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اسالم آباد(رانا غالم قادر،مہتاب حیدر)اقتصادی مشاورتی کونسل نے پی ٹی آئی حکومت کو مسلم لیگ (ن) کی گزشتہ

حکومت کی طرف سے 2018-19ء کے بجٹ میں بڑی آمدن پر ٹیکس مراعات ختم کرنے سمیت سخت معاشی فیصلے

کرنے کی سفارش کی ہے۔انہو ں نے عمران خان کوعوام کو معیشت کی سچی تصویر پیش کرنے کی تجویز بھی دی۔

وزیراعظم معیشت کی اصل صورتحال شیئر کرنے کے بعد چند سال کے اندر معیشت کی صورت حال کو بدل سکتے ہیں

مگر ضرورت لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ہے۔ مشاورتی کونسل کے ارکان نے متفقہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت بجٹ

2018-19ء پر نظرثانی کرے کیونکہ یہ غیر حقیقی مفروضوں پر بنایا گیا ہے۔یہ بات اجالس میں شریک ایک رکن نے

’’دی نیوز‘‘ کو بتائی ہے۔ ممبران نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے حکومت

زیاده آمدن والوں کی ٹیکس مراعات واپس لے۔مشاورتی کونسل کے پہلے اجالس میں عمران خان نے اجالس کے شرکاء

کو بتایا کہ وه کوئی ماہر معاشیات نہیں انہینگمبھیر معاشی ایشوز پر ان کی گائیڈ الئن درکار

ہے۔ وزیراعظم کو یوم دفاع کی تقریب میں جانا تھا اور 6بج کر 40 منٹ پر وه اجالس سے روانہ ہوگئے تھے۔ اقتصادی

مشاورتی کونسل کے ارکان نے حکومت کو ٹیکسٹائل اور دیگر سیکٹرزپر سے مراعات ختم کرنے کی بھی تجویز دی

ہےکیونکہ جدت اور ریسرچ ڈیولپمنٹ ،اسی طرح اشیاء میں تنوع اور مارکیٹس پاکستان کی انحطاط پذیر برآمدات میں

اضافہ کرسکتی ہیں۔ ارکان نے حکومت کویہ تجویز بھی پیش کی کہ وه معیشت کی خوش کن تصویر کے بجائے عوام

کے سامنے بجٹ خساره اور کرنٹ خسارے کی حقیقی تصویر پیش کرے۔ارکان نے حکومت کو معیشت ضروریات کا

درست تخمینہ پیش کرنے کی بھی تجویز دی۔ آزاد ماہرین معاشیات کے اندازے کے مطابق معیشت کو اس وقت 21سے

26ارب ڈالر کی رقم درکار ہے جبکہ سرکاری حلقوں کا دعوٰی ہے کہ یہ 15سے 16ارب ڈالر کے لگ بھگ درکار ہوگی۔

مشاورتی کونسل کے ارکان کو بتایا گیا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس جانے یا نہ جانے کا ابھی فیصلہ نہیں
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کیا ہے۔قومی اقتصادی مشاورتی کونسل کے اجالس سے خطاب کرتے ہوئےوزیِر اعظم عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی

سے ماضی میں تشکیل دی جانے والی معاشی پالیسیوں میں نچلے اور متوسط طبقات کی سماجی و معاشی ترقی اور

انکی ضروریات کو یکسر نظر انداز کیا جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پالیسیوں کا محور

نچلے اور متوسط طبقے کی ترقی ہے۔ وزیِر اعظم عمران خان کی زیِر صدراکنامک ایڈوائزری کونسل کا اجالس وزیِر

اعظم آفس میں ہو ا۔ اجالس میں وزیِر خزانہ اسد عمر، وزیِر برائے منصوبہ بندی مخدوم خسرو بختیار، وزیِر اعظم کے

مشیر عبدالرزاق داؤد، ڈاکٹر عشرت حسین، گورنر سٹیٹ بنک، سیکرٹری خزانہ، ڈاکٹر فرخ اقبال، ڈاکٹر اشفاق حسن

خان، ڈاکٹر اعجاز نبی، ڈاکٹر عابد قیوم سلہری، ڈاکٹر اسد زمان، ڈاکٹر نوید حامد، سید سلیم رضا اور ثاقب شیرانی

شریک ہو ئے۔اجالس میں سی پیک پراجیکٹس کا جائزه لیا گیا۔ وزیر اعظم کو سی پیک کے تحت مختلف شعبوں بشمول

انرجی ، انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ، روڈ اینڈ ریل نیٹ ورک، خصوصی اقتصادی زونز کے قیام اور گوادر کی ترقی پر

تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجالس میں وزیر منصوبہ بندی و ترقیات مخدوم خسرو بختیار، سیکرٹری پالننگ اینڈ ڈولپمنٹ ظفر

حسن ،سیکرٹری پاور عرفان علی ، چیئرمین این ایچ اے جواد رفیق ملک اور اعلٰی افسروں نے شرکت کی وزیِر اعظم نے

ممتاز ماہرینِ  معاشیات کی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شمولیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز شخصیات

کے تجربات اور سفارشات سے ملکی معیشت کو درپیش مسائل پر قابو پانے، حکومتی اصالحاتی ایجنڈے اور نئی سوچ

کو عملی جامہ پہنانے میں خاطرخواه مددملے گی۔ وزیِر اعظم نےکہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ریاست مدینہ نے نچلے

اور کمزور طبقوں کی ذمہ داری اٹھائی۔ ریاست کے اس تاریخی اقدام سے نہ صرف محروم و کمزور طبقات اپنے پاؤں

پر کھڑے ہوئے بلکہ وه دنیا میں ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے۔ ملک اس وقت ترقی کرے گا جب ہماری پالیسیوں کا

محور نچلے طبقے کو اوپر النا اور انکو ترقی کے لئے یکساں موقع فراہم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی

ترقی کا خواب اس وقت تک شرمنده تعبیر نہیں ہوسکتا جب تک کہ معاشرے کے ہر فرد کو معاشی نظام اور ترقی کے

عمل میں شراکت دار نہیں بنایا جائے گا۔ اجالس میں شرکاء نے ملک کو درپیش معاشی مسائل کے حل کے سلسلے میں

مختلف تجاویز پیش کیں۔


