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کراچی (جنگ نيوز) امريکی اخبار نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر لکها کہ ووٹرز اور کاروباری طبقہ حکومت کے معاشی
؍ فيصد گهريلو89پروگرام کی تکليف سے دوچار ہے اور متوسط طبقے کا شخص مر رہا ہے، ايک سال قبل کے مقابلے ميں 

صارفين خريداری کے بارے ميں کم پراعتماد ہيں ۔ 

80؍ الکه ورکرز مالزمت سے محروم اور 20سابق وزير خزانہ حفيظ پاشا کا کہنا ہے کہ حکومت کے دوسرے سال کے اختتام تک 
؍ الکه غربت کی لپيٹ ميں آجائيں گے۔ 

فيصد اضافہ ہوا، روپيہ بهی مستحکم ہوا ہے16حکومت کا مؤقف ہے کہ اقتصادی بنيادوں ميں بہتری نظرآرہی ہے ، ٹيکس ميں 
جبکہ وزير مملکت حماد اظہر کا کہنا ہےکہ ايک بار معيشت مستحکم ہوجانے کے بعد ہم ترقی کے مرحلے کی طرف بڑه سکتے

ہيں۔

تفصيالت کےمطابق امريکا کے معتبر اخبار’وال اسٹريٹ جرنل‘ نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر اپنے تجزيئے ميں لکها کہ
متوسط طبقے سے تعلق رکهنے واال فرد مر رہا ہے۔ 

ٹيکس ادائيگی مہم اپنے قائد کی سياسی بنياد کو ختم کررہی ہے۔رائے دہندگان اور کاروبار عمران خان کے معاشی پروگرام کی
تکليف سے دوچار ہوگئے۔

شرح سود دوگنی کردی گئی يعنی تيره فی صد سے زائد جو ايشياءميں سب سے زياده ہے۔ روپے کی قدر ميں کمی ہوگئی ۔ 

عمران خان کے اقتدار سنبهالنے کے بعد ايک سال ميں مہنگائی تين گنا يعنی گياره فی صد ہوگئی اورمعاشی نمو نصف سے بهی کم
ہوکر دو عشاريہ چار ره گئی۔ ماہرين سوال کرتے ہيں کہ کيا معيشت کو دوباره بہتری کی راه پرالنے کی حکمت عملی موجود ہے؟ 

 فی صدتک بڑه گئی۔ 15رواں برس جنوری اور ستمبر کے درميان ، شہری عالقوں ميں غذائی اشياءکی مہنگائی کی شرح تين سے 

 فيصد کمی ہوئی ۔سابق وزير17 فيصد ، موٹرسائيکل کی فروخت ميں 39رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ميں کاروں کی فروخت 
 الکه ورکرز اپنی مالزمت20خزانہ حفيظ پاشا کے اندازے کے مطابق عمران خان کے اقتدار کے دوسرے سال کے اختتام تک ، 

ء ميں عرب ممالک ميں عوامی2011 الکه تک غربت کی لپيٹ ميں آجائيں گے۔انہوں نے80سے محروم ہوچکے ہوں گے اور 
بغاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ پاکستان ميں عرب اسپرنگ پيد ا کررہے ہيں۔ 

يہ بم پهٹنے کا منتظر ہے۔حکومت اميروں سے ٹيکس کی بجائے چهوٹے تاجروں کو نشانہ بنارہی ہے۔

حاليہ سياسی پولنگ سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی اپوزيشن جماعت عمران خان کے مساوی ہے اور يکساں کاميابی
کا امکان ہے ۔ 

بڑے کاروبار بهی سست روی سے دوچار ہيں۔ ان پر زياده جارحانہ ٹيکس بهی لگايا جارہا ہے ، اور بہت سے لوگوں کو سرکاری
بدعنوانی مہم ميں گهسيٹنے پر تشويش ہے۔

 فی صد گهريلو خريداری کے بارے ميں89اگست کے ايک بين االقوامی سروے سے پتا چال ہے کہ ايک سال قبل کے مقابلے ميں 
کم پراعتماد ہيں۔ 
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فيڈريشن آف پاکستان چيمبرز آف کامرس اينڈ انڈسٹری نے رواں ماه وزير اعظم کو شکايت کے لئے خط لکها تها کہ اقتدارسنبهالنے
 ماه گزر جانے کے بعد بهی معيشت ميں کوئی صحت مند عالمت نہيں دکهائی دی ۔مرکزی بينک کے ماہانہ سروے کے13کے 

مطابق ، کاروباری اعتماد منفی برقرار ہے۔ 

راولپنڈی کے ايک دکا ندار کا کہنا تها کہ متوسط طبقے کا شخص مر رہا ہے۔ خوراک کی قيمتوں اور بجلی کے بلوں مينا ضافہ ہوا
ہے۔ 

لوگوں کے پاس خريداری کی سکت نہيں،يہاں آنے کے لئے پيسہ نہيں بچا ۔ اخبار کے مطابق ايک سال قبل انتخابی مہم کے دوران ،
سابق کرکٹ اسٹار عمران خان ايک کروڑمالزمتيں پيدا کرنے ، کم الگت والی رہائش اور بہتر صحت اور تعليم کی خدمات کی

