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رفت پیش بہتر:کاروبار ٓاسان  
 برائے مشیر کے اعظم وزیر اور کارروائی کی اجالس اہم منعقدہ صدارت زیر کی خان عمران اعظم وزیر کو جنوری؍30 بدھ

 سے تفصیالت کی کانفرنس پریس مشترکہ ہمراہ کے شریف ہارون بورڈ کاری سرمایہ چیئرمین کی دائود عبدالرزاق تجارت
 پر ایجنڈے کے النے تیزی میں سرگرمیوں معاشی اور کرنے بحال کو معیشت ملکی حکومت منتخب موجودہ کہ ہے واضح

 بل مالیاتی دو کردہ پیش میں مدت مختصر بعد کے ٓانے اقتدار برسر کے حکومت موجودہ۔ ہے رہی دے توجہ سے پہلو ہر
 ڈیفالٹ کو عزیز وطن باوجود کے معیشت ابتر والی ملنے میں ورثے ذریعے کے ان مگر تھے مبنی پر فیصلوں مشکل اگرچہ

 کو مسائل کے خریداری کی ایندھن اور حال صورت سنگین کی زرمبادلہ سے اعانت کی ملکوں دوست جبکہ۔ گیا لیا بچا سے
 مقصد کا جس گئی کردی واضح بھی سمت وہ کی ایجنڈے حکومتی جبکہ گیا دیا روک سے بڑھنے طرف کی حادثات معاشی

 بھی یہ۔ ہے رہا جاتا بتایا کرنا طرف کی غریبوں سے امیروں رخ کا بہائو کے دولت اور کرنا کھڑا پر پیروں اپنے کو ملک
 مالیاتی کے عزیز وطن ہوئے دیکھتے کو کوششوں حکومتی نے) ایف ایم ٓائی( فنڈ مالیاتی االقوامی بین کہ ہے حقیقت ایک

 میں بارے کے مختاری خود ملکی حلقے بعض سے حوالے کے جن ہے کردیا نرم کو شرائط سخت ان لئے کے پیکیج
اس لئے کے عزیز وطن حصول کا پیکیج مالیاتی کے ایف ایم ٓائی۔ تھے لگے اٹھانے سواالت  

 کے ساکھ کی ملک کسی اسے میں معاہدوں مالی دیگر اور سودوں قرضوں، میں برادری االقوامی بین کہ ہے ضروری پر بنا
 ان گیا، کیا اعالن کا اقدامات جن کے بنانے ٓاسان سرگرمیاں کاروباری میں پاکستان اب۔ ہے جاتا دیکھا پر طور کے سرٹیفکیٹ

 لئے کے طبقے کاروباری میں ملک مطابق کے اعالن۔ گی ٓائے تیزی میں سرگرمیوں معاشی سے ٓانے عمل روبہ کے
 نئی۔ ہے گئی کردی فراہم بھی سہولت الئن ٓان کی ادائیگی ٹیکس جبکہ ہے گئی کردی16 کر گھٹا سے47 تعداد کی ٹیکسوں
 وقت اس پاکستان گیا، بتایا میں کانفرنس پریس مشترکہ کہ جیسا۔ گی ہوسکے ذریعے کے ونڈو ون اب رجسٹریشن کی کمپنیوں
 ہدف اصل النا میں فہرست کی ممالک50 میں برسوں پانچ اسے جبکہ ہے پر نمبر136 میں فہرست کی ممالک دوست کاروبار

 کیا محسوس بڑھتا ٓاگے سے حوالے کے اقدامات کئی کو کام جاری میں جہتوں مختلف لئے کے کامیابی کی کوششوں ان۔ ہے
 کا جن ہیں رہے جا کئے قائم ڈیسک ویزا خصوصی میں خانوں سفارت پاکستانی قائم ملک بیرون طرف ایک۔ ہے جاسکتا
 پاکستان کرنے، بحال پروازیں میں پاکستان کی الئنز ائیر کئی طرف دوسری۔ ہے کرنا فراہم ٓاسانیاں کو کاروں سرمایہ مقصد

 سہولت کی دینے ویزا پر ائیرپورٹ کو سیاحوں کے ملکوں متعدد اور کرنے جاری ویزا الئن ٓان کو خواہشمندوں کے ٓانے
 جانب کی حکام ٹیکس کو کمیونٹی بزنس۔ گی ملے رسائی تک مقامات خوبصورت کے پاکستان کو سیاحوں کے بھر دنیا سے
 بھی مقصد کا ہدایات کی اعظم وزیر میں بارے کے بنانے ٓاسان کو عمل پیچیدہ کے وصولیوں ٹیکس اور کرنے ہراساں سے
 مخلصانہ کی کرنے بحال امن میں افغانستان مواقع کردہ فراہم کے قدرت۔ ہوں بحال سے شدومد سرگرمیاں تجارتی کہ ہے یہی

 پچھلے۔ ہیں ٓارہے نظر خیز نتیجہ کر مل ساتھ کے کاوشوں کی کھولنے راہداری پور کرتار لئے کے سکھوں اور کوششوں
 گھنٹے24 بارڈر طورخم جبکہ۔ ہیں رہی ال واپس سرمایہ اپنا کمپنیاں کئی والی ہونے شفٹ سے پاکستان دوران کے برسوں

 یہ۔ ہوگا وسیع دائرہ کا سرگرمیوں تجارتی تک ایشیا وسطی پورے بلکہ نہیں ہی تک افغانستان سے فیصلے کے رکھنے کھال
 کاٹیج صنعتوں، چھوٹی انڈسٹری، ٹیکسٹائل مثًال شعبوں گئے کئے نظرانداز دوران کے برسوں پچھلے میں جس ہے فضا ایسی

 و فشانی جاں پوری ٹیم کی اعظم وزیر۔ چاہئے جانا کیا کام سے تندہی زیادہ پر کرنے پیدا طاقت افرادی مند ہنر اور انڈسٹری
 میں جہت ہر پاکستان تو جائے روکا سے ابھرنے کو اختالفات سیاسی ضروری غیر اور رہے عمل سرگرم ساتھ کے اخالص

۔گا ہوجائے کامیاب میں کرنے طے سے تیزی منازل اہم  


