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مشکل فیصلے معاشی صورتحال کا تقاضا ، غریب کے تحفظ کی ہر 
ممکن کوشش کررہے ہیں،وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال کا تقاضا تھا کہ مشکل معاشی  (نمائندہ جنگ )اسالم ٓاباد
فیصلے کئے جائیں تاہم حکومت غریب اور نادار لوگوں کے تحفظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کررہی ہے۔ انہوں نے یہ 

بات اتوار کے روز ایک اجالس سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس میں ملک کے معروف بزنس مینوں اور معاشی 
ماہرین نے شرکت کی۔ اجالس میں ملک کی معاشی صورتحال پرغورکیاگیا اجالس میں وزیر خزانہ اسد عمر، 

وزیراعظم کے مشیرتجارت عبدالرزاق دائود، حسین دائود، علی ایس حبیب، بشیر محمد، عارف حبیب، میاں عبداهللا،  
طارق سہگل، خرم مختار، فراد احمد مختار، ڈاکٹر سلمان شاہ، ڈاکٹر شفیق حسن خان اور دیگر نے شرکت کی۔ اجالس 

نے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز اور ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لئے حکمت عملی وضع کرنے اور 
پی ٹی ٓائی حکومت کے اصالحات اور گروتھ ایجنڈا کے مطابق ملک کو پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن کرنے پر 
غور کیا گیا شرکاء نے اعتراف کیا کہ موجودہ حکومت کو بھاری چیلنجز کا سامنا ہے جو اسے وراثت میں ملے ہیں۔ 

انہوں نے معیشت کو مستحکم بنانے اور بزنس کمیونٹی کے اعتماد کو بحال کرنے کے لئے حکومت کی جانب سےکئے 
الکھ مکانوں کے پراجیکٹ کو بھی سراہا جس سے نہ صرف معاشی 50گئے اقدامات کو سراہا۔ وفد نے حکومت کے 

سرگرمیاں تیز ہوں گی بلکہ اس کے
روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے متعلقہ صنعتوں بالخصوص کنسٹرکشن کی صنعت کو فروغ 

ملے گا۔ شرکاء نے مقامی صنعت کو مستحکم بنانے کے لئے متعدد تجاویز دیں اور کہا کہ پاکستانی مصنوعات کو بین  
االقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کے قابل کرنے کے لئے مقامی صنعت کو مساوی مواقع فراہم کئے جائیں۔ اجالس نے 
زراعت اور صنعت سمیت معیشت کے مختلف سیکٹرزکے فروغ کے لئے قلیل مدتی، وسط مدتی اور طویل المیعاد 

اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجالس نے ان پہلوئوں پر بھی غور کیا جو معیشت کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ وزیراعظم 
نے شرکاء کی قابل قدر ٓاراء پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کی ٓاراء سے حکومت کو 

سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور ملک میں صنعتی ترقی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔


