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اسالم آباد (حنیف خالد) وفاقی وزیر خزانہ ریونیو اقتصادی امور ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ کراچی وغیره میں

ڈالر 128 روپے کا ہو جانے کی باتیں قیاس آرائی اور افواه کے سوا کچھ نہیں۔ وه منگل کی شب ایوان صدر اسالم آباد

میں صدر ممنون حسین کی طرف سے دیئے گئے افطار ڈنر میں جنگ سے غیر رسمی گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کی توجہ

پاکستانی کرنسی روپے کی قیمت میں ہونے والی گزشتہ روز کی شام کمی کی طرف یہ کہہ کر مبذول کرائی گئی کہ

خطے کے دوسرے ملکوں کی کرنسیاں کم وبیش مستحکم ہیں پاکستان میں روپے کی قدر میں تیزی سے کمی نہ صرف

گزشتہ روز ہوئی بلکہ آج تو کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ ڈالر 128 روپے تک ہونے واال ہے۔ اس پر وفاقی وزیر خزانہ

ڈاکٹر شمشاد اختر جو گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی آئینی معیاد بخیروخوبی پوری کر چکی ہیں نے کہا کہ یہ سب

Speculations ہیں جو کسی طور ملکی مفاد میں نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈالر کی قیمت مزید کتنی بڑھ سکتی

ہے تو ان کا کہنا تھا کہ بطور وفاقی وزیر خزانہ انہوں نے قومی معامالت کو صیغہ راز میں رکھنے کا حلف اٹھا رکھا

ہے البتہ جو نگران وزیراعظم مجھے جس بات کو کہنے کی اجازت دیں گے وه صرف اتنی ہی بات کریں گی۔ ان سے

جب خصوصی انٹرویو کیلئے استدعا کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزیر اطالعات ونشریات قانون پارلیمانی

امور کی منظوری سے ہی کوئی وزیر میڈیا سے گفتگو کر پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے حاالت بہت حساس ہیں

اس لئے ان سمیت نگران حکومت کے ارکان مختصر اور ٹو دی پوائنٹ ہی بات کیا کریں گے۔
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