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مالی سال 2017-18کے اختتام اور نیا سال شروع ہوتے ہی ملکی معیشت کو جس شدت کا دھچکا لگا اس سے2018-

19کا بجٹ سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ چند روز میں ڈالر کے تین بار مہنگا ہونے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس کے

مزید اوپر جانے کا خوف ہر شخص کے اعصاب پر سوار ہے لیکن قومی انتخابات کا اہم ترین مرحلہ طے ہو جانے کے

بعد جس طرح جمہوریت کا تسلسل قائم رہنے کے بارے میں شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جانے سے منگل کے روز

اسٹاک ایکس چینج میں بہتری پیدا ہوئی ہے اسی طرح الیکشن کے بعد توقع کے مطابق سیاسی استحکام آیا تو یقینی طور

پر ملک میں سرمایہ کاری کی بھی حوصلہ افزائی ہو گی دوسری طرف ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے بڑی حد تک حوصلہ

افزا نتائج کے سامنے آنے سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا اور ٹیکسوں کی مد میں آمدنی بھی بڑھے گی اس حوالے سے

سرمایہ کاری بورڈ کے اجالس سے خطاب میں نگران وزیراعظم جسٹس (ر) ناصر الملک کا یہ کہنا یقینًا درست ہے کہ

ملک میں سرمایہ کاری کی شرح بڑھانے اور اس کی راه میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لئے وفاقی و صوبائی

حکومتوں، سفارت کاروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے مابین اشتراک عمل کو مستحکم بنایا جائے اور بزنس کمیونٹی کو

زیاده سے زیاده سہولتیں فراہم کی جائیں وزیراعظم کی ہدایات کی روشنی میں اسٹیک ہولڈرز کو بھی سنجیدگی سے

سوچنا چاہئے اگر غیر

یقینی حاالت سے ڈالر کی قیمت بڑھ سکتی ہے تو استحکام آنے سے روپے کی قدر میں بھی اضافہ ممکن ہے اس حوالے

سے ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ، بزنس کمیونٹی کو سہولتوں کی فراہمی، پالیسی فریم ورک ملک میں

سرمایہ کاری پرکشش بنانے کی ترغیبات ، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لئے لبرل پالیسی بالخصوص سی پیک کے

تحت اقتصادی زونز کے قیام کا جائزه اور سردست ایسے اقدامات جن سے ترسیالت زر میں اضافہ ہو، وقت کی اہم

ضرورت ہے۔

اداریہ پر ایس ایم ایس اور واٹس ایپ رائے دیں00923004647998

https://jang.com.pk/news/525895#_
https://jang.com.pk/category/today-newspaper/editorial
https://jang.com.pk/writer/editorial-note

