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فضا کی یقینی بے اور وہراس خوف رکاوٹ بڑی میں راہ کی ترقی معاشی  
 ترقی معاشی اور کاری سرمایہ نے افراد نمائندہ کے کاروں صنعت ملکی) افضل سہیل: … رپورٹ(  کراچی

 کا خوف کہ ہے کہا ہوئے دیتے قرار کو فضا کی یقینی بے اور وہراس خوف رکاوٹ بڑی ایک میں راہ کی

 ٹیکس سے ،سختی گی ہو بدلنا فضا یہ لیے کے ترقی اور کاری سرمایہ ہے رہا جا ئے کھا کو معیشت ماحول

 نہ سیاست پر معیشت وہ کہ کی اپیل بھی سے جماعتوں سیاسی تمام نے ،صنعتکاروں گا بڑھے نہیں نیٹ

 ،ایمپالئرز ہے رہا ہو نقصان کو ملک سے جانے الئے بحث زیر میں سیاست کو معامالت ،معاشی کریں

 ایڈوائزری بجٹ کمیٹی ایگزیکٹیو پی ایف عزیز،ای مجید صدر کے)  پی ایف ای( پاکستان ٓاف فیڈریشن

 ایگزیکٹیو پی ایف ای چیئرمین اور عثمان ذکریا ٓائی سی سی پی ایف صدر سابق اور چیئرمین کے کمیٹی

 ہوئے کرتے گفتگو میں سیشن طویل ایک پر بجٹ نئے تھ سا کے صحافیوں بزنس نے ستار اسمعیل کمیٹی

 سے وجہ کی ،جس ہیں دیتے کر انداز نظر مسائل درپیش کو انڈسٹری میکرز پالسی وقت بناتے بجٹ کہ کہا

گا روز کو نوجوانوں تو گی چلے انڈسٹری کہ تھا کہنا کا ،ان نہیں چلتا پہیہ کا انڈسٹری اور معیشت  

 نہ کا نیٹ ٹیکس میں مسائل بنیادی کے ان ہے سامنا کا مسائل بڑے جن کو معیشت وقت ،اس گا ملے ر

 میں کاروبار اور بڑھنے الگت ،کاروباری خسارہ کا اداروں ،سرکاری اضافہ مسلسل میں ڈیٹ کلر بڑھنا،سر

 ہماری سے وجہ اسی ہے شامل نا ہو نہ تسلسل میں پالیسی ،نیز ہونا نہ کا سرمایہ سے وجہ کی رکاوٹوں

 کی نے ہو کم ،ریونیو رہی بڑھ نہیں باوجود کے کمی میں قدر کی روپے ،ایکسپورٹ رہی ہو نہیں گروتھ

 کے مسائل تمام ان نے پاکستان ٓاف فیڈریشن ،ایمپالئرز ہے جارہا بڑھتا خسارہ بجٹ اور تجارتی سے وجہ

 لیے کے بہتری میں صورتحال مالیاتی اور بڑھانے کاری سرمایہ نے ہم ہیں کی مرتب تجاویز جامع کے حل

 ملک کہ ہیں چاہتے کار صنعت کے ،ملک ہیں کی تیار تجاویز سے تعاون کے ماہرین معاشی اور قانونی

۔ ہے کیا لیے کے مقصد اسی کچھ سب یہ نے ،ہم ہوں حل مسائل معاشی اور مالی کے  


