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اسالم آباد(نمائنده جنگ ) نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے ،آئی ایم ایف پروگرام کا سی پیک سے تعلق

نہیں، ن لیگ کی گزشتہ حکومت کے آخری بجٹ کے اہداف حقیقت پرمبنی نہیں اور ان اہداف پر دوباره غور کیا جانا

چاہئے ، مالیاتی خساره اور کرنٹ اکاؤنٹ خساره اہداف سے آگے نکل گئے ہیں، ملک میں میکرو اکنامک استحکام النے

کی ضرورت ہے، ایس ڈی جیز اہداف حاصل کرنے کیلئے غیر ضروری اخراجات میں کمی النا ہوگی ، انہوں نے کہا

کہ آئی ایم ایف پروگرام کیلئے کام جاری ہے، آنے والی حکومت کو آگاه کر دیاجائے گا جب کہ سی پیک کا آئی ایم ایف

سے کوئی تعلق نہیں، آئی ایم ایف پروگرام کو بیل آؤٹ کہنا مناسب نہیں، فوری طور پر ادا ئیگیو ں کیلئے کوئی دباؤ

نہیں تاہم اگلی سہ ماہی کیلئے ادائیگیاں کرنا ہوں گی ، وزارت منصوبہ بندی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران

وزیر خزانہ نےکہا سی پیک میں جتنا پیسہ خرچ ہورہا ہے اس کو سامنے الیا جائیگا اور سب کلیئر ہو جائے گا، سی پیک

اور آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں بنتا،

ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہاہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا تعین مارکیٹ فورسز کرتی ہیں اس حوالے سے

کوئی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی، نئی حکومت کیلئے این ایف سی ایوارڈ کیلئے سفارشات مرتب کرنے کی ضرورت

ہے ،انہوں نے کہا زرمبادلہ زخائر 10 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے۔قبل ازیں وزارت منصوبہ بندی ،ترقی و

اصالحات کے زیر اہتمام پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے ایک قومی مشاورتی اجالس سے خطاب کرتے

ہوئے ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہاضرورت اس بات کہ ہے کہ سماجی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے سو فیصد

ذمہ داری صوبوں ہی کو سونپ دی جائے۔
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