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اسالم آباد ( تنویر ہاشمی ) آئنده پاکستان میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت نے بیرون ملک اور سوئس بنکوں میں

پاکستانی دولت کو ملک میں واپس النے کے لیےٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ ہے،نئی حکومت ٹاسک فورس میں

ماہرین شامل کریگی، او ای سی ڈی کی معاونت بھی حاصل کی جائیگی، متوقع وزیر خزانہ اسد عمر نے جنگ سے گفتگو

میں ٹاسک فورس تشکیل دینےکے فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ٹاسک فورس کے سربراه ایک انتہائی قابل او ایماندار

شخصیت کوبنایا جارہا ہے جبکہ ٹاسک فورس کے دیگر اراکین میں ماہرین معیشت ، ماہرین ٹیکس ، ایف آئی اے ، نیب ،

ایس ایس سی پی ، ایف بی آر ،سٹیٹ بنک سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے قابل افراد کو شامل کیا جائیگا، نئی قومی

اسمبلی کو ورثے میں جن معاشی چلنجز کا سامنا ہے ان میں ملک کے گرتے ہوئے زرمبادلہ کے ذخائر ، روپے کی قدر

میں کمی ، تجارتی خساره ، انتظامی اخراجات ، جاری کھاتوں کا خساره، ادائیگیوں میں عدم توازن شامل ہیں ، پاکستان

کے لیے فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا لیکن تازه ترین صورتحال میں، چین ،

سعودی عرب، اسالمی ترقیاتی بنک اور دیگر دوست ممالک کی جانب سے مالی امداد اور قرضے کی یقین دہانی سے

فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، تحریک انصاف کے چیئرمین اور

متوقع وزیراعظم پاکستان عمران خان معاشی حکمت عملی مرتب کرنے کیلئے ماہرین ، کاروباری افراد سے مالقاتیں کر

رہے ہیں ، سعودی عرب ، چین سمیت دنیا کے مختلف ممالک کےسفیروں نے عمران خان سے گزشتہ دنوں مالقاتیں کیں

اور دیگر امور کے عالوه پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا، آئنده حکومت کے متوقع وزیر خزانہ

اسد عمر معاشی چیلنجز کے کڑے امتحان سے نبردآزما ہونے کے لیے مختصر المدتی اور طویل المدتی پالن مرتب

کررہے ہیں ، اس کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کےلیے پرکشش مراعات

،کاروباری سہولیات کی فراہمی ، بیرون ملک سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس النے کے لیے اقدامات اور ٹیکس

پالیسی و ایف بی آر میں اصالحات کے ذریعے ریونیو کو بڑھانے کے اقدامات شامل ہو نگے ، متو قع وزیر خزانہ اسد

عمر بیرون ملک پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس النے کے لیے پرعزم ہیں ، اس کے لیے عالمی فورم او ای سی ڈی

کی معاونت حاصل کی جائیگی ، پاکستان او ای سی ڈی کا رکن بن چکاہے اور یکم ستمبر سے باقاعده طور پر بیرون ملک

پاکستانیوں کی دولت ، بنک اکاوئنٹس اور اثاثوں کا پاکستان کو براه راست رسائی حاصل ہو جائے گی اور خود کار

معلومات کا تبادلہ ہوگا ، دنیا کے 102ممالک او ای سی ڈی ( آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن و ڈویلپمنٹ )کے رکن ہیں

اور پاکستان کی رکنیت کے بعد پاکستان کو ان ممالک سے ٹیکس چوری اور پاکستانیوں کےدیگر اثاثو ں کی تمام معلومات

حاصل ہو جائیں گی ۔
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