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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) اکنامک ایڈوائزری کونسل کے قیام سے کاروباری حلقوں میں توقع کی جارہی ہے کہ یہ کونسل

کاروبار، تجارت، صنعت ، افرادی قوت اور تمام متعلقہ شعبوں میں فوری ، موثر اور دیر پا پالیسیوں کی سفار شات تیار

کرے گی اورحکومت ان سفارشات کی روشنی میں انقالبی اقدامات کرے گی پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچولز فور م وآل

کراچی انڈسٹریل االئنس کے صدر میاں زاہد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اقتصادی کونسل کی

سربراہی وزیراعظم خود کررہے ہیں جو عمران خان کی ملک کو درپیش اقتصادی چیلینجز کو ترجیحی بنیادوں پر حل

کرنے کی خواہش کا مظہر ہے۔ بزنس کمیونٹی سے گفتگو میں انھوں نے کہا کہ سابقہ ادوار میں اقتصادی کونسل کی

سربراہی وزیر خزانہ کیا کرتے تھے اور باقاعدگی سے میٹنگز کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا لیکن موجوده حکومت کی

طرف سے ہر مہینے باقاعدگی سے اقتصادی کونسل کی میٹنگز کا اعالن کیا گیاہے، جو موجوده معاشی چیلینجز کو حل

کرنے کی خواہش کا مظہر ہے۔اکنامک ایڈوائزری کونسل کے پلیٹ فارم سے نامور معاشی ماہرین کی سفارشات کے

مطابق ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لئے اقدامات کئے جائینگے۔اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل

افراد اقتصادی اور معاشی شعبوں میں اعلٰی تعلیم اور تجربہ کے حامل ہیں، کونسل

کے 18ممبران میں سے 11کا تعلق نجی شعبہ سے ہے۔ اکنامک ایڈوائزری کونسل سے اس بات کی بھی توقع کی جارہی

ہے کہ برآمدات میں اضافہ، صنعتوں کی ترقی، روپے کی قدر میں استحکام اور بیرونی سرمایہ کاری کے لئے معاون

ماحول پیدا کرنے کے لئے بھی فوری اقدامات کئے جائینگے۔پاکستان میں زرمبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کمی کا

شکار ہیں،وزیراعظم عمران خان کے اعالن کے مطابق بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ

کاری کے لئے بانڈز اور سکوک کا فوری اجراء کیا جائے تاکہ زرمبادلہ کے ذخائر پر بڑھتا ہوا دبائو قابو میں آسکے۔
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