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اسالم آباد(خالد مصطفٰی)وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی صدارت میں موجوده حکومت کی آج(بدھ ) کوہونے والی پہلی

اقتصادی رابطہ کمیٹی میں گھریلو صارفین کے لئے 300فیصد اور کمرشل، صنعتی اور پاور سیکٹر کے لئے تیس فیصد

اضافے کا فیصلہ کرسکتی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ اوگرا کی سفارش پر کیا جارہا ہے۔ اوگرا نے یہ

سفارش ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر اس سال جون کے ماه میں کیا تھا۔ گیس کمپنی 123ملین روپئے کا

بھاری بوجھ عوام پر اس لئے منتقل کرنا چاہتی ہے کیونکہ گزشتہ پانچ سال سے گیس کے نرخوں میں اضافہ نہیں کیا

گیا جس کی وجہ سے آج متعلقہ اداروں کو شدید ترین مالی بد حالی کا سامنا ہے۔ اس کے عالوه ای سی سی کا اجالس

پاور سیکٹر میں 1155ارب روپئے مالیت کے گردشی قرضونکے سنگین معاملے کے حل اور ملک میں کھاد کی کمی پر

بھی اہم فیصلے کرے گی۔ای سی سی کا آج ہونے واال اجالس پاکستان اسٹیٹ آئیل کی مالی بد حالی اور تباہی کی کھائی

میں گرنے جیسی صورتحال پر غور کرے گی۔یہ معامالت نگراں حکومت نے اس لئے چھوڑ دیئے تھے کہ آنے والی

منتخب حکومت اس حساس معاملے کا فیصلہ کرے۔ گیس کمپنیاں اب یہ چاہتی ہیں کہ چونکہ معالی معامالت سنگین ہیں

اور دن بہ دن مذید خراب ہوتے چلے جارہے ہیں اس لئے 123ارب روپئے کا بوجھ عوام پر ڈال دیا جائے۔ ایس این جی

پی ایل

کے منیجنگ ڈاریکٹر امجد لطیف نے حال ہی میں سینٹ میں انکشاف کیا تھا کہ گیس کمپنیاں ملک کے چالیس گیس

پروڈیوسرز سے 629فی ملین برٹش تھرمل یونٹ خریدتی ہے اور 399 رو پئے فی یونٹ فروخت کرتی ہے جس سے

گیس کمپنیوں کو 230روپئے فی یونٹ کانقصان ہوتا چال آرہا ہےان کا مذید یہ کہنا تھا کہ ایس این جی پی ایل کو واجب

االدا 165ارب روپئے بیس اگست تک تھے جبکہ 171ارب روپئے بشمول 21ارب روپئے پاور کمپنیوں کی طرف اور

بیس ارب روپئے دیگر صارفین جبکہ 123ارب روپئے خسارے کے فرق کی مد میں حکومت کی طرف واجب ادا ہیں۔ایس

ایس جی سی ایل کے منیجنگ ڈاریکٹر امین راجپوت نے بتایا کہ پچاس ارب روپئے سیلز ٹیکس ریفنڈ اورانکم ٹیکس ریفنڈ

کی مد میں واجب االدا ہیں۔ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیس کمپنیاں غیر ملک گیس فرو خت کرنے والے اداروں کو وقت پر

ادائیگی کرتی ہے مگر اندرون ملک ان کی ادائیگی وقت پر نہیں ہوتی۔ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 55ارب روپئے پاکستان

اسٹیل ملز نے ادا کرنے کرنے ہیں 80ارب روپئے کے الیکٹرک کے ذمے ۔ آج ہونے والے اجالس میں گرشی قرضوں

کی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر غور کرکے حل تالش کرنے کی کوشش کرے گی۔سندھ

بلو چستان اور خیبر پختوں خواه میں ہونے والی لوڈشیڈنگ بجلی کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے نہیں ہورہی بلکہ

گردشی قرضوں اوردیگر مالی مشکالت کی وجہ سے ہے۔
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