
چینی کمپنیاں موبائل فون سیٹ مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کیلئے تیار 

آئی ٹی کی ملکیتی فیکٹری میں پورا انفرا اسٹرکچر اور  ،ہری پور میں وزارت

 ٹیکنالوجی موجود ، چینی کمپنی نے فزیبلٹی رپورٹ حکام کو پیش کردی
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اسالم آباد)آن الئن( وفاقی حکومت نے چین کے تعاون سے پاکستان میں عرصہ دراز سے غیر 

آف پاکستان کو چین کے تعاون سے موبائل فون سیٹ کی مینوفیکچرنگ  فعال ٹیلی فون انڈسٹریز

کے لیے آپریشنل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے ہری پور میں موجود ٹیلی فون 

انڈسٹری آف پاکستان)ٹی آئی پی( کی نجکاری سمیت دیگر آپشنز کا جائزہ لیا جارہا ہے۔ ہری پور 

فارمیشن ٹیکنالوجی فیکٹری کی نجکاری اور اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنر میں بند پڑی وزارت ان

شپ کے تحت فنکشنل بنانے سمیت دیگر تجاویز کا جائزہ لیاجارہا ہے۔ ذرائع کے مطابق چینی 

سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان میں موبائل فون سیٹ مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کرنے میں 

رت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ملکیتی ٹیلی فون سیٹ بنانے والی دلچسپی رکھتی ہیں، چونکہ وزا

انڈسٹری ٹی آئی پی کی صورت میں پہلے سے پورا انفراا سٹرکچر موجود ہے اور اس میں ٹیلی 

فون سیٹ بنانے کے لیے مشینری بھی دستیاب ہے، اس فیکٹری میں سرفیس مأونٹنگ 

ٹی ایچ ٹی( موجود ہے۔اسی طرح کاپر کے لیے ٹیکنالوجی)ایس ایم ٹی(اور تھرو ہول ٹیکنالوجی)

الیکٹرو پلیٹنگ، نکل،گولڈ،سلور،کرومیئم،زنک، ٹین اور اسپرے پینٹنگ کی بھی ٹیکنالوجی 

 2400موجود ہے۔ اس کیساتھ ساتھ دس پئیر ڈی بی باکس ، پول ،آئی ڈی سی ماڈیول کیساتھ 

بھی موجود ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے  پیئرز کی ایکسچینج باکس سمیت دیگر اآلت بنانے کی صالحیت

کہ چین کی بڑی موبائل فون سیٹ بنانے والی کمپنی نے اس حوالے سے فزیبلٹی بھی تیار کی ہے 

جسے حکومتی عہدیداروں سے شیئر کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کمپنی اس فیکٹری 

کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے کو پاکستانی پارٹنرز کے ساتھ مل کر موبائل فون سیٹ کی تیاری 

اور یہاں سے موبائل فون سیٹ تیار کرکے نہ صرف پاکستانی مارکیٹ میں فروخت کرنے کی 

منصوبہ بندی ہے بلکہ پاکستان سے یہ موبائل فون سیٹ برآمد کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ 



ہ کار کمپنی خواہاں ذرائع کے مطابق ٹی آئی پی کو لیز پر حاصل کرنے کے لیے بھی یہ سرمای

ہے۔ چینی سرمایہ کار چینی سفیر کے ہمراہ پاکستان میں موبائل فون سیٹ مینوفیکچرنگ میں 

سرمایہ کاری کے حوالے سے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ممبر کسٹمز سمیت دیگر حکام 

پاکستان میں غیر سے اہم مالقاتیں بھی کرچکے ہیں اور ان مالقاتوں میں چینی سرمایہ کاروں کو 

ملکی سرمایہ کاروں کو ڈیوٹی و ٹیکسوں میں دی جانے والی چھوٹ اور مراعات کے بارے میں 

تفصیلی طور پر آگاہی دی جاچکی ہے۔ ذرائع کے مطابق چائنز موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی نے 

میں  پاکستان میں موبائل فون سیٹ مینوفیکچرنگ پالنٹ اور کار مینوفیکچرنگ پالنٹ لگانے

دلچسپی ظاہر کی ہے اور ان صنعتی یونٹس کو لگانے کے لیے ڈیوٹی و ٹیکس اسٹرکچر اور 

کاروبار شروع کرنے سے متعلق دیگر معامالت پر ورکنگ کی جاچکی ہے۔چینی سرمایہ کاروں 

کو بتایا گیا کہ گرین فیلڈ میں سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ڈیوٹی و 

ں چھوٹ حاصل ہے۔ اس کے عالوہ خصوصی اکنامک زونز میں نئی سرمایہ کاری پر ٹیکسوں می

بھی ڈیوٹی و ٹیکسوں میں مراعات و چھوٹ حاصل ہے۔ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران 

خان چین کے دورے پر ہیں اور چین کیساتھ دوسرے آزادانہ تجارتی معاہدہ کے بعد پاکستان میں 

نٹ لگانے کے حوالے سے بھی اہم پیشرفت متوقع ہے۔موبائل مینوفیکچرنگ یو  
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