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کراچی ( سہیل افضل ) ایف آئی اے اور ایف بی آر نے 2017-18کی ایمنسٹی اسکیم میں اثاثے ظاہر کرنے والوں کو

نوٹسز جاری کر کے خوف وہراس پھیال دیا ،کاروباری برادری میں بے چینی،تاجروں اور صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ

نئی حکومت سے وابستہ اچھی امیدیں ختم ہو رہی ہیں ،ایف پی سی سی آئی نے وزیر خزانہ اور ایف بی آر چیئرمین

سے رابطہ کر لیا لیکن مثبت جواب نہیں مال۔ تفصیالت کے مطابق کئی بڑے بزنس ہاوسز نے ایف پی سی سی آئی اور

اپنی متعلقہ ایسویسی ایشنز سے رابطہ کر کے ایف آئی اے اور ایف بی آر کی جانب سے ہراساں کئے جانے کی

شکایت کی ہے ،تاجروں اور صنعت کاروں کا موقف ہے کہ ایسے افراد جن کے اثاثے بیرون ملک ہیں اور انھوں نے

ایمنسٹی اسکیم میں انھیں ظاہر کر دیا ہے اب انھیں ایف آئی اے کی جانب سے فون کر کے طلب کیا جارہا ہے کہ آپ

پیش ہو کر بتائیں کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا ،آپ کی انکوائری ہے اس لیے ایف آئی اے دفتر پیش ہوں جبکہ ایف بی آر

کی جانب سے تحریری نوٹسز آرہے ہیں جنگ کے رابطہ کرنے پرفیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹر

ی کے سنیئر نائب صدرسیدمظہر علی نا صر نے اس طرح کے نوٹسز اور فون کالز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ

کاروباری برادری میں حکومت کے اس اقدام سے سخت بے چینی ہے ،ایف آئی اے کے اہلکار کچھ گھروں پر بھی گئے

ہیں جو

کہ تشویش ناک ہے سیدمظہر علی نا صر نے تاجر برادری کو ہراساں کر نے کی مذمت کر تے ہو ئے کہاکہ اس سے

حقیقی ٹیکس ادا کرنے وا لو ں میں بے چینی پیدا ہو ئی ہے۔
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