
 کیا گیا  مشاہدہکا  طرازیت جد   ُروبہ اضافہ چینی مینوفیکچررز کیجس میں ، ہوا  اختتام پذیرفیئرواں کینٹن 130

 19واں چائنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میلہ )کینٹن فیئر(   130 --/پی آرنیوزوائر/ 2021اکتوبر  27گوانگ زو، چین، 
  کے ترجمان اور چائنا فارن ٹریڈ سینٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زو بنگ نے کہافیئر اکتوبر کو اختتام پذیر ہوا۔ کینٹن 

اپنا ترقی میں ر ، برابری کی بنیا د پکہ کینٹن فیئر کے اس سیشن نے "کینٹن فیئر، گلوبل شیئر" کے فلسفے کے ساتھ 
مبذول جانب ہیں اور دنیا کی توجہ اپنی  دیے روازے کھولد عالمی خریداروں کے لیے وسیعحصہ شامل  کرتے ہوئے، 

 ائی ہے۔ وکر

۔ پہال پرل ریور انٹرنیشنل ٹریڈ فورم کا انعقاد کیا گیاشاندار افتتاحی تقریب  کے موقع پر ایک ویں کینٹن میلے 130
اکتوبر کی سہ پہر کو ہونے والی افتتاحی تقریب پرل ریور انٹرنیشنل ٹریڈ فورم کا مرکزی  14کامیابی سے منعقد ہوا۔ 

 جس میںدنیا کے لیے نئے مواقع فراہم کرتی ہے"،  اتمرکزی فورم کا موضوع تھا "چین کی نئی ترقی ۔ تھی فورم بھی
کہ روشن اس بات کا اشارہ ہے ، جو کیاگیااور اسے فروغ دینے کے لیے چین کے عزم کو اجاگر آغاز  کےآزاد تجارت 

 ہے۔کر رہا مستقبل کے لیے چین دنیا کے ساتھ ترقی کے مواقع اشتراک 

کمپنیوں   26,000قابل ذکر نتائج حاصل کیے گئے۔ اندرون و بیرون ملک تقریباً یکجا شرکت سے آف الئن اور  آن الئن
ے مقابلے میں  ں، جو کہ گزشتہ سیشن کگئی ملین سے زیادہ مصنوعات اپ لوڈ کی 2.87نے آن الئن حصہ لیا،  

ملین بار دیکھا گیا۔ نمائش کنندگان نے مجموعی  32.73ہے۔ آن الئن پلیٹ فارم کو مجموعی طور پر  اضافی 113,600
۔ آف الئن نمائش تھےرہے کر  مشاہدہسے زیادہ لوگ آن الئن  350,000جبکہ بار الئیو اسٹریم کیا،  43,000طور پر 

مجموعی پر ۔ کینٹن فیئر کمپلیکس حصہ لیانمائش کنندگان نے  7,795مربع میٹر تھا جس میں  400,000کا رقبہ تقریباً 
 ۔ کیے گئےوزٹ  600,000طور پر 

بدستور  نے اس میں خریداری کے نمائندگان اور دیگر عوامل کے باوجود، بیرون ملک مقیم خریداروں اور  وباعالمگیر 
انوسٹمنٹ پروموشن ایجنسی سمیت  -سرگرمی سے حصہ لیا۔ جنوبی چین میں امریکن چیمبر آف کامرس اور کوریا ٹریڈ

سے زیادہ ممبر کمپنیوں  500آف الئن میلے میں شرکت کے لیے کی جانب سے صنعتی اور تجارتی تنظیموں   18کل 
کہ والمارٹ، اسٹیپلز، اور آچن نے بھی  ےسبین االقوامی شہرت یافتہ کاروباری اداروں جی 18 ۔ اورگیا کیا انتظامکا 

ممالک اور خطوں کے خریداروں نے شرکت کے لیے آن الئن  228م کیا۔ لیے منظ  کے شرکت میلے میں خریداروں کو 
 ۔ دیکو مزید وسعت کے درجے کینٹن میلے کے تنوع اور عالمگیریت  نےرجسٹریشن کروائی، جس 

م  ۔ اس نے ایک محفوظ، منظ  منعقد ہوا ہےکاروباری ماڈلز اور فنکشنز کے ساتھ آسانی سے  زیادہفیئرں کینٹن او130" 
پیش کرنے کے مقصد کو حاصل  کے ساتھنمایاں خصوصیات میلے کو جدت طراز اور انتہائی موثر انداز میں ایک 

بین االقوامی تجارت اور عالمی اقتصادی  کامیابی کے ساتھ مکمل کیا، اور اس نے اپنے منصوبوں کو  کرنے کے لیے
  نے مزید کہا۔زو بنگ  " ،حصہ لیا میںاعلٰی معیار کو فروغ دینے بحالی کے 

 

 
 


