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 حکومت ہوگا، کرنا برداشت بوجھ کا ٹیکسوں عرصے کچھ مجبوری، کرنا مہنگی گیس بجلی،
  مشیرخزانہ دینگے، کاٹ کنکشن بجلی گیس کے کاروں صنعت فائلر نان سکتی، دے نہیں مراعات

 مجبوری،کچھ کرنا مہنگی گیس و بجلی کہ ہے کہا نے شیخ الحفیظ عبد ڈاکٹر خزانہ مشیر)نیوز جنگ خبرایجنسیاں،(الہور
 کنکشن بجلی گیس کے صنعتکاروں فائلر نان سکتی، دے نہیں مراعات حکومت ہوگا، کرنا برداشت بوجھ کا ٹیکسوں عرصے

 سے میں محاصل وفاقی ہے، دینا ریلیف کو ٓادمی عام ترجیح اولین نہیں، تیار کو دینے ٹیکس سیکٹر کوئی ، دینگے کاٹ
 ایف ایم ئی ہیں،ٓا رہے کر فیصلے مشکل کیلئے نے کر پرمضبوط طور معاشی جاتاہے،ملک چال کو صوبوں فیصد57

 توقع کی ملنے ڈالرز ارب3 تا2 سے بینکوں ڈیولپمنٹ ایشین اور ہے،عالمی کڑی ایک کی سلسلہ اسی جانا میں پروگرام
 کا پاکستان مگر ٓائیگی مشکل کو عوام سے اقدامات جیسے اضافے میں قیمتوں کی مصنوعات ولیم پٹر اور ٹیکسز ہے،نئے

 میں اخراجات اور حل بحران معاشی کرنا، پوری ت ر و ضر بنیادی کی عوام ہیں، رہے بنا خوشحال اور یافتہ ترقی مستقبل
حق کا ان یہ نہ کی بات پر ایوارڈ سی ایف این نے ایف ایم ،ٓائی ترجیحات بجٹ کمی  

 برقرار ڈیوٹی ریٹڈ زیرو پر ہے،صنعتوں شکار کا مشکالت ہی پہلے کاروبار کہناتھاکہ کا رہنمائوں تاجر جانب ہے،دوسری
۔  سکتا بڑھ نہیں نیٹ ٹیکس میں حاالت ،ان چکے کر تسلیم خرابی کی نظام ٹیکس خود ٓار بی ایف چیئرمین جائے، رکھی

 ،وزیر شیخ الحفیظ عبد ڈاکٹر ،مشیرخزانہ محمدسرور چوہدری نرپنجاب گور میں الہور ہأوس نر گور کےمطابق تفصیالت
دأود الرزاق عبد ٹیکساٹل اینڈ تجارت برائے مشیر کے اعظم  ʼ ʼ بخت، جواں ہاشم خزانہ وزیر ،صوبائی  خزانہ مشیر صوبائی

ʼ شاہ، سلمان ڈاکٹر افتخارملک مین بزنس ، زاعجا گوہر لیڈر گروپ کے اپٹما نے خاقاق ڈاکٹر ایڈوئزر کے خزانہ ت وزار  
ʼ  شہروں دیگر کے پنجاب سمیت الہور ناصراور شہزاد خواجہ بزنس حیدر، الماس انڈسٹری اینڈ کامرس چیمبرٓاف الہور ،صدر

 اپنی نے کیمونٹی بزنس سے حوالے کے بجٹ کے سال مالی ٓائندہ دوران جسکے کی مالقات سے مینوں بزنس ٓانیوالے سے
 خطاب اپنے پر موقع اس گئی، کروائی دہانی یقین مکمل کی حل کے مسائل انکو پر جس کیا ٓاگاہ ےس مسائل اور دیں تجاویز

 پر سود شرح کم بھی سے بینک ترقیاتی ایشیائی اور بینک عالمی بعد کے ایف ایم ٓائی کہ کہا نے شیخ الحفیظ عبد ڈاکٹر میں
 مالقات بھی جب میری سے خان عمران اعظم وزیر ہوگی، مضبوط مزید پوزیشن معاشی کی ملک سے گاجس ملے قرض
 ٹر النگ کیلئے کرنے مضبوط پر طور معاشی کو ہیں،ملک کرتے بات کی دینے ریلیف زیادہ سے زیادہ کو عوام تو ہے ہوتی

