
گھریلوصارفین کیلئے گیس کی قیمت 180فیصد بڑھانے کی تجویز

jang.com.pk/news/545264

بدھ24؍ ذوالحجہ1439ھ 5؍ستمبر2018ء

اہم خبریں

05 ستمبر ، 2018

اسالم آباد(خالد مصطفٰی) وزیراعظم عمران خان کومطلع کیاگیاکہ گیس کی قیمتوں میں 30سے180فیصد تک اضافہ کیوں

ضروری ہے، یہ قیمتیں گزشتہ پانچ سالوں میں بڑھائی نہیں گئیں اس کے باعث پبلک سیکٹرسوئی گیس کمپنیاں ، سوئی

ناردرن اور سوئی سدرن،دیوالیہ ہونے کےقریب ہیں۔ وفاقی وزیرغالم سرور خان کی زیرقیادت پٹرولیم ڈویژن کےاعلٰی

افسران نے منگل کو وزیراعظم عمران خان کو آئل اینڈ گیس سیکٹرکوکافی عرصے سےدرپیش مشکالت سےآگاه کیا۔

بریفنگ کےدوران وزیراعظم کوبتایاگیاکہ 50ارب روپے مالیت کی گیس ہر سال چوری ہوجاتی ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ

انتظامیہ سے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کو کہا تاکہ گیس چوری روکی جاسکے۔ یہ امر قابِل ذکر ہے کہ

28اگست2018کوپی ٹی آئی حکومت کی پہلی ای سی سی میٹنگ میں پٹرولیم ڈویژن نےگیس کی قیمتیں گھریلوصارفین

کیلئے180فیصداور کمرشل، صنعتی اور پاور سیکٹرکیلئے30فیصدبڑھانےکیلئے سمری بھی پیش کردی، جیساکہ

اوگرانے جون 2018کوجاری کرده اپنے ڈیٹرم ینیشن میں اس کی تجویزدی تھی۔ لیکن وقت کی کمی کے باعث یہ سمری

رد کردی گئی تھی اور اس اجالس میں انتظامیہ نےای سی سی سے کچھ وضاحتیں مانگیں تھیں۔ اب وزیراعظم پاکستان

کو بریفنگ کے بعدپٹرولیم ڈویژن ای سی سی آئنده ہفتے ہونےوالےاجالس میں سمری پیش کرےگی اور گیس کی قیمتوں

میں

اضافےکامطالبہ کرےگی تاکہ گیس کمپنیوں کو معاشی نقصان سے بچایا جائے۔ گیس کی دونوں کمپنیاں، سوئی سدرن

اور سوئی ناردرن کومسلم لیگ (ن) کی حکومت کےگزشتہ پانچ سالوں میں گیس قیمتیں نہ بڑھنے کے باعث معاشی

مشکالت کاسامنا ہے۔ ایس این جی پی ایل کے منیجنگ ڈائر یکٹر کےامجد لطیف مطابق کمپنی 40گیس پروڈیوسرز سے

اوسًط629فی ملین برٹش تھرمل یونٹ(ایم ایم بی ٹی یو) کےحساب سےگیس خریدرہی ہے اور 399روپے فی یونٹ کے

حساب سے فروخت کررہی ہے جس میں 230روپے فی یونٹ نقصان ہوتاہے۔ پٹرولیم ڈویژن کےاہلکاروں نے وزیراعظم

کویہ بھی بریفنگ دی کہ ایران نے پہلے اشاره دیاتھا کہ اپنے عالقے میں پائپ الئن نہ بچھانے پروه پاکستان کے

خالف ثالثی عدالت عدالت جائے گا۔ تاہم وزیراعظم کوبتایاگیاکہ ایران ثالثی عدالت نہیں جائے گا کیونکہ انھیں پتہ ہے

کہ امریکی پابندیوں کی موجودگی میں ضروری فنڈز کا انتظام کرنا ممکن نہیں۔ اور اگر مشکل ترین صورتحال میں تہران

دی ہیگ عدالت چالبھی جاتا ہے تو پاکستان کے پاس اپنے کیس کادفاع کرنے کے سوا کوئی چاره نہیں ہوگا۔
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