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2019،  اکتوبر    26 
 

  رپورٹ ٓائند خوش کی بینک ورلڈ
 کے ہوا کیلئے پاکستانیوں اور پاکستان رپورٹ کی بینک ورلڈ سے حوالے کے کرنے پیدا ٓاسانیاں کیلئے کاروبار

 پرٓانا نمبر ویں108 سے ویں136 کرکے ترقی درجے28 میں ضمن اس کا پاکستان نہیں، کم سے جھونکے خوشگوار
 معاشی و اقتصادی بالشبہ ٓاجانا پر پوزیشن چھٹی میں فہرست کی ممالک بڑے10 والے کرنے اصالحات اورکاروباری

 بھی کو دیش بنگلہ اور لنکا سری بھوٹان، بھارت، میں ضمن اس نے پاکستان۔ ہے میل سنِگ اہم ایک جانب کی ترقی
 وزیراعظم ہوئی، کامیابیحاصل نمایاں اتنی میں رپورٹ کی بینک ورلڈ مرتبہ پہلی میں تاریخ ملکی اور دیا چھوڑ پیچھے

 سرمایہ پاکستان تک2020 ہے، تکمیل کی وعدے اور ایک ہمارے یہ’’ کہا ہوئے دیتے مبارکباد کو قوم پر موقع اس نے
 نے ملک کسی کہ ملتی نہیں مثال ایسی کوئی میں تاریخ۔ ‘‘گا جائے ہو شامل میں ممالک سرفہرست سے لحاظ کے کاری

 مقامی کو معیشت نے اس کی ترقی بھی نے جس میں دنیا ہو، پائی منزل کی استحکام معاشی پر امداد یا قرضوں محض
 پر سرگرمیوں کاروباری و اقتصادی ہاں اپنے اور الیا کار بروئے کو وسائل اپنے کہ یہ میں الفاظ ٓاسان کیں، فراہم بنیادیں
 شروع کرنا منتقل میں ملکوں دوسرے سرمایہ اپنا پاکستانی ٓاگیاکہ وقت یہ اور سکا ہو نہیں ایسا میں پاکستان۔ دی توجہ

 میں پاکستان۔ تھیں میسر بھی مراعات کاروباری شمار بے ساتھ ساتھ کے ضمانت کی تحفظ کے ہوگئےجہاںسرمائے
 زیادہ بہت کیلئے جس ہے، ہوتا نمٹنا سے محکموں سرکاری مختلف کیلئے کرنے کاروبار کو کمپنیوں یا افراد کاروباری

 کر کام تحت کے نظام بندھے لگے جس محکمے یہ ازیں عالوہ۔ ہے پڑتی ضرورت کی ‘‘لوازمات’’ دیگر اور وقت
 صرف نہ کارندے کے اس اور شاہی افسر بھی، متروک میں بھر دنیا بلکہ چکا ہو فرسودہ صرف نہ وہ ہیں رہے

 ماحول ایسے ہیں، کرتے مجبور پہ کرنے اختیار طریقے قانونی غیر بلکہ ہیں کرتے شکنی حوصلہ کی افراد کاروباری
 ایف معامالت کے برادری تاجر نے نیب اگرچہ دست سر۔ سکتا جا دیا نہیں قرار جا بے کو بددلی کی افراد کاروباری میں
 کے خوف اسی۔ ہے طاری عالم کا خوف ہنوز پر حضرات کاروباری ہے، رکھا دے عندیہ کا کرنے حوالے کے ٓار بی

 جج کے کورٹ سپریم میں ہی حال ہے تعلق کا ٓار بی ایف تک جہاں۔ ہیں گریزاں سے النے باہر سرمایہ اپنا وہ باعث
 حساب پچھال کمپنی والی دینے ٹیکس کہ ہیں چاہتے ٓاپ’’ کہ دیئے ریمارکس پر طریقے کے وصولی ٹیکس نے صاحبان

 سہی کن خوش رپورٹ کی بینک ورلڈ۔ ‘‘گے کریں نہیں ادائیگی بھی خواہاں کے دینے ٹیکس تو طرح اس دے، بھی
 ،ہیں رہی جا چلی ہوتی معدوم سرگرمیاں کاروباری میں پاکستان کہ نہیں ممکن بھی نظر صرِف سے حقائق زمینی لیکن
 کہ تھا کہنا کا وزیراعظم پر جس تھا، کیا بھی سے چیف ٓارمی اور وزیراعظم اظہار کا مشکالت اپنی نے برادری تاجر

 کو حکومت۔ ہے ناگزیر کیلئے ترقی کی ملک اور معیشت شپ پارٹنر مضبوط کی حکومت اور برادری کاروباری
 انہیں بلکہ ہوگا کرنا بحال اعتماد صرف نہ کا افراد کاروباری ہوئے بڑھاتے مزید کار دائرہ کا اصالحات کاروباری
 بناتی مشکل کو کاروبار جو ہوگا کرنا خاتمہ بھی کا پیچیدگیوں اور ٹیکسز تمام ان ہوئے بچاتے سے دستبرد کی محکموں

 قہمتعل ہوئے کرتے اقدامات کے بنانے ٓاسان کو گوشواروں ٹیکس ہیں، الزم ترغیبات کاروباری اور معاشی نئی۔ ہیں
 مملو سے خوف اور یقینی بے ہمیشہ تبدیلی بھی کوئی۔ نہیں حاکم جائے، بنایا معاون کا برادری کاروباری کو محکموں

 بہر کو حکومت جو ہے کام وہ یہی اور ہے جاتی ہو کافور سے حرکیات معاشی اور کاری سرمایہ لیکن ہے کرتی ہوا
 وہی ترقی لیکن نہیں ممکن انکار سے اقدامات حکومتی کے کرنے مستحکم پر طور معاشی کو پاکستان۔ ہے کرنا طور
۔پہنچیں تک عوام ثمرات کے جس ہے ہوتی  

 


