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2019،  دسمبر    05 
 

  !مشکالت کی ٓادمی عام اور معیشت
 کے پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ کی، گفتگو جو میں اجالس کے کابینہ وفاقی نے خان عمران وزیراعظم روز کے منگل

 شیخ، عبدالحفیظ ارکان ترین اہم کے ٹیم معاشی حکومتی اور کہا کچھ جو میں بیان اپنے نے باقر رضا ڈاکٹر گورنر
 ترین مشکل کی معیشت ملکی سے ان کئے واضح نکات جو میں کانفرنس پریس مشترکہ نے زیدی شبر اظہر، حماد

 گیا کیا بھی اعتراف یہ ساتھ مگر ہیں ہوئے نمایاں امکانات کے ملنے خوشخبریاں مزید اور ٓانے باہر سے صورتحال
 بات یہ میں ذہن کے معیشت ماہرین اور حکومت ارباِب۔ ہے ضروری جانا پایا قابو پر جس ہے گئی بڑھ مہنگائی کہ

 عرصے کچھ کے شمولیت میں پروگراموں کے) ایف ایم ٓائی( فنڈ مالیاتی االقوامی بین میں ماضی کہ ہوگی ضرور
 نزدیک کے کسان عام مزدور، عام دکاندار، عام ٓادمی، عام مگر ہے رہی ملتی نوید کی بہتری میں ریٹنگ کریڈٹ بعد

 وابستہ سے طبقوں ہوئے پسے خصوصًا لوگوں عام پیمانہ اصل کا ریٹنگ کی حکومت اور سماج معیشت، بھی کسی
 اشیائے دوسری اور گیس پانی، بجلی، اوڑھنے، پہننے پینے، کھانے میں جس ہے تبدیلی وہ میں زندگی کی افراد

 پہاڑ مسائل کے تعلیم کی بچوں اور رہائش معالجے، عالج۔ ہوں میں دسترس کی فرد والے ٓامدنی ترین کم ضرورت
۔ ہو ممکن بغیر اٹھائے بوجھ کا قرضوں انعقاد کا تقریبات سماجی دیگر اور بیاہ شادی۔ ٓائیں نہ سامنے کر بن

 مشکل کے حکومت کہ ہے گیا کیا واضح خاص بطور میں بیانات کے ٹیم معاشی اور بینک اسٹیٹ گورنر وزیراعظم،
 ٓاسانیاں میں زندگی کی ٓادمی عام مگر ہے چکی ہو گامزن طرف کی بہتری معیشت ملکی میں نتیجے کے فیصلوں

 کی اداروں عالمی خصوصًا اشاریوں، اقتصادی اگرچہ خان عمران وزیراعظم۔ ہے باقی کرنا کچھ بہت کیلئے النے
 اسٹاک کی پاکستان سے طرف کی برگ بلوم جریدے عالمی اور اعتراف کے بہتری میں معیشت پاکستانی سے طرف

 مارکیٹ کی کاری سرمایہ بعد کے جانے دیے قرار بہترین پر بنیاد کی کارکردگی سے ماہ تین گزشتہ کو مارکیٹ
 دیکھنے پر طور کے درستی کی رفتار اور سمت کی کاوشوں کی حکومت اپنی کو اضافے کے روپے کھربوں میں
 ضروری بھی رہنا چوکنا سے دوانیوں ریشہ ان کیلئے بڑھنے ٓاگے میں صورتحال درپیش مگر ہیں بجانب حق میں
 مختلف بعد کے کوششوں منفی گئی کی میں ایف ٹی اے ایف کی قوت مخالف کی وجود کے پاکستان جو ہوگا

 معیشت ملکی نے خان عمران وزیراعظم۔ ہیں رہی جا کی سے ذرائع دیگر اور مشنوں سفارتی میں دارالحکومتوں
 دیتے قرار بھی میل سنگ کا اقدامات کے بڑھنے طرف کی بھالئی کی ٓادمی عام کو میل سنگ اس کے استحکام میں

 والے بل کم کے گرمی بل اضافی واال ٓانے باعث کے استعمال زیادہ کے گیس میں سردیوں سے صارفین ہوئے
۔ گی ملے مدد میں کرنے کم بوجھ کا صارفین گیس نجی و صنعتی سے اس دیا عندیہ جو کا کرنے وصول میں مہینوں
 کے ضروریہ اشیائے طرح اسی۔ ہے گیا کیا مقدم خیر کا تجویز اس پر طور فوری تو سے طرف کی اداروں صنعتی

۔ گا بنے ذریعہ کا کرنے کم مشکالت کی افراد والے ٓامدنی کم عملدرٓامد پر تجویز کی اجرا کے کارڈز احساس لئے
 قابو صرف نہ پر خسارے مالی مطابق کے بیان کے اس کہ ہے مستحق کے مبارکباد پر بات اس ٹیم معاشی حکومتی

 کے معیشت ملکی نے بینک اسٹیٹ گورنر تاہم۔ ہے جاتا ٓا میں سرپلس یہ تو جائے دیا نکال کو انٹرسٹ بلکہ گیا پالیا
 شاید اور ہیں بھی متقاضی کی توجہ خاص وہ کہیں باتیں جو ساتھ کے دکھانے تصویر اچھی ایک کی شمار و اعداد

 ٓاسانی میں کاروبار ہٹانے، رکاوٹیں ساختی کیلئے کرنے دور وجوہ کی مہنگائی ہوئی بڑھتی۔ بھی نکتہ اہم کا پالیسی
 غذائی اور کرنے تھام روک کی اندوزی ذخیرہ کرنے، اقدامات کے بڑھانے مواقع کے مالزمتوں نجی کرنے، پیدا

 ہے بھی کی بات اس ضرورت۔ گی ملے مدد یقینًا میں گھٹانے مسائل کے ٓادمی عام سے کرنے دور تعطل میں رسد
۔جائے کیا نہ انداز نظر طور کسی کو اصالحات معاشی رس دور میں ہنگام کے اقدامات فوری کہ  

 

 