 ٓا ، ہے رہی کر فیصلے مشکل حکومت ہیں، ٓارہے جانب کی استحکام معاشی ہم سے وجہ جسکی ہیں جارہی بنائی پالیساں م
 نہیں اچھے حاالت معاشی تو سنبھاال اقتدار نے انصاف تحریک ہے، کڑی ایک کی سلسلہ اسی جانا میں پروگرام ایف ایم ئی

ʼ تھے  ایم ٓائی ہیں، میں فائدے کے طبقے کمزور کے پاکستان جو ہیں ایسی چیزیں چار تین میں معاہدے سے فنڈ مالیاتی عالمی
 بجلی کم سے یونٹس300 سے اضافے میں قیمت بجلی ہے، حق کا ان یہ نہ اور کی بات پر ایوارڈ سی ایف این نے ایف

 ،زرمبادلہ کیا کم خسارہ تجارتی نے جارہے،حکومت رکھے روپے ارب 216 کیلئے بچانے سے بوجھ کو نیوالوں کر استعمال
 بہتری کی صورتحال معاشی بنایا، پروگرام احساس کر مال کو اسکیموں تمام کیلئے معاونت کی طبقہ ہوا،کمزور ٔوکم دبا پر

 ترجیحات بڑی تین میں بجٹ نہیں، الزام کا کرپشن پر کی،حکومت بہتر گورننس نے مت کیے،حکو مات ا اقد متعدد کیلئے
 اور کمی میں اخراجات حل،سوم بحران معاشی کرنا،دوم پوری ت ر و ضر بنیادی کی عوام میں ت ال حا مشکل ہیں،اول

 ترجیح اولین میں بجٹ جائیگی، کی کوشش کی رکھنے کم از کم پر عوام بوجھ کا قرضوںہیں، شامل نا ھا بڑ وصولیاں ٹیکس
 کہا نے انہوں جائیں، بنائی کیلئے مفاد عوامی پالیسیاں تمام ہے ہدایت کی خان عمران وزیراعظم۔ ہے دینا ریلیف کو ٓادمی عام
 کو عوام ہے، مجبوری بڑھانا قیمتیں کی گیس یبجل سکتی، ہو نہیں متحمل کی دینے مراعات میں حاالت موجودہ حکومت کہ

 عمل پر تجاویز کی تاجروں اور صنعتکاروں کہ گے کریں کوشش ہوگا، کرنا برداشت کیلئے عرصے کچھ بوجھ کا ٹیکسوں
 ہوئے کرتے گفتگو سے میڈیا میں بعد۔ نہیں تیار کو دینے ٹیکس سیکٹر بھی کوئی کہ ہے یہ بات افسوسناک ، جاسکے کیا

 رہی کر فیصلے مشکل حکومت کیلئے دالنے نجات سے مسائل معاشی کو ملک کہ کہا نے شیخ الحفیظ عبد ڈاکٹر زانہخ مشیر
 ازیں قبل۔ہیں ٓارہے جانب کی استحکام معاشی ہم ٓاہستہ ٓاہستہ ہے، کڑی ایک کی سلسلہ اسی جانا میں پروگرام ایف ایم ٓائی ہے،

 برقرار ڈیوٹی ریٹڈ زیرو پر ہے،صنعتوں شکار کا مشکالت ہی پہلے کاروبار میں ملک کہ تھا کہنا کا اعجاز گوہر میں اجالس
 علی جائے،محمد ڈاال نہ بوجھ مزید پر والوں دینے ٹیکس سے پہلے کہ کہا نے حیدر لیڈرالماس گروپ ،اپٹما جائے رکھی
۔ سکتا بڑھ نہیں نیٹ ٹیکس میں حاالت ہیں،ان چکے کر تسلیم خرابی کی نظام ٹیکس خود ٓار بی ایف چیئرمین کہ بتایا نے میاں  


