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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیف کوآرڈینیٹر محمد

جاوید بلوانی نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے صنعتوں کیلئے گیس کے ٹیرف میں تجویز کرده

30فیصد اضافہ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملکی ایکسپورٹ کیلئے تباه کن قرار دیا ہے ۔ نگران

وزیر اعظم پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ناصرالملک کواس سلسلے میں لکھے گئے ایک خط میں جاوید بلوانی نے ان سے

اپیل کی ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے گیس کے ٹیرف میں اضافے کے بجائے مزید کمی کرتے ہوئے اس خطے

میں مسابقتی ممالک کے گیس ٹیرف کی سطح پر الیا جائے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکے۔گزشتہ

ایک سال کے دوران پاکستان کی ایکسپورٹ میں بتدریج اضافہ ہونا شروع ہوا ہے او ر ہر ماه ایکسپورٹ میں

کارکردگی بہتر ہو رہی ہے ۔ گیس ٹیرف میں اضافہ ایکسپورٹ انڈسٹریز اور ملک کی ایکسپورٹ کے فروغ کیلئے تباه

کن ثابت ہو گا۔پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو پہلے ہی کئی چیلنجز اور مشکالت کاسامنا ہے جن میں سرفہرست

مینوفیکچرنگ کی اضافی الگت، مہنگے یوٹیلیٹز ٹیریفس او ر مہنگی لیبر ہے۔ پاکستان میں اس وقت گیس کے ٹیرف

6.59ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو ہیں جبکہ بنگلہ دیش میں گیس کے نرخ3.22ڈالرز ایم ایم بی ٹی یو اور انڈیا میں

4.66ڈالرز فی ایم ایم بی ٹی یو

ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بجلی کے ٹیریف 0.10ڈالر فی کلو واٹ ہیں جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں میں

0.09ڈالرفی کلو واٹ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں پانی کے ٹیریف 0.50ڈالر سے لیکر2.00ڈالرز فی ہزار گیلن ہے ۔

پاکستان میں اس وقت لیبر کی اجرت123.45ڈالرز ماہانہ ہے جبکہ بنگلہ دیش میں لیبر کی اجرت 65ڈالرز ماہانہ

اور انڈیا میں 140ڈالرز ماہانہ ہے۔جاوید بلوانی نے مطالبہ کیا کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر جو ملک کی معیشت او

ر ایکسپورٹ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ترجیحی بنیادوں پر بالتعطل گیس کی فراہمی کی جائے اور اس

کے ٹیرف میں بھی کمی کرتے ہوئے خطے کے ممالک کے گیس ٹیریف کی سطح پر الیا جائے۔انھوں نے کہا کہ

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر مکمل طور پر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے ساتھ ڈاکومینٹیڈ ہے ۔ ایکسپورٹرز کے مطالبہ

پر حکومت نے 5 زیرو ریٹیڈ ایکسپورٹ سیکٹر ڈکلیئر کئے کیونکہ غیر ملکیوں کیلئے ایکسپورٹ مصنوعات پر کوئی

ٹیکس نہیں ہے ۔ اس سے قبل حکومت ٹیکس کٹوتی کرتی تھی مگر بعد میں ایکسپورٹرز کو ریفنڈز ادا نہیں کر پاتی

تھی لٰہذا ایکسپورٹرز کے مطالبے پر پانچ ایکسپورٹ سیکٹرز کو زیرو ریٹ ڈکلیئر کیا گیا۔
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