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 IMF  وزیرخزانہ، ہوگا، فائنل جلد پروگرام کریں، نرم شرائط نے

 تجارت سے بھارت الحال فی درپیش مشکالت کو معیشت نہیں، ریلیف فوری کیلئے عوام

تجارت مشیر ہوسکتی، نہیں  
 کہ ہے نےکہا دائود عبدالرزاق تجارت برائے مشیر کے وزیراعظم) خبرایجنسیاں جنگ، نمائندہ(ٓاباد اسالم الہور،

 نہیں بھی تجارت سے بھارت الحال ہیںفی درپیش مشکالت کو معیشت سکتے، دے نہیں ریلیف کوفوری عوام

 دینگے،کسٹم گیس و بجلی کو صنعتوں ہیں، رہے کر اقدامات ممکنہ کیلئے بہتری کی انڈسٹری اور ہوسکتی،معیشت

 دوسری۔ جائیگی کی نہیں مرتب پالیسی بغیر کے مشاورت کی کمیونٹی کرینگے،بزنس کم الگت پیداواری و ڈیوٹی

ہےکہ کہا نے عمر اسد خزانہ وزیر جانب  IMF  میں مراحل ٓاخری معامالت سے ایف ایم ٓائی کردیں، نرم شرائط نے

 حل معامالت تک النے میں قابو خسارہ تھیں،تجارتی اہم شرائط نہیں حجم کا قرض لیے ہیں،ہمارے ہوگئے داخل

 ایکسپو کےمطابق تفصیالت۔ دینگے، تحفظ ہوں، نہ خوفزدہ بالجواز تاجر ہوگا، فائنل جلد ہونگے،پروگرام نہیں

 کہ تھا کہنا کا دائود عبدالرزاق ہوئے کرتے گفتگو سے میڈیا پر ٓامد میں نمائش کی لیدرمصنوعات میں الہور سینٹر

 بھارت

 باعث کے مشکالت درپیش کو معیشت ، نہیں سازگار حاالت لیے کے تجارت ابھی باعث کے انتخابات عام ٓامدہ میں

 ممکنہ تمام لیے کے بنانے بہتر کو انڈسٹری اور معیشت نہیں، ممکن بھی کرنا فراہم ریلیف فوری کو عوام ابھی

 کمیونٹی بزنس گاجبکہ جائے بنایا یقینی کو فراہمی کی گیس اور بجلی لیے کے انڈسٹری ہیں، کئےجارہے اقدامات

 اور ڈیوٹی کسٹم گی، جائے کی کم ڈیوٹی پر برٓامدات گی، جائے کی نہیں مرتب پالیسی کوئی بغیر کے مشاورت کی

 گئے لگائے میں نمائش نے انہوں ازاں بعد۔ہے جارہا کیا عمل بھی پر عملی حکمت کی کرنے کم الگت پیداواری

 ایف ایم ٓائی کہ بتایا نے عمر اسد خزانہ وزیر ہوئے کرتے گفتگو سے میڈیا میں الہور۔کیا دورہ کا اسٹالز مختلف

 قرض لیے کے پاکستان پر قرض سے ایف ایم ٓائی گئے، ہو داخل میں مراحل ٓاخری معامالت کے لینے قرض سے

 ایف ایم ٓائی ، ہوا کم وہ تھا فرق جتنا کا ایف ایم ٓائی اور ہمارا میں ٓاغاز کے چیت بات تھیں، اہم شرائط نہیں حجم کا

 ایسا میں جلدی کہ ہیں چاہتے لیکن ہوجائے معاہدہ یہ جلد سے جلد ہے کوشش ہے، کی تبدیل پوزیشن اپنی بھی نے

 ٓاف چیمبرز پاکستان ٓاف فیڈریشن میں الہور قبل سے اس۔ہو نہ میں بہتری کی عوام اور معیشت جو ہو نہ معاہدہ

 تجارتی تک جب کہ کہا نے عمر اسد ہوئے کرتے خطاب سے تاجروں میں) ٓائی سی سی پی ایف( انڈسٹری کامرس

 کرنے ریگولیٹ ڈی کو نظام کے بجلی گے، ہوں نہیں حل معامالت باقی تک وقت اس التے نہیں میں قابو خسارہ

 ٹیکس ہے، ضروری نظام کا ٓاڈٹ میں اداروں چاہیے، ہونی ٓازادی لیے کے کرنے پیدا بجلی ہے، ضرورت کی

۔ہے شامل میں ترجیحات ہماری کرنا ٓاسان طریقہ کا کرنے فائل ریٹرن  


