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اسالم آباد (خبرایجنسیاں) وفاقی وزیر اطالعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی

(ای سی سی ) نے بجلی کی قیمت برقرار رکھتے ہوئے اضافے کا فیصلہ موخر اور سرپلس چینی کی برآمد کی اجازت

دیدی ہے، نان فائلرز کےخالف آپریشن شروع ، جائیداد ، گاڑیاں خریدنے کی سہولت صرف سمندر پار پاکستانیوں کے

لئے ہے،سعودی عرب کے اعلٰی سطحی وفد کا دوره پاکستان جاری ہے جس میں اہم سرمایہ کاری کے فیصلے ہورہے

ہیں، رواں ماه میں سعودی عرب کے وفد کا ایک اور دوره بھی ہوگا، اسحاق ڈار کی جائیداد سے متعلق عدالتی فیصلے

کے بعد حکومت چوروں کے ساتھ چوروں جیسا ہی سلوک کرے گی، رانا مشہود کو زیاده اہمیت دینے کی ضرورت

نہیں،عیاشی والی زندگی گزارنے والوں کو اب ٹیکس دینا پڑے گا، موجوده حکومت کی پالیسی ہے کہ غریب کو زیاده

سے زیاده ریلیف دیا جائے اور امیروں سے آمدن سے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے جبکہ وزیر منصوبہ بندی خسرو

بختیار کا کہنا ہےکہ سی پیک چین اور پاکستان کا منصوبہ، 3ممالک اسے نہیں چالئینگے، غیر منظور شده اسکیموں کو

ترقیاتی بجٹ سے ہٹادیا،پاکستان ساالنہ 16ارب ڈالرز کا تیل درآمد کرتا ہے، یہاں ریفائنری لگنے سےتیل کا بل

آدھاہوجائیگا،سی پیک میں سرمایہ کاری سعودی عرب تک محدود نہیں دیگر ممالک بھی کردار ادا کرسکتے

ہیں۔ منگل کو ای سی سی اجالس کے بعد وزیر منصوبہ بندی ،ترقی و اصالحات خسرو بختیار کے ساتھ پی آئی ڈی میں

میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجالس میں بجلی کی قیمتوں میں

اضافے کے معاملے پر غور کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجلی کی موجوده قیمتیں ہی برقرار رکھی جائیں گی اور

بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تک موخر کیا جاتا ہے ،آڈیٹر جنرل رپورٹ میں

تفصیالت بھی بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ۔ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے بتایا کہ اقتصادی رابطہ

کمیٹی نے سرپلس چینی برآمد کرنے کی اجازت دیدی ہے ۔ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے بتایا کہ ایک ٹی وی

چینل نے رانا مشہود کو ضرورت سے زیاده کوریج دیدی ہے ،انھیں کیا پتہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں، اگر ان سے یہ

سوال پوچھا جاتا کہ پٹواری یا تھانے کا ایس ایچ او کون ہے اور کیا کر رہا ہے تو وه اس حوالے سے بہتر جواب دیتے

۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیرنے کہا کہ سعودی عرب کے وفد کا دوره پاکستان مکمل ہونے کے بعد وزیر

خزانہ اسد عمر پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی تفصیالت سے آگاه کرینگے ۔انہوں نے کہا کہ آج نیب

عدالت نے اسحاق ڈار کی جائیداد کے حوالے سے فیصلہ کیا جو کہ ایک مثبت پیش رفت ہے ، اسحاق ڈار کی جائیداد

پاکستان کے عوام کی جائیداد ہے ،حکومت اسحاق ڈار کی جائیداد کے حوالے سے عدالتی فیصلے کی روشنی میں و ہی

سلوک کریگی جو چوروں کے ساتھ ہوتا ہے ،یہ جائیداد عوام کے پیسے سے بنائی گئی اور عوام کے پاس ہی جائے گی ۔

وفاقی وزیر فواد چوہدری نے بتایا کہ ایف بی آر نے نان فائلرز کے خالف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے ، بڑے بڑے

