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2019،  اکتوبر    27 
 
 

لے میں اعتماد کو برادری تاجر ٓار بی ایف  
 شناختی وہ ہے مانع امر جو میں کرنے قائم شپ ریلیشن بہتر درمیان کے ٓار بی ایف اور تاجروں

 شناختی اور کریں پر سطح فکسڈ وصولی کی ٹیکسوں کہ ہے مطالبہ کا تاجروں۔ ہے شرط کی کارڈ

 ٓایا سامنے بیان یہ دنوں گزشتہ کا ٓار بی ایف چیئرمین میں بارے اس۔ جائے کی ختم شرط کی کارڈ

 بعد کے جس ہے رہا جا کیا غور پر کرنے نرم اسے یا کرنے ختم شرط کی کارڈ شناختی کہ تھا

 ہزار50 کہ دیا کر واضح نے انہوں ہوئے کرتے گفتگو سے میڈیا میں ٓاباد اسالم روز کے جمعہ

 ایف اور نہیں غور زیر تجویز کوئی کی کرنے ختم شرط کی کارڈ شناختی پر خریداری کی روپے

 کر ہفتے اگلے اعالن کا جس ہے گئی لی کر تیار اسکیم ٹیکس فکسڈ تاہم ہے قائم پر شرط اپنی ٓار بی

 نے زیدی شبر کو اجالس کے ریونیو اور خزانہ کمیٹی قائمہ کی اسمبلی قومی ازیں قبل۔ گا جائے دیا

 شناختی کیونکہ گے نکالیں راستہ درمیانی کوئی سے حوالے کے شرط کی کارڈ شناختی کہ بتایا

 ٓائندہ کہ دی تسلی پر بات اس کو کمیٹی قائمہ نے انہوں تاہم ہے ہوا کم کاروبار سے شرط کی کارڈ

 کو اکتوبر10 کہ ہے ذکر قابل امر یہ۔ گا بڑھے حجم کا دہندگان ٹیکس اور محاصل میں ماہی سہ

 مظاہرے والے ہونے پر موقع کے انعقاد کے کنونشن کے تاجران انجمن پاکستان ٓال میں ٓاباد اسالم

 ٓاگئی پر سر اب تاریخیں یہ۔ تھا کیا اعالن کا ڈائون شٹر گیر ملک کو اکتوبر29 اور28 نے شرکا میں

 ہے رکھا کر شروع بھی عمل کا چیت بات سے نمائندوں تاجر نے ٓار بی ایف دوران اس اگرچہ ہیں،

 صورت یہ۔ جاتا لیا واپس سردست اسے کہ ہوتا بہتر گئی، لی نہیں واپس تاحال کال کی ہڑتال لیکن

۔ ہے پر سر بھی مارچ ٓازادی ممکنہ کا اپوزیشن کہ ہے رہی بن باعث کا تشویش زیادہ لئے اس حال

 ہوئے لیتے میں اعتماد کو برادری تاجر پر طور فوری ٓار بی ایف کہ ہے کی بات اس ضرورت

۔کرے سعی کی بنانے سازگار کو فضا کاروباری  
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