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  خزانہ وزارت بینک، اسٹیٹ فیصد،11 ریٹ ڈسکائونٹ نہ ہیں کررہے کم قدر کی روپے
 ڈالر کو ایف ایم ٓائی ادارے مالیاتی االقوامی بین نے حکومت کی انصاف تحریک) مصطفیٰ خالد۔ رپورٹ( ٓاباد اسالم

 ڈاکٹر ترجمان کے خزانہ وزارت تاہم ہے کرائی دہانی یقین کی گھٹانے تک روپے 150 قدر کی روپے میں مقابلے کے

 ساتھ کے ایف ایم ٓائی معاملہ کا مبادلہ شرح کہ کہا نے انہوں۔ ہے کی تردید سے سختی کی اس نے نجیب حسن خاقان

 بینک اسٹیٹ گورنر۔ ہے کیا بھی وعدہ کا ہدف کسی کے مبادلہ شرح نے حکومت ہی نہ اور ٓایا زیرغور میں مذاکرات

 پروگرام ایف ایم ٓائی کو حکومت کی انصاف تحریک برخالف کے دعوئوں۔ ہے کی تردید کی اس بھی نے باجوہ طارق

 دار ذمہ کو حکومت سابق کی) ن( لیگ مسلم کا صورتحال اس نے افسر کے خزانہ وزارت ہے نہیں جلدی کوئی کی

 وقت کہا نے انہوں۔ گئی بگڑ معیشت میں نتیجے کے جس رکھی کم پر طور مصنوعی قدر کی ڈالر نے جس قراردیا

 رد کو بات اس نے انہوں۔ گا ٓائے بھی وقت اچھا اور گی ہوں ثابت مفید لئے کے پاکستان پالیسیاں موجودہ کہ گا بتائے

 جارہا کیا اضافہ تک فیصد؍11 میں ریٹ ڈسکائونٹ ہی نہ اور گھٹائی قدر کی روپے میں مقابلے کے ڈالر کہ کردیا

 قدر کی روپے وہ لئے کے جس ہے چین بے لئے کے پیکیج کے ڈالرز ارب10سے ارب 8 وہ درحقیقت لیکن۔ ہے

 مطابق کے ذرائع میں ڈویژن فنانس جبکہ۔ ہے ٓامادہ بھی پر ڈسکائونٹ فیصد گیارہ سے دس ساڑھے اور گھٹانے مزید

پر قیمت بھی کسی حکومت  

 کے جس ہے چکی جا کی کمی فیصد30میں قدر کی روپے تک اب سے مئی سال رواں۔ ہے چاہتی پیکیج ایف ایم ٓائی

 جاتی گھٹائی مزید قدر کی روپے اگر۔ ہیں چکے پہنچ تک روپے ٹریلین3.5 قرضے بیرونی کے پاکستان میں نتیجے

۔گے جائیں پہنچ تک ٹریلین4.6 یہ ساتھ کے اضافے کے ٹریلین1.1 تو ہے  


