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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) پی ٹی آئی کی حکومت نے بجلی کے ٹیرف میں 2روپے فی یونٹ اضافہ کر کے 200ارب

روپے کا اضافی بوجھ ڈاال ہے، اس کے ساتھ انڈسٹریل سپورٹ پیکج ختم کر کے صنعتی ہونٹس کے لیے 3روپے فی

یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے ،یعنی صنعتوں کے لیے بجلی 5روپے مہنگی کر دی گئی ہے ،یہ بات سابق وزیر خزانہ

مفتاح اسمعیل نے جنگ سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی ،انھوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی والے کہتے

تھے کہ پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے جس سے ملک کی صنعتیں نہیں چل رہیں اب بجلی سستی کرنے کی بجائے

مزید مہنگی کی جارہی ہے ،ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں سرکلر ڈیٹ(CD) 130ارب روپے ساالنہ تھا

،جبکہ پی ٹی آئی نے صارفین پر 280ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا ہے ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ 2روپے

فی یونٹ کے تناسب سے اضافہ بجلی ٹیرف میں 17فیصد بنتا ہے ،مفتاح اسمعیل کا کہنا ہے کہ ہم جب حکومت چھوڑ

کر گئے تو ایک طرف عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات مل چکی تھی اور سرکلر ڈیٹ ماہانہ 11ارب روپے تھا جبکہ

ہمارے جانے کے بعد ایک طرف لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے دوسری جانب سرکلر ڈیٹ ماہانہ 30ارب روپے تک پہنچ گیا ہے

،اگر پی ٹی آئی کی حکومت سرکلر ڈیٹ واپس 11ارب روپے پر لے آئے تو اسے بجلی ٹیرف میں اضافے کی ضرورت

نہیں رہے گی ان کا کہنا تھا کہ صنعتی یونٹس کے

لیے 3روپے فی یونٹ کی سبسڈی ختم کرنے سے ملکی ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہو گی ،ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے

ساتھ حکومت نے گیس ٹیرف میں بھی 46فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ،یہ فیصلہ صنعتی پیدوار پر منفی اثرات
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