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کراچی (اسٹاف ر پورٹر)سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے سابق وائس چیئرمین و پاکستان وونگ ملز ایسوسی ایشن

کےسینئر صدر یوسف یعقوب پرنس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان غیرملکی سرمایہ کاروں کو جو سہولتیں

فراہم کریں لوکل انڈسٹری کو بھی وہی سہولتیں فراہم کریں تاکہ ملکی ایکسپورٹ میں تیزی سے اضافہ ہو سکے،

پیداواری الگت تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے پا کستانی مصنوعات مہنگی ہو رہی ہیں اور غیر ملکی منڈیوں میں

دوسرے ممالک نے وه جگہ لے لی ہے جہاں کبھی پاکستانی اشیاء فروخت ہوتی تھیں ،ہماری ایکسپورٹ دنیا بھر میں

متاثر ہورہی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں جو پاکستانی حکومت کی جانب سے مراعات حاصل

کرکے اپنی اشیاء پاکستانی سرمایہ کاروں کے مقابلے میں سستے داموں میں تیار کرا رہے ہیں اور غیر ملکی منڈیونمیں

فروخت کر رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں یوسف یعقوب پرنس نے کہا کہ پاکستان میں بجلی اور گیس کے نرخوں میں

تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے جس سے ہماری لوکل انڈسٹری بھی تباه ہوکر ره گئی ہے اور اس کی جگہ غیر ملکی

اشیاء نے لے لی ہے جس سے ایکسپورٹ میں کمی کے ساتھ ساتھ ہماری امپورٹ بھی بڑھ گئی ہے۔یوسف یعقوب پرنس

نے کہا کہ ملکی ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے حکومت چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار افراد کو زیاده سے

زیاده قرضے

فراہم کیے جائیں کیونکہ ملکی معیشت میں ایس ایم ایز کا حصہ 70 فیصد ہے۔ یوسف یعقوب پرنس نے کہا کہ تجارتی

خسارے میں ہونے واال فرق ایکسپورٹ میں ہونے والی کمی سے ہوا ہے۔یوسف یعقوب پرنس نے مزید کہا کہ گزشتہ

10سالوں کے دوران ملکی امپورٹ میں تو اضافہ ہوا لیکن سابقہ حکومتوں کی ناقص پالیسیوں سے ایکسپورٹ میں

اضافے کے بجائے کمی ہوگئی ہے اور ملکی معاشی حاالت مزید بدتر ہوگئے ہیں۔ یوسف یعقوب پرنس نے کہا کہ نئی

حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کوجو مراعات اور سہولیات فراہم کرے وه لوکل انڈسٹری کو بھی فراہم کرے،اس سے

قبل حکومتوں نے بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات اور لوکل انڈسٹری پر

کوئی توجہ نہیں دی، جس سے ایکسپورٹ متاثر ہوئی ہے ۔
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