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ٓائی سی سی ایل صدر جائیگا، مل پیکیج ٓأوٹ بیل جلد سے ایف ایم ٓائی کو پاکستان  
 زرمبادلہ اپنے کو پاکستان سے جانب کی امارات عرب متحدہ کہ ہے کہنا کا حیدر الماس کامرس ٓاف چیمبر الہور صدر) شاہ صابر( الہور

 ٓأوٹ بیل واں 22 اپنا کا ابتک سے ء1957 سے ایف ایم ٓائی یقینًا ٓاباد اسالم بعد کے اعالن کے دینے ڈالر بلین 3 کیلئے بڑھانے ذخائر کے

 سے جانے رکھے میں بینک سٹیٹ درہم بلین 11 سے جانب کی امارات کہ ہے یقین کو سربراہ کے ٓائی سی سی ایل۔ گا لے لے بھی پیکج

 اور گا جائے ہو قابل کے نمٹنے سے خطرے کے بحران کے توازن کے ادائیگیوں بھی بعد کے ان اور میں ہفتوں ٓانیوالے ٓائندہ پاکستان

 نے حیدر الماس ایک، سے میں افراد کاروباری پاکستانی سرکردہ ساتھ، ہی ساتھ لیکن۔ گا لے روک کو بحران معاشی ہوئے بڑھتے یوں

 اور جنگ۔ ہے کیا بھی اظہار کا تحفظات اپنے متعلق سے کرنے سخت کو ضوابط و قواعد کے زرمبادلہ کیلئے درٓامدکنندگان بالخصوص

 کو ہولڈرز سٹیک تمام سے جانب کی حکومت اگر کہ کیا اظہار کا خدشے اس نے انہوں ہوئے کرتے گفتگو خصوصی سے گروپ جیو

کاروباری کی معمول تو گئے اٹھائے نہ اقدامات درست لیکر میں اعتماد  

 کے ٓاباد اسالم اور ایف ایم ٓائی کہ نہیں شبہ کوئی میں اس کہ کہا نے حیدر الماس۔ گی ڈالیں اثر منفی پر معیشت پابندیاں متوقع پر ترسیالت

 معاشی موزوں کیلئے حصول کے سرمائے بیرونی اور کرنے کم کو خسارے مالی اور خسارے کے کھاتوں جاری مقصد کا گفتگو مابین

 سپالئی کی مال خام ہماری جب ہے دیا کر سخت کو قواعد کے زرمبادلہ غیرملکی پر وقت ایسے ایک نے حکومت لیکن ہے کرنا معاہدہ

 بھی ترسیالت کی رقوم پیشگی پر کریڈٹ ٓاف لیٹر اور زر ترسیل ہائے طریقہ برقی طرح، اسی۔ ہے رہی کر تقاضہ کا سرمائے ایڈوانس

 ضوابط سخت ان کہ دی رائے نے ٓائی سی سی ایل صدر۔ ہیں تحت کے ضوابط سخت سے بعد کے او ٓار ایس کے ء2018 جوالئی 15

 عدم کی پیشگوئی کسی کی کمی حالیہ میں قدر کی کرنسی دار سرمایہ کہ جیسے طرح اسی گے ہوں متاثر طرح بری کاروبار سے

 فارغ کے یونیورسٹی ہارورڈ کہ جو حیدر، الماس۔ تھے رہے سمجھ دشوار خاصا کو کرنے طے قیمتیں کی اشیاء اپنی میں موجودگی

 یہ اور ہیں صوابدیدی قطعی لیویز اور ڈیوٹیز کردہ عائد پر درٓامد کی پارٹس سپیئر کہ جیسے مال خام کہ کہا مزید نے ہیں، التحصیل

 چینی ہی پہلے کیلئے کاروباروں مقامی کہ کہا مزید نے انہوں۔ ہے رہی کر تنہاء پر طور مکمل کو صنعت پاکستانی مقامی صورتحال

 کے ت عا مصنو والی رکھنے تعلق سے عالقوں یافتہ مراعات کے کشمیر ٓازاد و جات عالقہ قبائلی اور مصنوعات شدہ سمگل اشیاء،

 چھوٹے کہ ہے الشمس من اظہر یہ میں حاالت ان کہ تھا کہنا بھی یہ کا ٓائی سی سی ایل صدر۔ ہے رہا ہو مشکل نہایت کرنا مقابلہ باعث

 میں شرح کی غربت اور بیروزگاری پر طور الزمی نتیجہ کا اس اور ہے رہا منڈال پر سر خطرہ کا بندش کی یونٹس صنعتی مقامی بڑے

 تناظر کے خرید قوت مساوی اور کرنے بندوبست کیلئے شرح لچکدار مزید کی زرمبادلہ ہمیں چنانچہ۔ گا نکلے میں صورت کی اضافے

 مزید کو گرفت پر سرمائے میں معیشت بڑی سے سب ویں 42 کی دنیا میں تناظر کے پی ڈی جی اور بڑی سے سب ویں23 کی دنیا میں

۔گا ہو کرنا سخت  


