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کراچی(ٹی وی رپورٹ) جیو کے مارننگ شو ’’جیو پاکستان‘‘ میں گفتگو کرتے ہوئے ممتاز معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر سلمان

احمد نے کہا ہے کہ زرمبادلہ کے ذخائر پر بہت زیاده پریشر ہے ڈالر کی سپالئی اور ڈیمانڈ کے بڑے فرق پر قابو پانا

ہو گا،پلڈاٹ کے سربراه احمد بالل محبو ب نے کہا کہ پاکستان میں موروثی سیاست کا سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے

موروثیت سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے چند لوگوں تک سیاست کا محدود رہنا جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں یومیہ تقریبًا

40ملین مکعب فٹ گیس چوری اور ضائع ہورہی ہے، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے متعلق ریسرچ شیئر

کی گئی، پروگرام میں ممتاز تجزیہ کار رحیم هللا یوسف زئی،مریم نواز کے وکیل امجدپرویز ،فافن کے نمائنده مدثر

رضوی نے بھی گفتگو کی۔ معروف کامیڈین البیال کو ان کی 14ویں برسی پر شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے عبدهللا سلطان نے کہا کہ ڈالر قابو سے باہر ہورہا ہے اور روپے کی قدر مسلسل گررہی

ہے ،پاکستانی معیشت جھٹکوں کی زد میں ہے ،ڈالراوپر جانے سے پاکستانی قرضوں میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے

اسٹاک مارکیٹ سنبھل نہیں رہی سرمایہ کار گھبراہٹ کا شکار ہیں ، غیر یقینی سیاسی صورتحال بھی اس کی ایک وجہ

ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے حکومت کے بیرونی قرضوں میں 800ارب روپے کا

اضافہ ہوا ہے جو اب بڑھ کر 8ہزار 120ارب روپے ہوگیا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ممتاز معاشی تجزیہ کار

ڈاکٹر سلمان احمد نے کہا ہے کہ ڈالر کی سپالئی بہت کم اور ڈیمانڈ بہت زیاده ہے جس کی وجہ سے فارن ایکسچینج

ریزرویا زرمبادلہ کے ذخائر پر بہت زیاده پریشر ہے اور وه نیچے کی طرف جارہے ہیں اور روپے کی قدر کو برقرار

رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کوئی ذخائر نہیں ہیں ہمیں ڈیمانڈ اور سپالئی دونوں الئنز پر کام

کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوسکتا ہے اور بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے اور افراتفری کی

ضرورت نہیں ہے اور فنانشل مارکیٹ کو اعتماد دینا بہت ضروری ہے سرمایہ کاروں کو اعتماد دینا ضروری ہے میری

تجویز یہ ہے کہ نگران حکومتوں کے وقت سے ہی ہمیں ایک فریم ورک بنالینا چاہئے جامع اصالحات کے لیے ایک جامع

فریم ورک بنالینا چاہئے یہ چیزیں ہیں جنہیں کرنا ہے یہ ادارے ہیں جنہیں درست کرنا ہیں یہ ہماری ٹیم ہوگی ہی ہماری

مین پاور ہوگی سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور معیشت کو مشکالت سے نکالنا اور ہائی

اکنامک گروتھ پر لیکر جانا وه ترجیح ہونا چاہئے۔دوسرے ٹیسٹ میں زمبابوے کو ٹاس جیتنا مہنگا پڑ گیا اور پاکستان نے

اسے نو وکٹوں سے شکست دے دی اور ہمیں اپنی جیت پر خوش ہونا چاہئے ۔پروگرام میں بتایا گیا کہ فلم پرواز ہے

جنوں کا نیا گانا ریلیز کردیا گیا ہے اس گانے کے جھلکیاں بھی دکھائی گئیں ۔نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم اور داماد

کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اپیل دائر کردی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ کاالعدم قرار دیا جائے اس

موضو ع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے وکیل امجدپرویز نے کہا کہ نائن اے فور کا جو الزام تھا اس پراسی

عدالت نے تمام ملزمان کو رہا کردیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خالف استغاثہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں السکا ہے

ناجائز اثاثہ جات کے لیے آپ کو ثبوت النا ہوتا ہے کہ اس کا کسی پبلک آفس کے ساتھ تعلق ہے اس طرح کی کوئی

شہادت بھی استغاثہ نہیں السکا ،آمدن سے زائد اثاثہ جات کے لیے چار لوازمات ہیں جن کو النا استغاثے کی ذمے

داری ہے سب سے پہلے ذرائع آمدن ہیں استغاثے نے ان کے خالف کوئی تفتیش نہیں کی اور نہ ہی کوئی ریکارڈ

عدالت میں پیش کیا ہے ذرائع آمدن کا موازنہ کرنا پڑتا ہے اس خرچے کے ساتھ اس قیمت کے ساتھ جس سے وه

جائیداد خریدی گئی ہے پھر جو فرق آتا ہے اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جائیداد کی قیمت ان کی ذرائع آمدن سے

زیاده ہے اس مقدمے میں استغاثہ ذرائع آمدن کی شہادت نہیں السکا ہے اگلی حکمت عملی ہم اسالم آباد ہائی کورٹ کے

فیصلے کے بعد طے کی جائے گی۔ معروف کامیڈین البیال کو ان کی 14ویں برسی پر شاندار انداز میں خراج تحسین پیش

کیا گیا ان کی فلمی زندگی پر ایک رپورٹ بھی دکھائی گئی ۔عمران خان کے مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی پر زبانی حملے

جاری ہیں دوسری جانب کے پی کے میں شہبازشریف اور بالول نے بھی انٹری دے دی ہے سیاسی گہما گہمی اور

دیگر امور پر بات کرتے ہوئے ممتاز تجزیہ کار رحیم هللا یوسف زئی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کسی سے اتحاد نہیں

کیا اور نہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اسے سب سے مقابلہ کرنا ہے باقی جماعتوں کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کا

ووٹ توڑیں اور اسے تنقید کا نشانہ بنائیں اور ووٹروں کو اپنی طرف راغب کریں ، مسلم لیگ ن کو سیاسی مشکالت ہیں

سیکورٹی کی نہیں ہیں جبکہ پی پی کو سیکورٹی کا مسئلہ ہے یہاں پر جو بھی جماعت جیتی اسے اتحادیوں کی

ضرورت پڑے گی پی ٹی آئی بھی اکیلی حکومت نہیں بناسکے گی ۔
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