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!مہنگی مزید مصنوعات پٹرولیم  
۔ جاسکا پایا نہیں قابو تک ابھی پر ان پڑے پر صادیاتاقت ملکی اثرات جو کے بجٹوں کے خسارے درپے پے کے ماضی

 جانے اٹھائے میں ہی حال جو ہے سامنا کا کمی کی پیسے کو ملک بقول کے ٹیم معاشی کی ان اور خان عمران وزیراعظم
 مقبول غیر بعض کو حکومت لئے کے بحالی معاشی لئے اس ہو، پوری ہی شاید بھی سے اقدامات کے اصالحات ٹیکس والے

 کی بجلی اور گیس مصنوعات پٹرولیم ہوئی بڑھتی بتدریج سے سال ایک گزشتہ۔ ہیں رہے پڑ کرنا بھی فیصلے مشکل اور
 اگست یکم لیکن تھیں بڑھائی نہیں قیمتیں کی مصنوعات پٹرولیم نے حکومت میں جوالئی۔ ہیں کڑی کی سلسلے اسی قیمتیں

 تیل کا مٹی132.47 بعد کے اضافے کے روپے5.65 ڈیزل اسپیڈ ہائی117.83 بعد کے اضافے کے روپے5.15 پٹرول سے
 محسوس میں شعبے ہر کے معیشت ہماری اثرات کے جس ہے گیا دیا کر لیٹر فی روپے103.84 بعد کے اضافے کے5.38
 لیٹر فی روپے44 قیمت کی اس میں برس دو گزشتہ تو جائے لیا کو ہی تیل کے مٹی اگر میں مصنوعات ان۔ گے جائیں کئے
 اوگرا ادھر۔ ہے ضرورت کی غریبوں کے عالقوں افتادہ دور کے ملک جو ہے گئی پہنچ پر سطح کی روپے103.44 سے
 جس ہے کیا اضافہ کا پیسے گیارہ روپے19 میں قیمت کی سلنڈر گھریلو کے جی پی ایل ساتھ ساتھ کے مصنوعات پٹرولیم نے

 اور گھروں محروم سے گیس جی پی ایل۔ ہے گئی ہو روپے1350.3 کر بڑھ سے روپے1330.92 قیمت کی سلنڈر گیس سے
 کی عوام غریب نرخ بڑھتے سے تیزی کے اس طرح کی تیل کے مٹی۔ ہے کرتا پوری ضرورت کی ایندھن میں ہوٹلوں

 نہیں کفیل خود میں معاملے اس ملک کہ ہے جاتی کی بیان یہ وجہ کی اضافے میں نرخوں کے توانائی۔ ہیں باہر سے دسترس
 جائیں بڑھ قیمتیں کی مصنوعات ان میں منڈی عالمی ہے، پڑتا کرنا درٓامد سے ملکوں دوسرے وغیرہ ڈیزل اور پٹرول ہے،

 اثر کا جس ہے ہوا اضافہ معمولی میں نرخوں االقوامی بین کے پٹرولیم میں ہی حال۔ ہیں پڑتی بڑھانا بھی کو پاکستان تو
 ہوتا پر چیز ہر اثر کا اضافے میں قیمتوں کی توانائی لیکن پڑے بڑھانا نرخ کو حکومت چنانچہ پڑا بھی پر مارکیٹ مقامی
 بات منطقی بڑھنا کرائے کے ٹرانسپورٹ اور اخراجات کے برداری بار سے بڑھنے مزید قیمتیں کی ڈیزل اور پٹرول ہے،
 والے ہونے میں قیمتوں کی پٹرولیم میں مہینے کے مئی۔ ہیں جاتے لگ پر کو قیمتوں کی نوش و خور اشیائے سے جس ہے

 سفر ریلوےجو کو حکومت کہ تھے پائے ہونے نہیں ختم جھگڑے کے بڑھنے کرائے کے ٹرانسپورٹ سے وجہ کی اضافے
 اور ریلوے۔ پڑا کرنا اضافہ ماہ گزشتہ بھی میں کرایوں کے ٹرانسپورٹ اور ہے جاتا سمجھا ذریعہ سستا سے سب کا

 سے سب ٓادمی عام سے اس اور ہے جاتا ہو اضافہ بھی میں قیمتوں کی اشیا ضروری سے بڑھنے کرائے کے ٹرانسپورٹ
۔ ہے رہی کر کوشش پوری کی رکھنے میں اعتدال کو قیمتوں حکومت کہ نہیں شک کوئی میں اس۔ ہے ہوتا متاثر زیادہ

 نے کمیٹی رابطہ اقتصادی کی کابینہ روز کے بدھ اور لیا نوٹس سے سنجیدگی کا نرخوں کے نان اور روٹی نے وزیراعظم
 کی کرنے سستی گیس لئے کے تندوروں اور دینے سبسڈی کی روپے ارب ڈیڑھ لئے کے کرنے بحال قیمتیں پرانی کی ان

 کرنے سستے نان، روٹی، ٓاٹا، سے جس دیں بڑھا قیمتیں کی مصنوعات پٹرولیم روز اسی طرف دوسری لیکن دی منظوری
 عام۔ ہیں سکتے بڑھ معاوضے کے خدمات اور نرخ کے اشیا عام اور گا پڑے اثر منفی پر نتائج مطلوبہ کے کوششوں کی

 کھانے۔ نہیں تیار پر لینے کم سے روپے ہزار ایک بھی وہ ٓاج تھا لیتا اجرت روزانہ روپے سو پانچ چار پہلے جو مزدور
 یہ سے اضافے میں قیمتوں کی مصنوعات پٹرولیم ہیں، چکے بڑھ نرخ کے چیز ہر سامان تعمیراتی یا ہوں چیزیں کی پینے

 جن نرخ کے تیل درٓامدی سے جن گے ہوں کرنا اقدامات ایسے کو حکومت میں صورتحال اس۔ گی ہوں مہنگی مزید چیزیں
 قومی کے گیس و تیل لئے کے کرنے دریافت ذخائر وسیع میں ملک۔ رہیں میں کنٹرول ہے، جاتا دیا کر اضافہ ماہ ہر میں

۔جائے ہوتا کم بتدریج انحصار پر ایندھن درٓامدی کا ملک تاکہ جائیں کی تر تیز کوششیں کی النے کار بروئے بھی کو وسائل  
 

 

 


