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کراچی( اسٹاف رپورٹر) پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن ( پی سی ڈی ایم اے ) کے چیئرمین محمد

عارف الکھانی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 10اگست تک درآمدی مال کی شپمنٹ یقینی بنانے کی ہدایت

پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی بینک سے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے

کہاکہ اسٹیٹ بینک نے بل آف لیڈنگ کی ڈیٹ الئن 20جوالئی مقرر کرتے ہوئے درآمد کنندگان کو10اگست تک مال شپمنٹ

مکمل کرنے کا پابند کیا تھا تاہم یہ وقت بہت کم ہے جس کی وجہ سے مقرره تاریخ میں مال کی شپمنٹ ممکن نہیں

ہوسکتی کیونکہ زیاده تر درآمد کنندگان کو اسٹیٹ بینک کی حالیہ ہدایات کا علم نہیں اور ان کے مال کی شپمنٹ کی تاریخ

بھی مختلف ہیں جن درآمد کنندگان کی 20جوالئی کی اوپر کی تاریخ ہیں ان کے اربوں روپے مالیت کے ہزاروں کنٹینرز

بندرگاہوں پر کلیئرنس کے منتظر ہیں لٰہذا شپمنٹ کی ڈیٹ الئن میں توسیع کی جائے اورپی سی ڈی ایم اے کو آن بورڈ لیا

جائے تاکہ درآمد کنندگان کو درپیش مسائل کا ازالہ کیا جاسکے۔ عارف الکھانی نے گورنر اسٹیٹ بینک سے اوپن

اکاؤنٹس بند کرنے کا فیصلہ واپس لینے اور اوپن اکاؤنٹس دوباره کھولنے کی درخواست کرتے ہوئے کہاکہ اس سہولت

کے تحت پاکستانی درآمدکنندگان کوبین االقوامی سپالئرز سے ادھار میں

مال لینے کی سہولت حاصل ہے۔درآمدکنندگان مال فروخت کر کے بین االقوامی سپالئرز کو رقم لوٹاتے ہیں جس سے

ریونیو جنریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ برآمدی صنعتوں کو ادھار میں سستا خام مال دستیاب ہوتا ہے اورصنعتوں کی

پیداواری الگت میں بھی کمی آتی ہے۔انہوں نے کہاکہ اوپن اکاؤنٹس کھولنے سے حکومت کو فائده ہوگا کیونکہ حکومت

کواوپن اکاؤنٹس کی مد میں کافی دنوں بعد ادائیگی کرنا ہوتی ہے جبکہ فارن ریزرو پر دباؤ بھی نہیں پڑتاہے لٰہذا ملک

کے بہتر تر مفاد میں ا وپن اکاؤنٹس کھولے جائیں۔
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