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کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی

طرف سے ایکسپورٹرز کیلئے ایکسپورٹ مصنوعات کی تیاری کی خاطر کی جانے والی امپورٹس کیلئے 100فیصد تک یا

انوائس کے مطابق 10ہزار ڈالرز تک ایڈوانس پے منٹس کی سہولت ختم کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے

کہا کہ اس اقدام کی وجہ سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے آرڈرز کی تکمیل شدید متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے

ایکسپورٹس بر وقت نہ ہو سکیں گی اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی تنزلی کا ذمہ دار اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو گا۔آج پی

ایچ ایم اے کے عہدیداران اور ایگزیکٹو کمیٹی نے اہم اجالس میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے سہولت کے خاتمہ پر شدید

تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکسپورٹ و انڈسٹرئیل یونٹس کو اجاز ت

دے کہ وه اپنے متعلقہ بینکوں کے زریعے فارن ایکس چینج مینول کے مطابق ناقابل تنسیخ لیٹر آف کریڈٹ کے مقابل

ایکسپورٹ مصنوعات کی تیاری کے لئے کی جانے والی امپورٹس کیلئے 100فیصد تک یا انوائس کے

مطابق 10ہزار ڈالرز تک ایڈوانس پے منٹس کر سکیں۔ اسٹیٹ بینک ایڈوانس پے منٹس کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ

واپس لے اور یہ سہولت انڈسٹریز کو ایکسپورٹ کی خاطر بحال کی جائے اور اس کا اطالق کمرشل امپورٹرز پر نہ ہو۔

پی ایچ ایم اے نے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوخط بھی تحریر کیا ہے جس میں اسٹیٹ بینک کے ایکس چینج پالیسی

ڈپارٹمنٹ کے جاری شده ایف ای سرکلر 6مورخہ 14جوالئی 2018کا حوالہ دیا جس کے مطابق امپورٹس کیلئے

امپورٹرز اپنے بینکوں کے زریعے فارن ایکس چینج مینول کے باب 13پیرا 30کے مطابق ناقابل تنسیخ لیٹر آف کریڈٹ

کے مقابل ایکسپورٹ مصنوعات کی تیاری کے لئے کی جانے والی امپورٹس کیلئے 100فیصد تک یا انوائس کے مطابق

10ہزار ڈالرز تک ایڈوانس پے منٹس کر کے بغیر لیٹر آف کریڈٹ یا بینک گارنٹی کی شرط کے سپالئر/ایکسپورٹر سے

منگوا سکتے تھے مگر اس سہولت کو فوری طور پر اسٹیٹ بینک نے واپس لے لیا ہے۔ آج تک اس حوالے سے اسٹیٹ

بینک نے ایک کیس بھی پراسس نہیں کیا جس کی وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹریز میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔پی ایچ

ایم اے نے مطالبہ کیا کہ ایکسپورٹرز کی دشواریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکوره باال سہولت کو ایکسپورٹ

انڈسٹری کے لئے فوری بحال کر دیا جائے اور ا س ضمن میں اسٹیٹ بینک نیا سرکلر جاری کرے۔۔پی ایچ ایم اے نے

وزارت تجارت و ٹیکسٹائل کو بھی مطالبہ کیا کہ اس معاملے میں فوری مداخلت کرے بصورت دیگر ایکسپورٹ آرڈرز

منسوخ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تنزلی کا شکار ہو جائے گی۔
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