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  ہوا نہیں فیصلہ کرنیکا ختم پرسبسڈی گیس اوربجلی سہولت ریٹڈ زیرو کیلئے شعبے برٓامدی
 پانچ کے صنعت برٓامدی سے ایف ایم ٓائی کہ ہے کہا نے دائود عبدالرزاق تجارت مشیر)جنگ نمائندہ( ٓاباد اسالم

 بات مرتبہ چھ یا پانچ پر معاملے اس سے ایف ایم ٓائی کہاہے، کا کرنے ختم سہولت ریٹیڈ زیرو کی ٹیکس کی شعبوں

 نہیں فیصلہ کا کرنے ختم سبسڈی کی بجلی و گیس اور کرنے ختم سہولت ریٹیڈ زیر کیلئے صنعت برٓامدی لیکن ہوئی

 دے نہیں پوراٹیکس کاشعبہ ریٹیل‘ہوئی کمی کی ڈالر ارب چار میں درٓامدات ، ہے جارہا کیا غور پر ،معاملے کیا

 کمی میں مقابلے کے برس گزشتہ میں برٓامدات‘ہے دورکرنا کو خرابی کی سال40‘ناگزیرہے اضافہ رہا،ریونیومیں

 چین بنگالدیش، ، بھارت اور ہیں ہوچکی کم فیصد3 برٓامدات میں دنیا کیونکہ ہے کامیابی بڑی جو ہوئی نہیں بیشی یا

 سے کانفرنس پریس نے انہوں اظہار کا خیاالت ان۔ ہیں چکی گر بھی برٓامدات کی دیگرممالک کے خطے سمیت

 کی اشیاء میں دنیا سے جنگ تجارتی کےمابین امریکا اور چین کہ کہا نے دائود عبدالرزاق ‘کیا ہوئے کرتے خطاب

 لحاظ کے روپے ہوا، نہیں اضافہ کوئی سے حساب کے ڈالر میں برٓامدات کی پاکستان ، ہیں ہوئی کم فیصد7.2 قیمتیں

 برٓامدات سے لحاظ کے مقدار جبکہ ہے، ہوئی کمی زیادہ میںبہت قدر کی روپے کیونکہ سکتے کر نہیں تجزیہ سے

اور برٓامدات کی پاکستان ہے، کارکردگی اچھی کی پاکستان سے لحاظ کے دنیا ہے، ہوا اضافہ فیصد29 میں  

 کی پاکستان نے انڈونیشیا ایک ہوئیں کامیابیاں و د میں ماہ8 گزشتہ‘ ہیں گامزن جانب کی سمت درست درٓامدات

 فری ڈیوٹی پر ء اشیا313 میں معاہدے تجارتی ٓازاد نے چین دوسرے اور دی دے سہولت کی فری ڈیوٹی کو اشیاء20

 کیلئے ـصنعت پاکستانی جو ہیں سکتے روک کیلئے دن180کو درٓامدات ایسی کی چین ہم اب ساتھ کے اس ، دی کر

 کی سال40‘ہے ہورہی بھی ڈکلیریشن مس اور انڈرانوائسنگ ، ہے ناگزیر بھی اضافہ میں ریونیو ‘ہونگی دہ نقصان

 روپے پاکستانی ، ہیں ریفنڈز کے روپے ارب250 پر طور مجموعی کے شعبے برٓامدی ، ہے کرنا دور کو خرابی

۔ہے دی کر شروع درستگی ، رہی کم تک سال کئی قدر کی  


