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  ایشن ایسوسی کمپنیز ایکسچینج ہے، کرتی فالو ریٹس انٹربینک ہمیشہ مارکیٹ اوپن
 ضروری غیر کی ڈالر کو ایکسچینج منی کیلئے روکنے کو اڑان اونچی کی ڈالر) حسن ابن اسد( کراچی

 بڑھی، نہیں قیمت کی ڈالر کو بدھ کہ ہے وجہ یہی گئی، کردی ہدایت کی کرنے شکنی حوصلہ کی خریدوفروخت

 قدری بے مزید کی روپے ، ہے کرتی فالو ریٹس انٹربینک ہمیشہ مارکیٹ اوپن ، ہے حکومت دار ذمہ بڑھنےکی ڈالر

 ٓاف ایشن ایسوسی کمپنیز ایکسچینج ہوئے کرتے گفتگو خصوصی سے ‘‘جنگ’’ انکشاف یہ۔ ہیں گرم خبریں کی

 ہیں کررہی گردش خبریں میں عوام اور مارکیٹ کہ تھا کہنا کا ان۔ کیا نے پراچہ ظفر سیکرٹری جنرل کے پاکستان

 کسٹمر اب۔ تھا جارہا ہوتا اضافہ میں فروخت اور کمی میں خریداری بعد کے جس گا، جائے تک180 یا 175 ڈالر کہ

 کے ضرورت حقیقی وہ کہ ہے جارہا بتایا کو ان۔ رہے خرید نہیں تو ڈالر ضروری غیر وہ ٓایا کہ ہے جارہا کہا یہ کو

 چڑھأو ُاتار کے ڈالر کہ تھا کہنا کا ان میں جواب کے سوال ایک۔ لیے کے کاری سرمایہ کہ نا خریدیں ڈالر ہی تحت

 اوپن۔ ہے ہورہی ویلیو ڈی کرنسی پاکستانی اور ہے جارہا اوپر ریٹ انٹربینک۔ عوام کہ نہ ہے حکومت دار ذمہ کی

 سے اس ہوگا ریٹ انٹربینک جو ہے کررہی بھی اب اور ہے ٓارہی کرتی فالو سے ہمیشہ کو ریٹس انٹربینک مارکیٹ

 وہ چاہے ہے، ہوتا علم کو لوگوں جن خانہ اندرون۔ ہے ہوتی ویلیو کی ڈالر میں مارکیٹ اوپن روپیہ ایک زیادہ

یا ملیں معلومات سے ارکان حکومتی  

 یہ کہ کہا مزید نے ُانہوں۔ ہیں لیتے روک کو ڈالر یا ہیں کردیتے شروع خریداری کی ڈالر وہ سے، بینک اسٹیٹ پھر

 خدشہ کا جانے تک180 سے 175 قیمت کی ڈالر سے جس ہے کرنا ویلیو ڈی مزید کو روپے کہ ہیں گرم خبریں

 ٓانا خبریں کی ایشن ویلیو ڈی جب کہ تھا کہنا کا ان۔ ہے خدشہ کا طوفان بڑا بہت بہت ایک کا مہنگائی سے جس ہے،

 ہوچکی ویلیو ڈی کرنسی پاکستانی فیصد ٓاٹھ کہ ہے مطلب کا جس ہے کا153 اب اور تھا کا140 ڈالر تو ہوئیں شروع

 اس نزدیک کے ان۔ ہے کرنی تک فیصد25 ایشن ویلیو ڈی یہ پر ہدایت کی ایف ایم ٓائی مطابق کے خبروں اور ہے

 رکھتا خواہش کی خریدنے کو ڈالر وہ ہیں بچتیں یعنی پیسہ زائد پاس کے جس مگر ہے نہیں کردار کوئی کا مافیا میں

 سے ان کہ ہے کہتی سے ہم عوام تو کریں نہ بالوجہ خریدوفروخت کی ڈالر کہ ہیں کہتے سے عوام ہم جب۔ ہے

 بالکل ڈالر کمپنیاں ایکسچینج۔ گی بڑھے مزید اور ہے رہی بڑھ روز تو قیمت کی ڈالر کیونکہ ہے جارہا بوال جھوٹ

 فروخت اور ہے زیادہ خریداری کیونکہ ہے موجود فرق بھی میں سپالئی اور ڈیمانڈ وقت اس ہیں، کررہی نہیں ذخیرہ

 کہ ہیں کرتے درخواست سے لوگوں ہم۔ ہیں کررہے فروخت کو ایکسچینج منی ڈالر لوگ ٓاج مگر۔ ہے کم

 کو اشیاء ملکی غیر ہی ساتھ اور پڑے خریدنا نہ ڈالر تاکہ کریں نہ سفر الوقت فی کا ممالک غیر بالضرورت

۔کریں اجتناب بھی سے خریدنے  

 


