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کراچی (اسد ابن حسن) دو یوم کے اندر روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قیمت 7روپے20پیسے بڑھنے سے

پاکستان میں کاروبار کرنے والی قانونی اور غیرقانونی منی ایکسچینج کمپنیوں کو تقریبًا 10سے15ارب روپے کا

فائده ہوا ہے جبکہ مختلف ذرائع یہ دعوٰی کررہے ہیں کہ اگلے چند یوم میں ڈالر 135روپے تک پہنچنے کا امکان

ہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچہ نے ’’جنگ‘‘ کو بتایا کہ تمام مالیاتی

ادارے بشمول ایکسچینج کمپنیز کوشش کررہی ہیں کہ ڈالر مزید مہنگا نہ ہو اور جہاں تک تعلق ہے فائدے کا تو

قانونی کام کرنے والی کمپنیوں کو اتنا زیاده فائده نہیں ہوا۔ تفصیالت کے مطابق اس وقت اسٹیٹ بینک میں

26ایکسچینج کمپنیاں بطور ’’اے‘‘ کیٹگری رجسٹرڈ ہیں۔ ہر کمپنی کا پیڈ آف کیپیٹل 20کروڑ ہوتا ہے یعنی وه ہر وقت

اپنی تحویل میں 20کروڑ مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی رکھ کر کاروبار کرسکتی ہیں جبکہ ’’بی‘‘ کیٹگری میں

26ایکسچینج کمپنیاں ہی رجسٹرڈ ہیں اور ہر کمپنی کا پیڈ آف کیپیٹل 2کروڑ ہوتا ہے۔ ان دونوں اقسام کی ایکسچینج

کمپنیوں کے کئی دفاتر مختلف شہروں میں کام کررہے ہیں۔ ان 52رجسٹرڈ کمپنیوں کے عالوه غیر رجسٹرڈ کمپنیاں

جو چھوٹی چھوٹی دکانوں، پتھاروں اور کچھ اچھے دفاتر میں قائم ہیں، ان کی تعداد ایک محتاط اندازے

کے مطابق 20ہزار سے زائد ہیں۔ عمومًا تمام منظورشده ایکسچینج کمپنیوں کے پاس پیڈ آف کیپیٹل سے کہیں زیاده

ملکی اور غیر ملکی کرنسی موجود ہوتی ہے اور اب دو یوم میں ڈالر کی قیمت 7روپے بیس پیسے بڑھنے سے

مختلف اداروں سے جو معلومات حاصل ہوئیں، اس کے مطابق ان دو یوم میں رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ کمپنیوں کو

10 سے 15ارب روپے کا فائده ہوا جبکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت 135 روپے تک جائے گی۔ اس

حوالے سے ای کیپ کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچہ نے ’’جنگ‘‘ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی

ایسوسی ایشن اور متعلقہ مالیاتی اداروں کی پوری کوشش ہے کہ روپے کی قدر مستحکم رہے اور ڈالر مزید مہنگا

نہ ہو۔ ُانہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک سوال ہے دو یوم میں منافع کا تو آج کل رجسٹرڈ کمپنیوں کے پاس اسٹاک کم

تھا۔ ڈالر فروخت کرنے والے کم اور خریدنے والے زیاده رہے اور اس لحاظ سے مارکیٹ کنٹرول میں رہی اور ان

کے علم میں نہیں کہ رجسٹرڈ کمپنیوں میں ڈالر کا کتنا اسٹاک موجود تھا۔
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