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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) چیئر مین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے کہا ہے کہ پاکستان سے بڑھتی ہوئی کاٹن

پراڈکٹس ایکسپورٹس کے باعث پاکستانی ٹیکسٹائل ملز مالکان کی طرف سے بیرون ملک سے روئی درآمد ی معاہدوں

کا آغاز ہو گیا ہے ابتدائی طور پر پچھلے چند روز کے دوران ارجنٹائن اورامریکا سے روئی کی 60ہزار (160کلو

گرام) بیلز کے لگ بھگ درآمدی معاہدوں کوحتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر روئی کے یہ سودے

85/86سینٹ فی پائونڈ کے حساب سے طے کئے جا رہے ہیں اورروئی کی ان بیلز کے اگست یا ستمبر میں

پاکستان پہنچنے کے امکانات ہیں۔چیئر مین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے کچھ

عرصے کے دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کے باعث پاکستان سے بڑے پیمانے پر کاٹن

پراڈکٹس کی برآمدات ہو رہی تھیں جس کے باعث روئی کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی کے باعث پچھلے 8

برسوں کی بلند ترین سطح 9ہزار 600روپے فی من تک پہنچ گئی تھیں اور رواں سال پاکستان میں کپاس کی

مجموعی ملکی پیداوار توقعات سے کم ہونے کے باعث ابھی بھی روئی کی

قیمتوں میں مزید تیزی کے امکانات ظاہر کئے جا رہے تھے جس کے باعث بعض ٹیکسٹائل ملز نے بیرون ملک سے

روئی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کاٹن ایکسپورٹس متاثر نہ ہو سکیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ نگراں حکومت

کی جانب سے روئی کی درآمد پر عائد 10فیصد درآمدی ٹیکسز بھی نئی حکومت کے قیام کے بعد واپس لئے جانے

کے امکانات ظاہر کئے جا رہے ہیں جس کے باعث بھی روئی کے درآمدی معاہدوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے برآمدات کرنے والی بیشتر ٹیکسٹائل ملز ’’ڈی ٹی آر ای‘‘سکیم کی حامل ہیں جس

کے تحت روئی کی درآمد پر انہیں سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی سے استثنی حاصل ہے جس کے باعث انہوں نے

اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے روئی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
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