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  پاشا ہوگا،حفیظ بوجھ بڑا ٹارگٹ کا ارب700 کا ٹیکسوں میں سال ایک
 حفیظ وزیرخزانہ سابق ہوئے کرتے گفتگو میں “ساتھ کے خانزادہ شاہزیب ٓاج” پروگرام کے جیو)رپورٹ وی ٹی( کراچی

 شیڈنگ لوڈ لئے کے ترقی کی صنعت ہوگا،مقامی بوجھ بڑا ٹارگٹ کا ارب700 کا ٹیکسوں میں سال ایک ہےکہ کہا نے پاشا
 خانزادہ شاہزیب ہے،میزبان ضرورت کی کرنے کم بوجھ کا ٹیکسوں نئے اور کمی میں قیمتوں کی ،بجلی کرنے ختم

 ہیں پروفیشنل نہایت زیدی ہوگی،شبر بدقسمتی بڑی یہ تو ہوئی نہیں تقرری کی شبرزیدی کہ کہا ہوئے کرتے پیش نےتجزیہ
 شبر کو معامالت ٹیکس شخصیات کم بہت میں پاکستان ہیں، سمجھتے سے گہرائی بہت کو معامالت ٹیکس کے پاکستان جو

 ٓائے بہتری میں نظام ٹیکس اور ٓار بی ایف کہ تھا گیا پیغام مثبت سے تقرری کی زیدی شبر ہیں، سمجھتی طرح کی زیدی
 ایف ایم ٓائی کہ کہا نے پاشا حفیظ وزیرخزانہ سابق۔ہے ٓارہا نظر پھنستا سے وجہ کی وجوہات ٹیکنیکل معاملہ یہ اب مگر گی
 میں پروگرام سالہ تین نے ایف ایم ٓائی چاہئے، ہونا نقصان کم سے کم کا طبقہ غریب میں پراسس ایڈجسٹمنٹ کہ ہے کہتا

 ٹیکسوں میں سال ایک گا، پہنچے جھٹکا بڑا کو معیشت سے اس تو کہا کیلئے کرنے مکمل پراسس ایڈجسٹمنٹ ہی سال پہلے
 بیروزگاری اور غربت تو ہیں ہوجاتی چیزیں دو یہ جائے، بڑھایا تک سال دو اسے ہوگا بوجھ بڑا ٹارگٹ کا ارب700 کا

انڈسٹری مقامی میں مہینے ٓاٹھ پہلے کے حکومت ہوگا، اضافہ کم میں  
 کیلئے صنعتوں کرنے، ختم لوڈشیڈنگ کیلئے بڑھانے ٓاگے کو انڈسٹری مقامی ہے، ٓائی کمی دوفیصد میں پروڈکشن کی

 پوا کو ٹارگٹ کے ارب700 کے ٹیکسوں ہے، ضرورت کی کرنے کم بوجھ کا ٹیکسوں نئے اور کمی میں قیمتوں کی بجلی
 ڈومیسٹک تو ہے ہوتا نظام کا ٹیکس ایڈڈ ویلیو کہ تھا کہنا کا پاشا حفیظ۔ جائے ڈاال نہ بوجھ زیادہ پر انڈسٹری کیلئے کرنے
 سو تین سے سو ڈھائی کے ایکسپورٹرز ہے، جاتا کیا ریٹ زیرو کو یکسپورٹ ا صرف جاتا کیا نہیں ریٹ زیرو کو سیلز
 نے پاکستان ، جائیں دیئے صورت کی رقم نقد پر طور فوری فنڈز ری کو ایکسپورٹرز ہیں، شکار کا التواء ریفنڈز کے ارب
 کے مقابلہ کا انڈسٹری پاکستانی ہے، ایکسپورٹر بڑا سے سب کا دنیا جو ہے کیا ایگریمنٹ ٹریڈ فری سے ملک جیسے چین
 اپنی میں معاہدہ ٹریڈ فری نئے ساتھ کے چین کہ ہوگا دیکھنا تھا، ہی اے ٹی ایف ساتھ کے چین وجہ کی ہونے نہ قابل

 ہے ہورہی انوائسنگ انڈر ایکسپورٹس چینی میں پاکستان ہیں، رکھتے گارڈز سیف کیا نے ہم کیلئے تحفظ کے انڈسٹری
 ہے، واال ٓانے وقت مشکل مزید کہ کہا ہوئے کرتے پیش نےتجزیہ خانزادہ شاہزیب میزبان۔ ہے ضرورت کی روکنے جسے

