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2019،  اکتوبر    30 
 
 

رپورٹ انگیز فکر کی بینک اسٹیٹ  
 رپورٹ ساالنہ اپنی نے پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ ٓامدنی ساالنہ ٓار بی ایف) خالد حنیف( ٓاباد اسالم

 چار مہنگائی جبکہ ہے ٓاگئی پر سطح ترین کم کی سال نو نمو معاشی ملکی کہ ہے کہا میں2018-19

 مزید میں خسارے کے کھاتوں رواں رہی، کم بھی ترقی معاشی رہی، زائد سے ہدف اپنے بعد سال

 روی سست معاشی۔ ہوگی کمی میں مہنگائی میں ماہ چھ ٓاخری کے سال مالی ٓائندہ۔ ہے امکان کا کمی

 باعث کے جس ہوئی کمی میں ٓامدنی شہری اور دیہی گئی، دیکھی کٹوتی میں اخراجات گھریلو سے

 کا جانے پہنچ تک فیصد12 مہنگائی میں سال مالی رواں۔ ہے چیلنج ایک کرنا حاصل ہدف ٹیکس

 دیتا مہمیز کو مہنگائی ہاں ہمارے اضافہ میں قیمت کی ڈالر اور مصنوعات پٹرولیم بجلی،۔ ہے خدشہ

 میں زر افراِط ازیں عالوہ۔ ہیں لگتی کرنے باتیں سے ٓاسمان قیمتیں کی ضروریہ اشیائے اور ہے

 روش مذموم اور ایک۔ کردیا بےلگام کو گرانی نے اضافے گنا ڈھائی سے دو میں برس چند پچھلے

 کی ضروریہ اشیائے نے خوروں منافع ناجائز میں ٓاڑ کی گرانی کی اشیاء مذکورہ کہ رہی بھی یہ

 قائمہ کی سینیٹ قبل روز کچھ۔ ہوگئے ابتر مزید حاالت سے جس کردیا اضافہ چاہا من میں قیمتوں

 شرح کی غربت پر بنیاد کی اشاریوں الجہتی کثیر کہ تھا گیا کیا ٓاگاہ بھی سے امر اس کو کمیٹی

 ہی تشویشناک رپورٹ ساالنہ کی پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ میں حاالت ان۔ ہے زائد سے فیصد38

 میں اخراجات گھریلو سے روی سست معاشی کہ سے حوالے اس پر طور خاص گی پائے قرار

 شکار کا تنزلی اخالقی اور سماجی معاشرے جہاں ہے ہوتا مقام وہ یہ۔ ہے ٓائی میں دیکھنے کٹوتی

۔ ہے لیتی لے میں حصار اپنے کو معاشرے بےیقینی اور ہیں لگتے بڑھنے جرائم ہیں، ہوجاتے

 دور کو غربت و مہنگائی کہ ہے تردید ناقابِل بھی امر یہ لیکن نہیں انکار سے کاوشوں کی حکومت

۔ گے کھودیں افادیت اپنی کارنامے تمام باقی کے حکومت تو گئے کئے نہ اقدامات موثر کے کرنے

۔کرے اقدامات موثر لئے کے تدارک کے مہنگائی بغیر کیے ضائع لمحہ ایک چاہئے کو حکومت  

 

 


