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اسالم آ باد ( تنویر ہاشمی،خالد مصطفٰی )وفاقی وزیر پیٹرولیم غالم سرور خان نے کہا ہے کہ سابق حکومت کے توانائی

معاہدوں کادوباره جائزه لیاجائے گابالخصوص ایل این جی کے معاہدے کی نیب سے پہلے وزارت پٹرولیم خودانکوائری

کرے گی،تاپی منصوبہ پرآنے والے دنوں میں اہم پیشرفت ہو گی، افغانستان میں امن وامان کی صورتحال بہتر ہو رہی

ہے،وزارت پٹرولیم میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں جن افسران کے پاس سرکاری گاڑیاں موجود ہیں ان کو خودہی یہ

گاڑیاں واپس کردینی چاہئیں،ایران پر عالمی پابندی کے باعث کچھ مسائل کا سامنا ہے، اسالم آباد میں پریس کانفرنس

سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پٹرول ڈیزل کی قیمتوں کا جائزه لیا جائے گا اور ان کی قیمتوں کا تعین

عالمی ٹیکسز کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں گے وفاقی وزیِر پیٹرولیم غالم سرور خان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان

نے ہر وزارت میں اخراجات کم کرنے کا کہا ہے، میں بھی اپنی وزارت کی کوئی سرکاری گاڑی نہیں لوں گا جب کہ

وزارت پٹرولیم اور ماتحت کمپنیوں کے افسران کو بھی غیر ضروری گاڑیاں واپس کرنا ہوں گی۔ کرپشن کے نام سے چڑ

ہے، اسے کسی سطح پر برداشت نہیں کیا جائے گا، ترکما نستا ن، افغانستان اوربھارت سے بات چیت کو فاسٹ ٹریک

پر ڈالیں گے، جب کہ ایران پائپ الئن منصوبے کا مسئلہ بات چیت سے حل

کرنے کی کوشش کریں گے، کوشش ہوگی ایران عالمی عدالت میں نہ جائے اور پہلے ہی مسئلہ حل ہوجا ئے۔ انہوں

نے مزید کہا کہ تاپی منصوبےکی تکمیل کا ہدف 2020 ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ تاپی گیس پائپ الئن منصوبے

پرکام تیزکریں اور اسے 2019 میں مکمل کرلیں،وفاقی وزیرغالم سرور خان نے کہاکہ سابق حکومت کے توانائی

معاہدوں کادوباره جائزه لیاجائے گابالخصوص ایل این جی کے معاہدے کی نیب سے پہلے وزارت پٹرولیم خودانکوائری

کرے گی،تاپی منصوبہ پرآنے والے دنوں میں اہم پیشرفت ہو گی۔وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈویژن غالم سرورنے کہا

ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کیلئے ڈیزل کی قیمت کم کرکے اسے پیٹرول کی قیمت کے برابر الئیگی۔انہوں نے

کہا کہ ڈیزل کا بہت زیاده استعمال ہے ،یہ تجارتی مال کی ترسیل اور ٹرانسپورٹ کیلئے بہت استعمال کیا جاتا ہے ۔

کسان بھی ڈیزل کو بہت استعمال کرتے ہیں۔وفاقی وزیر نے آئی پی گیس پائپ الئن منصوبے کے مسئلے کے حوالے

سے بھی بات کی۔انہوں نے کہا کہ وزارت اس حوالے سے پہلے وزیر اعظم کو بریف کریگی۔انہوں نے کہا کہ امید

ہے کہ ایران کے بین االقوامی ثالثی عدالت میں جانے سے قبل ہی یہ معاملہ حل ہوجائیگا۔ایران پہلے ہی پاکستان کو

کہہ چکا ہے کہ اگر پا کستا ن اپنی ٹیریٹری میں منصوبے کی تعمیر شروع نہیں کریگا تو وه ہیگ میں قائم بین االقوامی

ثالثی عدالت سے رجوع کریگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کو مد

نظر رکھتے ہوئے پاکستان ایک جامع حکمت عملی کے تحت ایران کے ساتھ صلح صفائی واال معاملہ اختیار کریگا۔وفاقی

وزیر غالم سرور اعوان نے وعده کیا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے قطر سے ایل این جی کی فراہمی سمیت دیگر