فراہمی کا وعده کرتے ہوئے وزارت عظمٰی کے عہدے پر براجمان ہوئے ۔

اب عمران خان خود اس حمايت کو جانچ رہے ہيں معاشی سادگی کے منصوبوں کی وجہ سے وه متوسط طبقے پر زياده ٹيکس لگانے
پر مجبور ہيں جبکہ معيشت تيزی سے سست ہو رہی ہے۔

اقتصادی مسائل نے وزير اعظم عمران خان کی انتخابی مہم کے وعدوں کو پورا کرنے کی صالحيت ميں مشکالت پيدا کردی ہيں۔
 ميں وزير اعظم بنے تو انہيں تجارت اور بجٹ خسارے اور غير ملکی کرنسی کے ذخائر ميں تيزی2018عمران خان جب اگست 

سے کمی آرہی ہے۔ 

واں آئی22اس نے معيشت کو بريک لگادی اور پهر مئی ميں ہچکچاتے ہوئے بين االقوامی مالياتی فنڈ کے پاس بيل آؤٹ پيکيج يعنی 
ايم ايف پروگرام کےلئے گئے جس نے مزيد اقدامات کا مطالبہ کيا۔

عمران حکومت کا کہنا ہے کہ ا نہوں غير ملکی قرضوں ميں پاکستان کو ادائيگی کے ڈيفالٹ کے خطرے سے بچايا ہے ، اور ان کی
اصالحات سے پاکستان کو ترقی ملے گی۔ منصوبہ يہ ہے کہ قرض لينے اور درآمدات پر مبنی غير مستحکم نمو کی جگہ برآمدات

اور وسيع ٹيکس کی بنياد کے ذريعہ چلنے والی معيشت ہو جو مالزمتيں پيدا کرسکے اور ايک فالحی رياست کو فنڈ فراہم
کرسکے۔تاہم ، ان دو مراحل کے مابين معاشی مشکالت آئی ہيں۔ 

عمران خان وه کام انجام دينے کی کوشش کر رہے ہيں جو کسی بهی پاکستانی حکومت ، فوجی يا سويلين سے نہيں ہو پايايعنی کہ
الکه آبادی ميں صرف ايک فی صد انکم ٹيکس ادا کرتی ہے۔80لوگ ٹيکس ادا کريں بيس کروڑ

چهوٹے ريٹيلرز اس ماه ہڑتال پر جانے کا اراده رکهتے ہيں جب تک کہ حکام سے بات چيت حکومتی مطالبوں ميں نرمی کا باعث نہ
بنے کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ انسپکٹرز انهيں بليک ميل کريں گے اگر وه ٹيکس نيٹ ميں داخل ہوں گے ،

حکومتی يقين دہانيوں کے باوجود کہ وه بدنام زمانہ کرپٹ ٹيکس نظام ميں بدعنوانی کے خاتمے کے لئے کوشاں ہيں۔

عمران خان جزوی طور پر متوسط طبقے کی حمايت سے اقتدار ميں آئے جو پہلے سے موجودسياسی جماعتوں کے مقابلے ميں بہتر
خدمات کا مطالبہ کرتی تهيں۔

يہاں تک کہ نچلے متوسط طبقہ بهی اکثر نجی اسکولنگ اور صحت کی ديکه بهال پر انحصار کرنے پر مجبور ہے۔ پہلے سال ميں
بہت سے معاشی اہداف کے حصول ميں ناکامی پر حکومت کا کہنا ہے کہ اب اس کو اقتصادی ترقی کی بحالی کے لئے درکار

اقتصادی بنيادوں ميں بہتری نظر آ رہی ہے۔ 

آئی ايم ايف نے کہا کہ ہم نے اچهے آثار ديکهے ہيں۔

 فيصد اضافہ ہوا ،16پچهلے تين مہينوں ميں ، تجارتی اور بجٹ خسارے دونوں ميں ايک تہائی اضافہ ہوا ، ٹيکس کی وصولی ميں 
جبکہ روپيہ اب مستحکم ہے۔ بڑی برآمدات کے حجم ميں ٹهوس نمو آرہی ہے۔ 

وزير مملکت حماد اظہر کا کہنا ہے کہ معيشت تيزی سے شرح سے مستحکم ہورہی ہے۔ اچهی بات يہ ہے کہ ايک بار معيشت
مستحکم ہو جانے کے بعد ، ہم ترقی کے مرحلے کی طرف بڑه سکتے ہيں۔ 
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رواں ماه دو درجن ٹائکون نے اپنے تحفظات آرمی چيف جنرل قمر باجوه کے سامنے رکهے ۔اجالس ميں شريک افراد کے مطابق ،
جنرل باجوه نے انہيں بتايا کہ وه حکومت اور اس کی پاليسيوں کے پيچهے کهڑے ہيں۔ 

حزب اختالف کے سياستدانوں کا کہنا ہے کہ فوج نے عمران خان کو اقتدار ميں النے ميں مدد کی ، تاہم اس الزام کی ان کی پارٹی
اور فوج انکار کرتی ہے۔ 

اہم خبريں سے مزيد
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