکٹر سفیر پاکستانی

 شرکاءسے نے ویلز ایلس سیکریٹری اسسٹنٹ امریکی۔گا ملے فروغ مزید کو تعلقات اقتصادی دوطرفہ سے دورے

 مل لئے کے کرنے وسیع مزید کو تعلقات تجارتی کو امریکا اور پاکستان کہ دیا زور پر بات اس ہوئے کرتے گفتگو

 کرتے خیال اظہار پر موقع اس۔ ہوگا فائدہ کو لوگوں کے ممالک دونوں سے جس ہے ضرورت کی کرنے کام کر

 کئے میں شعبے مالیاتی کے حکومت شرکاءکو نے صدیقی جہانگیر علی سفیر کے کاری سرمایہ ملکی غیر ہوئے

 کے بڑھانے کاری سرمایہ ملکی غیر میں ملک پر طور خاص نے انہوں۔ کی فراہم ٓاگاہی میں بارے کے اقدامات گے

 کھلتے مواقع زبردست لئے کے کاری سرمایہ کی کمپنیوں امریکی سے جس کیا اجاگر کو اقدامات گئے اٹھائے لئے

 ، کامرس ، ٓار ٹی ایس یو( ایجنسیز گورنمنٹ ایس یو نے وفد کے ان اور اسماعیل عمران سندھ اثناءگورنر دریں۔ ہیں

 سینئر میں تقریب۔ کی گفتگو تفصیلی میں خارجہ محکمہ ساتھ کے )دیگر اور ڈی ٓائی اے ایس یو ، سی ٓائی پی او

 اے ایس یو میں پاکستان اور الدین ریاض زیبا) ٓار ٹی ایس یو( اسسٹنٹ ، کرٹس لیزا محترمہ) سی ایس این( ڈائریکٹر

 مقامی اور تاجروں، امریکی عہدیداروں، سرکاری امریکی اہم دیگر ، کوین جولی محترمہ ڈائریکٹر مشن کے ڈی ٓائی

۔کی شرکت بھی نے افراد ذکر قابل کے کمیونٹی   

 

 