معاہدوں کو عوام کے سامنے الیا جائیگاجبکہ انہیں وزارت کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیا جائیگا۔انہوں نے کہا کہ

نیب ایل این جی معاہدے اورایل این جی ٹرمینل کی تعمیر کیلئے ایک مخصوص پارٹی کو ٹھیکہ دینے کے معاملے کی

تحقیقات کر رہا ہے ۔وزیر نے کہا کہ لیکن نیب سے پہلے وزارت اس مشکوک معاہدے کے ذمہ داروں کا پتہ لگائے گی۔

جمعہ کو میڈیا سے اپنی پہلی مالقات میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کی تشہیر کی بجائے دعوٰی کیا کہ وه ڈیزل

کی قیمت کم کرینگے جس کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے انہو ں نے یہ بھی کہا کہ وه یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈیزل کی

قیمت کم کرنے سے اس کا استعمال بڑھے گا جو ملک میں کاربن کے اخراج میں اضافے کا سبب بنے گا۔واضح رہے کہ

پوری دنیا میں ڈیزل کی قیمت پیٹرول کے مقابلے میں زیاده ہے۔اگر حکومت نے ڈیزل کی قیمت کم کردی تو اسے بہت

زیاده سبسڈی دینا پڑیگی جیسا کہ 2004میں دی جارہی تھی۔ا لبتہ وفاقی وزیر نے یہ نہیں بتایا کہ وه ڈیزل کی قیمت کم

کرنے کیلئے کیا طریقہ کار استعمال کریں گے۔ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ڈیزل کی قیمت کم کی گئی تو اس کا استعمال

بھی بڑھ جائے گااور اس وجہ سے کاربن کا اخراج بھی ملک میں بڑھ جائیگا اور یہ امر بین االقوامی تنظیموں کی طرف

سے تنقید کو دعوت دینے کے مترادف ہوگاکیونکہ یہ تنظیمیں کاربن کے اخراج کے حوالے سے بہت ہی حساس ہیں۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بین االقوامی مارکیٹ کے حساب سے ردو بدل کی جائیگی۔
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جبکہ پیٹرولیم پر ٹیکس بھی بین االقوامی مارکیٹ میں قیمتوں کے لحاظ سے لگائے جائینگے۔وفاقی وزیر غالم سرور

اعوان نے یہ نہیں بتایا کہ وه پیٹرول کی قیمت 50فیصد کیسے کم کرینگے جیسا کہ پی ٹی آئی کے رہنمائوں نے

الیکشن مہم کے دوران دعوٰی کیا تھا۔اپنی حکومت کے منصوبے کو آشکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت

تیل و گیس کی پیداوار پر زیاده توجہ دیگی انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر تیل کی پیداوار ملکی ضروریات کا 15فیصد

ہے جبکہ 85فیصد تیل درآمد کیا جاتا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم درآمدی بل کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر غالم سرور

اعوان نے کہا کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈنے سندھ کے عالقے سانگھڑ میں تیل اور گیس کی دریا فت کی ہے جہاں سے

ابتدائی طور پر 23ایم ایم سی ایف ڈی گیس اور 91بیرل تیل یومیہ نکاال جارہا ہے۔تاپی گیس پائپ الئن کا ذکر کرتے

ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان جلد اس منصوبے پر کام شروع کریگا۔وزیر نے کہا کہ جمعہ کو انہیں وزارت

،اس سےمنسلک 15شعبوں اور 15کمپنیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔انہوں نے کہا انہیں معلوم ہوا ہے کہ کئی

اسامیاں خالی پڑی ہیں اور پورے سیکٹر کوعارضی بنیادوں پر چالیا جارہا ہے ۔اس موقع پر انہوں نے ایم ڈی انٹر سٹیٹ

گیس سسٹم کی مثال دی جسے حکومت کی ملکیتی پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ (جی ایچ پی ایل)کا بھی اضافی چارج دیا گیا ہے

۔انہوں نے کہااس طرح کے اقدامات کی آئنده اجازت نہیں دی جائیگی اور خالی اسامی کو حکومت کے قانون کے مطابق

پر کیا جائیگا۔انہوں نے کہا کہ کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کرینگے۔ 


