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2019،  اکتوبر    12 
 

ترجیح ،اولین نظام معاشی مستحکم  
 بیمار687 ہوئے دیتے قرار ترجیح اولین کو بنانے مستحکم نظام معاشی سے طرف کی خان عمران وزیراعظم

 کہ ہے سکتا جا دیا قرار فیصلہ ترین اہم حکم کا کرنے تیار اصالحات میں ماہ دو لئے کے بحالی کی یونٹس صنعتی
 منہ کا خوشحالی نے ملک کسی بغیر کئے فراہم بنیادیں مقامی کو معیشت کہ ملتی نہیں مثال ایسی کوئی میں دنیا

 پیدا مواقع کے روزگار سے اقدام اس کہا نے وزیراعظم ہوئے کرتے خطاب سے ٹیم معاشی کو جمعرات۔ ہو دیکھا
 شپ پارٹنر پرائیویٹ پبلک کہ گیا کیا ٓاگاہ گا، ملے فروغ کو صنعتوں مقامی اور اعتماد کے کاروں سرمایہ گے، ہوں
 نیا ٓار، بی ایف وہ کہ دی ہدایت کو خزانہ مشیر نے وزیراعظم گی، ہو ممکن بحالی کی یونٹس مذکورہ تحت کے

 کے انڈسٹری سیمنٹ اور اسٹیل صنعتوں، متعلقہ سے تعمیرات کر مل سے حکومتوں صوبائی اور اتھارٹی پاکستان
 کہ ہے عمل احسن کرنا اقدامات سے حوالے اس کا وزیراعظم۔ دیں ترتیب عمل الئحہ سے حوالے کے ٹیکس سیلز

 قومی ستون دیگر ہے، ٓاتا نمبر کا صنعت بعد کے زراعت میں ان ہے، ایستادہ پر ستونوں جن معیشت کی پاکستان
 کی مبذول توجہ بھرپور پر شعبوں ان ہیں، زر ترسیالِت والی ہونے سے ملک بیرونی اور ٹیکسز یعنی محاصل

 ملکی کہ گی ہو کرنا اختیار روش یہ کو عوام۔ سکیں ہو نہ کھڑے پر پائوں اپنے ہم کہ نہیں وجہ کوئی تو جائے
۔ ہے رہا جا ہی بڑھتا جو ہو، کم بھی خسارہ تجارتی ہمارا اور پھولے پھلے صنعت تاکہ کریں انحصار پر مصنوعات

 میں ضمن کے بحالی کی یونٹس صنعتی بیمار۔ گے سکیں پا نہ منزل کی کفالت خود تو گے رہیں معاشرہ صارف ہم
 وہ طرح اس کہ جائے کیا فراہم تحفظ مکمل اور مراعات کو والوں کرنے کاری سرمایہ میں ان کہ ہے ضروری
 جاکر لے میں ملکوں دوسرے کو سرمائے اپنے جو گے کریں نہ تامل میں ٓانے پاکستان بھی کار سرمایہ پاکستانی
۔ بھی مراعات دیگر اور ہے حاصل بھی سبسڈی پر اشیا دیگر اور گیس بجلی، انہیں جہاں ہیں، رہے کر کاروبار
 ہر مطلب کا جس ہے، رہا ہو اضافہ سے تواتر میں قیمتوں کی بجلی سے روز چند پچھلے کہ ہے یہ امر ناک افسوس

 ہیں کن خوش عزائم حکومتی سے حوالے کے معیشت۔ گی ہو دینا توجہ بھی پر اس کو حکومت۔ ہے گرانی کی شے
 دیئے ترتیب نو ازسر کےتحت تقاضوں جدید نظام معاشی کا ملک کہ ہے ہوتا احساس تو دیکھیں کو حقائق لیکن

 ہے کہا میں ‘‘جنگ ِود فاسٹ بریک’’ نے رضا باقر ڈاکٹر پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ گورنر۔ ہے متقاضی کا جانے
 رکھیں، سوچ مثبت اور کریں مظاہرہ کا تحمل و صبر عوام لئے اس ہیں سکتے لگ جھٹکے مزید کے مہنگائی ’’کہ

 میں کرنے حل جنہیں ہیں بڑے کافی مسائل تاہم جائےگی ہو کم میں وقت کچھ جو ہے مقصد ہمارا کرنا کم مہنگائی
 اور بجلی کئے، فیصلے معاشی مشکل پر جس تھے سکتے ہو بھی ڈیفالٹ تھی مشکل بہت صورتحال گا، لگے وقت
 کہ تھا یقین کیا، اضافہ میں سود شرح کیلئے کرنے کم جسے ملی مہمیز کو مہنگائی سے بڑھانے قیمتیں کی گیس

 رائے کوئی دوسری میں اس۔ ‘‘ہیں بہتر حاالت ٓاج اور گے جائیں ہو بہتر حاالت گی ہو َاپ بوسٹ مارکیٹ ہی جیسے
 کی قسم اس کو کسی پہلے شاید پڑیں کرنا برداشت کو حکومت موجودہ مشکالت جتنی سے اعتبار معاشی کہ نہیں

 وجوہ کی مہنگائی کیا، نہ فروگزاشت دقیقہ کوئی سے حوالے اس نے حکومت۔ ہو پڑا کرنا نہ سامنا کا صورتحال
۔ ہے دیدیا نے وزیراعظم عندیہ کا استحکام معاشی اور بیروزگاری اور ہیں دی کر بیان نے بینک اسٹیٹ گورنر
 بھی کا حکومت لیکن چاہئے دینا قربانی کیلئے خوشحالی و ترقی اپنی کو قوم پوری تو ہیں سامنے کے سب حاالت
 عوام سے اس کہ کرے اقدامات فوری لئے کے کمی میں قیمتوں کی ادویات اور بجلی صرف، اشیائے کہ ہے فریضہ

 دی توجہ پر شعبوں تمام ان نہیں ہی صنعت صرف کیلئے استحکام معاشی۔ لگتی نہیں دیر میں پھیلنے اضطراب میں
۔ہیں سکتے ہو ثابت معاون میں استحکام کے معیشت کی ملک جو جائے  

 


