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اسالم آباد ( مہتاب حیدر)ایف بی آر کے نئےچیئرمین محمد جہانزیب خان نے ایف بی آر کے اعلٰی افسران کو صاف

الفاظ میں پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وه سیاسی نزاکتوں باالئے طاق رکھتے ہوئے مملکت کے آئین و قانون کے مطابق کام

کرینان کا ساده الفاظ میں کہنا تھا کہ ’’گو بائے بک‘‘انہوں نے اعلٰی افسران سے اپنی پہلی مالقات میں سیاستدانوں کو

بھی کھال پیغام دیا ہے کہ وه ایف بی آر کے افسران کو ملک کے آئین اور قانون اور ٹیکس قوانین کے مطابق کام کرنے

دیں۔ اس موقع پر ایف بی آر کے افسران نے چیرمین کو گزشتہ ہفتوں کے دوران اہم ٹیکس معامالت پرپریزینٹیشن دی۔

اس موقع پرجہانزیب خان نے کہا کہ اچھے اور برے افسران کو پیشہ ورانہ کارکردگی ہوگی اور اگر ان کے علم میں

کوئی مشکوک یا باالئے قانون بات نظر آئی تو وه کسی بھی مصلحت کو برداشت نہینکریں گے، گو کہ وزارت خزانہ میں

بائیس گریڈ کے سات افسران کی موجودگی میں وزارت کے باہر سے جہانزیب خان کے بطور چیرمین کے تقرر کے

خالف مذاحمت پائی جاتی تھی نہ صرف یہ بلکہ ان کی شناخت سابق وزیر اعلٰی پنجاب میانمحمد شہباز شریف کی

قربت بھی ہے اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ان کا تقرر ان کی صالحیتوں اور سخت محنتی افسر کی وجہ سے کیا ہے

کیونکہ موجوده حکومت کا ٹارگیٹ چارہزار ارب روپئے کی ٹیکس وصولی کو آٹھ ہزار

ارب روپئے یعنی دگنا کرنے کا حدف ہے جس کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے خطرناک صورتحال سامنے آسکتی

ہے۔ ان کی پہلے حکم نامے میں اعلٰی افسران کو ماہانہ ایک صفحے پر مبنی کارکردگی رپورٹ بھیجنے کا حکم دیاانہوں

نے کہا کہ ایف بی آر کے عالوه باہر سے کوئی ہدایات نہیں آئیں گی جو بھی پالیسی بنے گی ایف بی آر کے افسران

بنائیں گئے اور اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ چیرمین ایف بی آر کا کہنا تھا بدقسمتی سے کچھ افسران سیاسی رجہان

رکھتے ہینمگر انہینصاف اور کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ صرف آئین و قانون اور ایف بی آر کےقونین کے

مطابق کام کریں،اس موقع پر چیرمین ایف بی آر نے پریزنٹیشن دینے دالے افسران کو غور سے سنا اور پھر اس کے

بعد موضوعات پر بحث کی ، مثال کے طور پر جب آئی آر آپریشن نے پریزنٹیشن کے دوران کہا کہ ایف بی آر

100ارب روپئے انتظامی اقدامات اور ٹیکس جینیریٹنگ ڈیمانڈ ز سے حاصل کرسکتا ہے اس پر چیرمین نے پوچھا کہ

ماضی میں اس حکمت عملی کےتحت کتنی آمدنی ہوئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے آئی آر کے افسر سے اس منصوبے

کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی۔ عالوه ازیں ایف بی آر کی تاریخ میں پانچ چیرمینزمیں سے باہر سے آنے

والے سربراه طارق باجوه نے دیگر سربراہوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھی جبکہ وزارت خزانہ سے مقرر کئے

افسران کی کاررکردگی مایوس کن رہی ہے۔
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