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بہترین معاشی ٹیم جلد ملک کو بحران سے نکال لے گی، گورنر سندھ

گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہترین معیشت دانوں پر  (بیورو رپورٹ )حیدرٓاباد 
مشتمل ٹیم ہے اور ہم پر عزم ہیں کہ بہترین معاشی پالیسی سے جلد ملک کو مالی بحران سے نکالیں گے 

وہ ’ دن میں کوئی نیا پاکستان نہیں بن جائے گا البتہ عوام واضح تبدیلی ضرور محسوس کریں گے 100
کوٹری میں ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے اراکین کے ساتھ ایک اجالس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا 

اس لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا ’ کہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت گیس کے بحران کا سامنا ہے
تاہم غریب طبقے پر کم سے کم بوجھ ڈاال گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں  

اور کرپشن کے باعث ملک میں موجود مالی بحران سے نکلنے کے لیے عوام کو کچھ دن شاید سخت 
گزارنا پڑیں مگر میں یقین دالتا ہوں کے جلد عوام دوست پالیسیوں کے باعث ملک کو اس مالی بحران سے 
نکال لیا جائے گا ۔ انہوں نے یقین دالیا کہ تاجر برادری کو درپیش مسائل سے وزیر اعظم پاکستان کو ٓاگاہ 
کیا گیا جائے اور ان کے حل کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی کی تمام ٹریڈ ایسوسی 

ایشنز کے صدور کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ساتھ ہر ماہ ایک وفاقی وزیر کے ساتھ ایک 
اجالس منعقد کرایا جائے گا اور ہم یہاں کے تاجروں کے نمایندوں کے ساتھ بھی ایسی ہی ایک کمیٹی بنانا 

چاہتے ہیں
تاکہ ان کے مسائل بھی وفاقی حکومت تک پہنچائیں جائیں ۔قبل ازیں گورنر سندھ نے سندھ یونیورسٹی  
جامشورو میں سوشل سائنسیز فیکلٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ ٹین طالب علموں میں تقریب تقسیم 

اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں جہاں لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح 
دی وہ قومیں ترقی نہیں کرسکیں ۔


