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فیصد مقرر،مہنگائی بڑھ گئی،جاری خسارے میں 10.25شرح سود میں اضافہ ،
 کمی،برٓامدات بڑھنے کا امکان،اسٹیٹ بینک

 مانیٹری کہ ہے کہا نے باجوہ طارق کستان پا ٓاف بینک اسٹیٹ گورنر) خبرایجنسی رپورٹر، اسٹاف(  ٓاباد اسالم کراچی،

 سود شرح سے فروری یکم اب ہے دیا کر اضافہ کا پوائنٹس بیسز 25 میں ریٹ ڈسکونٹ سے فروری یکم نے کمیٹی پالیسی

 ہمارے خسارہ کرنٹ ہے، امکان بڑھنےکا برٓامدات کمی، میں خسارے جاری گئی، بڑھ گا،مہنگائی ہو فیصد25 اعشاریہ10

 کرے مارکیٹ تعین کا قدر کی روپے ہے، ضرورت کرنیکی کم خسارہ اکأونٹ کرنٹ و گیا،مالیاتی کیا پورا سے اکائونٹ

 لینےکےمعامالت تیل پر ادائیگی مٔوخر سے عرب ،سعودی لیا کر بندوبست کا ضروریات مالی کیلئے سال مالی موجودہ گی،

 کے رکھنے کم قیمت میں دستاویزات کہاگیاہےکہ میں بیان جاری سے جانب کی بینک اسٹیٹ جانب دوسری۔ گئے پا طے

 سے سیکٹر اسٹیٹ رئیل میں دیش بنگال گیاہے، بن ذریعہ کا چھپانے دولت اور بچانے ٹیکس سیکٹر اسٹیٹ رئیل سے جواز

 حکومت ہے، فیصد صفر میںتناسب پاکستان اور0.4 میں انڈونیشیا ،0.8 میں بھارت ،0.3 میں چین فیصد،0.2 کا پی ڈی جی

کردہ اعالن کیلئے شعبے  

 پالیسی مانیٹری نئی دوران کے خطاب سے کانفرنس پریس میں ٓاباد اسالم کو جمعرات۔ کرے نفاذ فوری کا اصالحات

 کا پوائنٹ بیسز 25 میں سود شرح میں پالیسی مانیٹری کیلئے ماہ دو ٓائندہ نے بینک سٹیٹ نرا گور ہوئے کرتے کااعالن

 ماہ12 گزشتہ تاہم ہے بلند بھی اب خسارہ اکأونٹ کرنٹ کہ ہے کہا ہوئے کرتے مقرر فیصد 10.25 سود شرح کرکے اضافہ

 دونوں خسارہ اکأونٹ کرنٹ اور خسارہ مالیاتی ،ہمیں ہیں درپیش چیلنجز کو ہے،معیشت رہی ہو کمی میں خسارے اس میں

 کے لینے تیل پر ادائیگی مٔوخر سے عرب سعودی گا، ہو اضافہ میں برٓامدات ملکی ہے امید ہے، ضرورت کی کرنے کم

 گے،عرب جائیں کئے پر موقع کے پاکستان دورہ کے عہد ولی سعودی دستخط پر معاہدے ، ہیں گئے پا طے معامالت

 سال گزشتہ سال رواں میں زر افراط کہ کہا نے باجوہ طارق گے، ملیں ڈالرز ارب2 مزید ٓاگیا، ڈالر ارب ایک سے امارات

 مالیاتی کہاکہ انہوںنے۔ لیا قرض دگنا سال اس میں مقابلے کے سال گزشتہ نے شعبے ہوا،نجی اضافہ میں مقابلے کے

 خسارہ کا کھاتوں جاری ہے، چیلنج کیلئے حکومت کمی میں خسارہ ،مالیاتی ہے زیادہ میں مقابلے کے سال گزشتہ خسارہ

 سبسڈی پر درٓامد رکھنا برقرار قیمت کی روپے کہ کہا نے بینک سٹیٹ نرا گور۔گیا کیا پورا سے ذخائر کے بینک اسٹیٹ

 کو کو انڈسٹری مقامی سے کمی میں قیمت کی کیں،روپے پیدا مشکالت کیلئے انڈسٹری اپنی نے تھا،ٓاپ مترادف کے دینے

 قدر کی روپے کہاکہ انہوںنے پر سوال ایک۔ گیاہے کرلیا کوپور ضروریات مالی تمام تقریبًا کی سال مالی ہوگا،رواں فائدہ

 رکھا پہنچا نقصان کو صنعت اپنی نے ہیں،ہم ہوتی بند صنعتیں سے ہونے ویلیو اوور کے گی،روپے کرے مارکیٹ تعین کا

 ایم ٓائی کچھ گے، دیکھیں تو گے جائیں میں پروگرام گا،جب رہے جاری مطالبہ کا مور ڈو سے طرف کی ایف ایم تھا،ٓائی

۔گے منوائیں اپنی کچھ گے مانیں کی ایف  

 


