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حیدرآباد ( بیورو رپورٹ) اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اشتراک سے ایس ایم

ای فنانس کے عنوان پر معلوماتی سیشن کا اہتمام کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری

کے صدر محمد شاہد نے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اشترا ک سے ”

اسمال میڈیم انٹر پرائزز “ کے عنوان پر منعقده سیمینار خو ش آئند ہے‘ تمام شرکا ءکو حیدرآباد چیمبرآ ف کامرس اینڈ

انڈسٹری میں خو ش آمدید کہتا ہوں‘ کسی بھی ملک کی معیشت کا دارو مدار ایس ایم ایز پر ہوتا ہے‘ ترقی یافتہ ممالک

ایس ایم ای سیکٹر کی ترقی پر خاص توجہ دے رہے ہیں‘ حکومت کی طرف سےایس ایم ای فنانس پر سیمینار ایس ایم

ای سیکٹر کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا‘ ایس ایم ای سیکٹر کی ترقی سے عوام کو روزگار مہیا ہو گا ، حکومت کو ملک

سے بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملے گی‘ ایس ایم ای سیکٹر سے وابستہ تاجر و صنعتکا ر ایس ایم ای فنانسنگ

سے فائده اٹھائیں۔ اسسٹنٹ چیف مینیجر بینک دولت پاکستان حیدرآباد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک

کی ترجیحات میں ایس ایم ای سر فہرست ہے، ہاوسنگ، ایگریکلچر اور ایکسپو رٹ ری فنانسنگ قرضہ جا ت دینے کی

پالیسی بھی جا ری ہے ،ایس ایم ای کو جدید خطو ط پر

استوار کرنے کے لئے قرضوں کی سہولت مہیا کی جارہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس ایم ای فنانس سیکٹر کے

غالم علی شاه نے ایس ایم ای فنانس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ معلوماتی سیمینار میں بینکوں کے افسران کے عالوه حیدرآباد

چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر محمدعارف ، سابق نائب صدر ضیا ءالدین کے عال وه سید یاو ر

علی شاه ، و دیگر نے شرکت کی۔

https://jang.com.pk/news/528472#_
https://jang.com.pk/category/today-newspaper/business
https://jang.com.pk/writer/staff-reporter

