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2019،  اکتوبر    26 
 

 تجارت مشیر پڑیگا، نہیں فرق سے احتجاج گی، رہے جاری تجارت
 ٹیکسٹائل ، کاری ،سرمایہ تجارت مشیرامور کے اعظم وزیر)  ٹر رپور کامرس(  ٓاباد اسالم

 بہتری مزید سال ٓائندہ سے حوالے کے بہتری میں ماحول کاروباری ہےکہ کہا نے دائود عبدالرزاق

 معاون ، گی رہیں جاری درٓامدات اور برٓامدات گا پڑے نہیں فرق پر تجارت سے ،احتجاج ہوگی

 سیاست ، اولین صحت کی شریف نواز کہ ہے کہا نے اعوان عاشق فردوس اطالعات خصوصی

 دی سہولیات بہترین کی عالج کو شریف نواز سے کوششوں ذاتی کی ہے،وزیراعظم ترجیح دوسری

 بہتری میں ماحول کاروباری کہ کہا نے گیالنی زبیر بورڈ کاری سرمایہ چیئرمین ہیں، جارہی

 جوڈیشل کہ کہا نے رسول عمر بورڈ کاری سرمایہ سیکرٹری ، گے جائیں کیے اقدامات کیلئےمزید

 میں ٓاباد ،اسالم جائینگی الئی تبدیلیاں بنیادی میں نظام جوڈیشل ، ہے رہا ہو کام بھی پر اصالحات

 کاروباری کی پاکستان کہ کہا نے دائود عبدالرزاق ہوئے کرتے خطاب سے کانفرنس پریس مشترکہ

 ملک ہوگا اضافہ میں کاری سرمایہ سے اس ہے گئی ہو ریکنگ درجہ108میں بہتری میں ماحول

 خاص ہے پڑی کرنا محنت کافی ہوئی نہیں سے ٓاسانی رینکنگ یہ ، ہے جارہا میں سمت صحیح

 نے ہوا،انہوں میں نگرانی کی وزیراعظم کام تمام یہ ہے، کیا کام کر مل ساتھ کے صوبوں پر طور

 کہا نے اعوان عاشق فردوس ، ہیں میں مرحلے کے منتقلی ہےہم مہنگائی کہ نہیں شک کوئی کہ کہا

 کو برادری کاروباری ، ہے جارہا بنایا میکنزم جامع ایک لیے کے خاتمے کے سمگلنگ کہ

 نہیں بہتری میں اصالحات جوڈیشل کہ کہا نے گیالنی زبیر ، جائیگا دیا ریلیف کےذریعے اصالحات

 وزیراعظم کہ کہا نے اعوان عاشق فردوس گے،، الئیں تبدیلی میں امتناع حکم پر بات ہورہی،بات

 کسی کہ ہیں کرتے نشاندی کی چیز ہی ایک حقائق زمینی اور عملی حکمت کی حکومت ، سوچ کی

 کا نظریات اور اختالفات ، جھونک نوک اندر کے سیاست جائے، کی نہ سیاست پر بیماری کی بیمار

 ذاتی کی وزیراعظم ، ہے کافیصلہ عدالت ضمانت کی شریف نواز میاں ، ہے حسن کا سیاست ٹکرائو

 یہ حکومت ، ہیں جارہی کی فراہم سہولیات بہترین کی معالجے عالج کو شریف نواز سے کوششوں

 کہ کہا میں جواب کے سوال ایک کہ نے انہوں ، ، گی رکھے جاری پر بنیاد کی ہمدردی انسانی

 میں معامالت کے عدالت حکومت کریں رجوع سے عدالت تو نہیں ٹھیک صحت کی زرداری ٓاصف

۔ڈالتی نہیں رخنہ  