 غربت گی، بڑھے مہنگائی ہوگی، مہنگی گیس بجلی گی، ہوں ختم رعایتیں ٹیکس گے، لگیں ٹیکسز مزید ہوگی، ختم سبسڈی
 پاکستان ہے، نہیں چارہ کوئی عالوہ کے اس پاس کے ہوگی،حکومت تشویشناک مزید صورتحال معاشی اور ہوگا اضافہ میں

 خدشات یہی کو ہے،بدھ ہورہا اضافہ میں خدشات اور تشویش ہے جارہا قریب کے پروگرام ایف ایم ٓائی جیسے جیسے
 کے ذرائع کے نیوز ،جیو گئی دیکھی مندی شدید میں ایکسچینج اسٹاک پاکستان دیئے، دکھائی بھی میں مارکیٹ اسٹاک
 ٹیکس اضافی کے روپے ارب700 میں بجٹ ہوئے کرتے انکار سے ہٹنے پیچھے سے شرائط ٹیکس نے ایف ایم ٓائی مطابق
 مطابق کے ذرائع کے نیوز جیو ہے، لیا مانگ پالن ٹیکس کا روپے ارب700 سے ٓار بی ایف اور ہے کیا مطالبہ کا لگانے

 صارفین میں مد کی گیس اور بجلی ہیں، لی مان شرائط کی ایف ایم ٓائی کی کرنے مہنگی مزید گیس اور بجلی نے حکومت
 خودمختار کیلئے تعین کے قیمت کی بجلی کو نیپرا حکومت گے، جائیں کیے وصول روپے ارب340 میں سال تین سے

 خانزادہ شاہزیب۔ ہوگی خودمختار میں معاملہ کے کرنے تعین نرخ کے گیس بھی اوگرا ہے، ہوگئی رضامند بھی پر بنانے
 میں برس دو ٓائندہ کو پاکستان کہ ہے تجزیہ کا پاشا حفیظ ڈاکٹر ماہر معاشی ممتاز پر مستقبل معاشی کہ کہا مزید نے
 نے حکومت ہے، خطرناک کیفیت یہ میں تناظر کے صورتحال اقتصادی ملکی ہیں، کرنے ادا قرضے کے ڈالرز ارب40
 قرضوں کے ڈالرز ارب20 وہ اگر ہے چین امید واحد کی ،پاکستان ہیں لیے لے قرضے کے ڈالرز کروڑ40 ارب9 تک اب
 وزیرخزانہ سابق گی، ہوجائے پیدا گنجائش کی لینے سانس کیلئے حکومت تو کردے موخر کیلئے سال تین کو دائیگی کی

 سے ممبئی صرف میں بھارت کہ بتایا مزید نے انہوں ہے، جاسکتا بڑھایا ٹیکس سے شعبہ زراعتی کہ کہا نے پاشا حفیظ
 صرف میں مد کی ٹیکس پراپرٹی سے پاکستان پورے جبکہ ہیں ہوتے جمع روپے ارب100 میں مد کی ٹیکس پراپرٹی

 ہوسکتا حاصل ریونیو کا روپے ارب100 تو دیں توجہ پر سیکٹرز دونوں ان حکام ٹیکس اگر ہیں، ہوتے جمع روپے ارب16
 ہے، جاتا پایا کنفیوژن میں ٓار بی ایف پر تعیناتی کی ٓار بی ایف چیئرمین کہ کہا مزید میں تجزیے نے خانزادہ شاہزیب۔ہے

 اور تحفظات پر اس اب لیکن کیا اعالن کا نام کے شبرزیدی کیلئے ٓار بی ایف چیئرمین پہلے دن کچھ نے وزیراعظم
 سمری گئی بھیجی سے طرف کی ڈویژن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری میں اجالس کابینہ روز گزشتہ ہیں، ٓارہے سامنے اعتراضات

 سے حوالے کے تقرری کی شبرزیدی اور گئی لی لے دستبرداری سے تقرری کی ٓار بی ایف چیئرمین لیکن ہوئی بات پر
۔ہے گیا کیا فیصلہ کا کرنے تیار سمری نئی  