لوگ جو عیاشی کی زندگیاں گزار رہے ہیں انہیں اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا ہوگا ۔ انہوں نے وضاحت کی کہ

ایمنسٹی اسکیم سے استفاده حاصل کرنے والی شخصیات کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے ۔وزیر اطالعات نے کہاکہ ای

سی سی اجالس میں بجلی کے الئن السز میں کمی کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی۔ای سی سی نے

پاکستان اسٹیل ملز کے مالزمین کو اگست کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے فنڈز اور تمباکو کے لیے سیس کے نظر

ثانی شده ریٹ کی منظوری دیدی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجالس میں کے الیکٹرک کے مسائل حل کرنے کے لیے

کمیٹی بھی قائم کردی گئی ہے جس میں خزانہ و پاور ڈویژن، وزارت پٹرولیم اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے حکام شامل

ہوں گے ۔ ادھر خسرو بختیار نے کہاکہ حکومت نے تیل کی قیمتوں کا فائده عوام کو نہیں پہنچایا، عوام کو بیوقوف

بنانے کے لیے سابق حکومت ترقیاتی بجٹ دکھاتی رہی، اس وقت پاکستان پر 28 ہزار ارب روپے کا قرضہ ہے جبکہ

گردشی قرضے 1200 ارب تک جا پہنچے ہیں، سابق حکومت نے پاکستان کے مستقبل کا نہیں سوچا، 343 اسکیموں

کے لیے صرف 55ارب روپے دیئے گئے، ہم نے غیر منظور شده اسکیموں کو ترقیاتی بجٹ سے ہٹا دیا ہے۔پاک چین

اقتصادی راہداری منصوبے پر بات کرتے ہوئے خسرو بختیار نے کہا کہ پاکستان اور چین کے بڑے اچھے تعلقات ہیں
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لیکن ن لیگی حکومت نے اس پر غلط ترجیحات رکھیں، ہم اس منصوبے کے اندر ایک نیا ورکنگ گروپ بنا رہے ہیں، سی

پیک منصوبے کو تیز اور بڑھایا جائے گا جو پاکستان میں غربت کے خاتمے پر زور دے گا، سی پیک ٹیسٹ سیریز ہے

لیکن پچھلی حکومت نے اسے ٹی 20 سمجھ کر کھیال، اسے ون ڈے سمجھ کر کھیلتی توبھی فائده ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ

سرمایہ کاری سعودی عرب تک محدود نہیں دیگر ممالک بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں،پاکستان کی سمت کا تعین بہت

جلد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہاکہ گزشتہ تین سال میں پرائیویٹ سیکٹرمیں سرمایہ کاری کم ہوئی ہے سابق حکومت نے

جی ڈی پی گروتھ کاجودعوٰی کیا وه مصنوعی ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان منصوبہ ہے ،3ممالک سی پیک

منصوبوں کو چالئیں گے کا تاثرغلط ہے، منصوبوں میں دیگر ممالک صرف سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ۔انہوں نے کہا

کہ مستقبل میں انفرااسٹرکچر کے منصوبوں میں ممکن ہے کہ3ممالک ملکر انکو بنائیں ،سی پیک کے منصوبوں کو آگے

لیکر چلیں گے، سابق حکومت نے سی پیک کے 190منصوبے بنائے اور صرف 172کے فنڈز جاری کیے۔انہوں نے کہا

کہ مجھے اخبار سے معلوم ہوا ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے ایم ایل ون منصوبے کی الگت کم کرنے کی کوشش کر رہے

ہیں یہ اچھی بات ہے، انہوں نے کہاکہ ہم مستقبل میں منصوبے بی او ٹی کی بنیاد پر کریں گے اور یہی دنیا میں

کامیاب طریقہ ہے ،ریاستی اداروں کا خساره500 ارب سے 5سال میں ایک کھرب سے زیاده ہو گیا ہے یہ صرف

مجرمانہ غفلت نہیں اس سے بڑھ کر ہے جو اسکے ذمہ دار ہیں انکو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔


