
پی ٹی آئی حکومت‘ آئی ایم ایف کا دروازه کھٹکھٹا نے کے سوا کوئی آپشن
نہیں

jang.com.pk/news/526861

اہم خبریں

اسٹاف رپورٹر

28 جوالئی ، 2018

اسالم آباد(مہتاب حیدر )پی ٹی آئی حکومت کیلئے آئی ایم ایف کا دروازه کھٹکھٹا نے کے سوا کوئی آپشن نہیں

ہے،جبکہ اضافی فنڈ فراہمی کیلئے پاکستان کا نرم شرائط پر کوٹہ بڑھانے کیلئے قائل کرنا ہوگا ۔تفصیالت کے مطابق

تحریک انصاف کی حکومت کو تمام معاشی خرابیوں کے فوری حل کیلئے اصالحاتی منصوبے کو پیش کرنے کیلئے

مشکل صور تحا ل کا سامنا کرنا پڑے گا ۔آنے والے وزیر اعظم عمران خان کیلئے حلف لینے کے فوراً  بعد آئی ایم ایف

کا دروازه کھٹکھٹا نے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے ۔سب سے پہلے انہیں اضافی فنڈ فراہمی کیلئے پاکستان کا نرم

شرائط پر کوٹہ بڑھانے کیلئے قائل کرنا ہوگا ،جوکہ آنے والی حکومت کیلئے آسان نہیں ہوگا ۔صرف کوئی معجزه ہی

ہوسکتا ہے جو پاکستان کو آئی ایم ایف تک پہنچنے سے بچا سکتا ہے لیکن یہ صرف اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب پا

کستا ن چین اور سعودیہ جیسے ممالک سے 8 تا 10 ارب ڈالرز لے لیتا ہے۔ایک سرکاری افسر نے امریکا کے آئی ایم

ایف میں 17 فیصد شیئر کا یاد دالتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی صورت میں صدر ٹرمپ کے

وائٹ ہائوس میں ہوتے ہوئے یہ آسان نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو 300 فیصد اضافی کوٹے کیلئے قائل کرلیا جائے ۔پی

ٹی آئی حکومت میں متوقع وزیر خزانہ اسد عمر نے میڈیا کو آئی ایم ایف میں جانے کے اشارے دیے ہیں کہ تمام آپشن

میز پر ہیں اور آئی ایم ایف میں جانا بھی خارج از امکان نہیں ہے ۔دوسری جانب الیکشن جیتنے کے بعد اپنی تقریر میں

عمران خان نے ٹیکس جمع کرنے پر زور دیا تھا لیکن ایف بی آر کے اندازوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکس کی بنیاد

سکڑتی جارہی ہے کیونکہ ٹیکس کی حد 0.4 ملین سے 1.2 ملین تک بڑھانے سے رواں مالی سال میں ٹیکس دہندگان ٹیکس

نیٹ سے نکل جائینگےاور زیاده سے زیاده ٹیکس ریٹ میں 30 سے 15 فیصد کمی کردی گئی ۔ ان دو اقدام سے 2017

-18 میں ٹیکس دہند گا ن 1.429 ملین سے صرف 0.225 ملین ره جائینگے۔ سرکاری ذرائع نے جمعے کو دی نیوز کو

تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے پی ٹی آئی حکومت ان اقدامات کو واپس کرنے کیلئے حکمت عملی طے کرے گی

اور ٹیکس کو کیسے بڑھایا جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف بجٹ خساره کم کرنے کیلئے زور دے گی ۔سرکاری افسر کاکہنا

تھا کہ یہ مشکل کام ہے کہ آنے والی حکومت حل نکالنے کیلئے معیشت کے بیرونی اور اندرونی محاذوں کیلئے اقدامات

کرے گی ۔
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