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2019،  اکتوبر    08 
 

  ضرورت کی نکالنے حل کا جمود معاشی
 خیز نتیجہ کے کوششوں مربوط کی سطح اعلیٰ لیے کے خاتمہ کے جمود میں معیشت ملکی مطابق کے اطالعات

۔ہیں ملے عندیے کے ہونے  
 

 اور اعظم وزیر کی برادری کاروباری اور حلقوں تجارتی اور گڈگورننس سالمتی قومی مطابق کے ذرایع باخبر

 ہے، نظر پیش کے حلقوں حکومتی بھی بیک فیڈ کا مبصرین معاشی پر ٓاؤٹ فال مثبت کے مالقاتوں سے چیف ٓارمی

 ساتھ کے سپرٹ مسلمہ عمل جمہوری اور ماحول سیاسی میں ملک کہ ہے رہی جا کی توقع میں نتیجہ کے جس

۔رہے برقرار پر ایجنڈے اقتصادی پر طور کے ترجیح اولین صورتحال کی امان و امن کہ جب رہے جاری  
 

 کے قسم ہر پر امور معاشی گیاکہ پایا رائے اتفاق مکمل پر بات اس میں مشیروں معاشی کے ان اور وزیراعظم

 ایک پر معیشت نے حکومت کہ ہے کہنا کا ذرایع ، رہیں کھلے دروازے کے چیت بات لیے کے ازالہ کے تحفظات

 وزیر۔ ہے کی رفت  پیش ایک میں وسباق سیاق عملدرٓامدکے سے خاموشی پر پالیسی کی ڈائیالگ اوپن مند صحت

 ہدایت ہوئے لیتے نوٹس کا حاالت کے کرنیوالوں بسر زندگی نیچے سے افالس خط اور غربت نے خان عمران اعظم

۔ہیں منتظر کے ریلیف فوری اور اصالحات معاشی حکومتی جو جائے کی گیری دست کی افراد ان کہ ہے کی  
 

 افتتاح لنگرکا سیالنی احساس میں ٓاباد اسالم کو اتوار قبل سے روانگی پر دورہ کے چین نے اعظم وزیر رہے واضح

 نے اظہر حماد امور معاشی برائے  وزیر وفاقی پر موقع کے کرنے تقسیم کارڈ انصاف صحت میں پنجاب ادھر کیا،

 ، گیا کیا ظاہر ذریعے کے اسکیم ایمنسٹی اور ٹیکس کو فیصد 50 ، ہیں باہر ڈالر ارب 11کے پاکستانیوں کہ کہا

۔گیا کیا واپس قرض کا ڈالر ارب 10 میں سال ایک گزشتہ ، ہوگی کارروائی خالف کے باقیوں  
 

 استحکام ملکی کہ کہا نے چیف ٓارمی تھے، پر پیج ایک سب رہیں، مفید  مالقاتیں سے برادری تاجر کہ کہا نے انھوں

 ٓارمی اور اعظم وزیر کی برادری کاروباری دنوں گزشتہ مطابق کے ماہرین معاشی ، گے دیں کرنے نہیں خراب

 مابین کے حکومت اور برادری تاجر اسے ، ہوا مکالمہ جو پر معامالت کاروباری و معاشی اور مالقاتوں سے چیف

 متعلق سے صورتحال معاشی ملکی تھا کہنا کا مبصرین۔ گیا دیا قرار ٓایند خوش سمت کی ازالے کے فقدان کے اعتماد

 قدمی پیش کی قیادت عسکری و سیاسی سے حوالہ اس اور ہے متقاضی کی مطالعہ گہرے ایک صورتحال معروضی

۔تھی ناگزیر  
 

 مداخلت میں معامالت متعلق سے ٹیکسوں اب نیب کہ ہے کہا نے اقبال جاوید) ر( جسٹس نیب چیئرمین اثناء دریں

 نہیںکہ خواہش کوئی ایسی کی نیب جائیںگے، لیے لے واپس ریفرنسز ٹیکس کے پہلے سے 2017 ، گا کرے نہیں

 کرتے کانفرنس یہاںپریس اتوارکو۔ ہیں چاہتے خاتمہ کا کرپشن صرف۔ جائیں دیے اختیارات جیسے عرب سعودی


