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2019،  نومبر    26 
 
 

  خدشہ کا کمی برعکس کے دعوئوں حکومتی ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل
 کو برٓامدات ملکی نے اس کہ ہے رہی کر دعویٰ تو حکومت ٓائی ٹی پی) مصطفیٰ خالد(  ٓاباد اسالم

 سست عملدرٓامد، پرعدم پیکج انرجی کہ ہے یہ حقیقت تلخ لیکن ہے کیا کچھ بہت کیلئے بڑھانے

 میں پورٹ ایکس کی ٹیکسٹائل سے کمی پر پیمانے بڑے میں پیداوار کی کپاس اور سسٹم فنڈ روری

 کے پورٹرز ایکس ہے، خدشہ کا ہونے واقع کمی کی ڈالر بلین تین تک ٓاخر کے سال مالی رواں

 پورٹرز ایکس ہے، ہوگئی بدتر سے بد حال صورت سے وجہ کی جس ہیں وجوہ متعدد کی مسائل

 پوری بھی الئن ڈیڈ وہ ، نہیں میں پوزیشن کی کرنے پورا انہیں وہ لیکن ہیں موجود ٓارڈرز پاس کے

۔ ہے رہا بڑھ ساتھ کے روز گزرتے ہر جو ہے، بحران کا لیکوڈیٹی وجہ ایک کی جس رہے کر نہیں

 کابینہ صدارت زیر کی خان عمران اعظم وزیر ٓاج دائود الرزاق عبد تجارت مشیر کہ تک یہاں

 انٹرویو سے ‘‘نیوز دی’’ کو نومبر14 نے دائود رزاق گے، کریں بھی احتجاج پر اس میں اجالس

 ہیں ضرور ٓارڈرز پاس کے ان ہےکہ کہا نے شخصیات کاروباری بڑی کئی تھا کیا اعتراف میں

 کنزمپشن مشکل مزید میں اس ، رہے پا کر نہیں پورا کو اس وہ سے وجہ کی ہونے نہ پیسے لیکن

 ٹیکس سیلز میں لوگوں کے بزنس اور ٓار بی ایف ہم کہ کہا نے ،انہوں کی پیدا نے سسٹم ٹیکس بیسڈ

 پی اے(  ایشن ایسوسی ملز ٹیکسٹائل پاکستان ٓال ادھر۔  ہیں کوشاں کیلئے پاٹنے خلیج پر ایشو فنڈ ری

 صنعت ٹیکسٹائل میں اجالس کابینہ کے ٓاج ہے امید کہ ہے کہنا کا ستار شاہد مشیر کے) اے ایم ٹی

 ایف میں ماہ پانچ پہلے کے سال مالی رواں کہ کہا نے انہوں گا، ئے جا کیا حل کو مسائل دیرینہ کے

 لگادیاگیا، ٹیکس سیلز فیصد17 پر انڈسٹری ٹیکسٹائل اور کیے جمع روپے ارب سو ایک نے ٓار بی

۔دیاگیا کر مسترد کو درخواستوں کی فنڈ ری کی ایکسپورٹرز اکثر سے وجہ کی ایچ فارم لیکن  

 


