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کراچی ( اسٹاف رپورٹر)بزنس مین گروپ کے چیئرمین سراج قاسم تیلی نے کے سی سی آئی کے نئے عہدیداران کو

ہدایت کی ہے کہ وه ٹریڈ آرگنائزیشن آرڈیننس 2007 کو دوباره بحا ل کرانے اور اس پر اصل روح کے ساتھ عمل درآمد

یقینی بنانے کے لیے حکومت کو قائل کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں جس کی پوری تاجروصنعتکار برادری نے تائید کی

تھی۔کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 57 ویں ساالنہ اجالس عام کے انعقاد کے موقع پر خطاب میں چیئرمین

بی ایم جی نے کہاکہ موجوده ٹی او او 2013 کے خاتمے اور ٹی او او2007 پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے

دوسری صورت میں تاجروصنعتکار برادری کے حقیقی نمائندے محروم ہی رہیں گے اور ایف پی سی سی آئی کے خالف

احتجاج جاری رہے گا۔ساالنہ اجالس عام میں بی ایم جی کے وائس چیئرمینز و سابق صدور کے سی سی آئی طاہر

خالق، زبیر موتی واال، ہارون فاروقی،انجم نثار، کے سی سی آئی کے نومنتخب صدر جنید ماکڈا، سینئر نائب صدر خرم

شہزاد، نائب صدر آصف شیخ جاوید،حال ہی سبکدوش ہونے والے کے سی سی آئی کے سابق صدر مفسر عطاملک،سابق

سینئر نائب صدر عبدالباسط عبدالرزاق، سابق نائب صدر ریحان حنیف، سابق صدور اے کیو خلیل، ہارون باری،شمیم

فرپو،کے سی سی آئی کی منیجنگ کمیٹی کے اراکین اور ممبران کی بڑی تعداد شریک تھی۔انہوں نے جنید ماکڈا کی

جانب

سے بطور صدر بیان کیے گئے منصوبوں کا حوالہ دیتے ہوئے نومنتخب عہدیداروں کو اجازت دی کہ وه مستقبل میں

اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں لیکن ساتھ ہی انہیں یہ ہدایت بھی کی کہ منیجنگ کمیٹی کے اراکین سے اس پر ضرور

تبادلہ خیال کیا جائے۔چیئرمین بی ایم جی نے سبکدوش ہونے والے عہدایدروں مفسر عطاملک، عبدالباسط عبدالرزاق اور

ریحان حنیف کو مبارکباد دی ۔انھوں نے کہا کہ کراچی شہر ملکی خزانے میں 65فیصد سے ذائد کا حصے دار ہے

جبکہ حالیہ اعدادوشمار کے مطابق ہمارا شہر صوبائی خزانے میں91فیصد ریونیو جمع کراتا ہے تاہم بدقسمتی سے

ترقیاتی کاموں کے لئے شہری حکومت کو بمشکل آٹھ ارب روپے دیئے جاتے ہیں جسے بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔

وائس چیئرمین بی ایم جی و سابق صدر کراچی چیمبر انجم نثار نے سبکدوش عہدیداران کو مفسر ملک کی سربراہی میں

کراچی چیمبر کے ُامور کو پیشہ ورانہ انداز میں اور خوش اسلوبی سے چالنے پر خراج تحسین پیش کیا۔اس موقع پر

کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نو منتخب صدر جنید اسماعیل ماکڈا نے اپنے سال بھر کے تفصیلی ایجنڈے

پر روشنی ڈالتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ بحیثیت کراچی چیمبر کے صدر وه بھرپور کوشش کریں گے کہ تاجر و

صنعتکار برادری کو درپیش مختلف دیرینہ مسائل کو حل کرایا جاسکے۔
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