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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) بزنس مین گروپ کے چیئرمین اور سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سراج

قاسم تیلی نے کہا ہے کہ کے سی سی آئی کے الیکشن برائے 2018-19میں بی ایم جی کے تمام 15امیدوار بھاری

اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے کیونکہ تاجر و صنعتکاربرادری کی وا ضح اکثریت بی ایم جی کے ساتھ ہے۔بزنس

مین گروپ نے 1998سے ’’ عوامی خدمت ‘‘ کی پالیسی پر مؤثر انداز میں کام کرتے ہوئے کراچی چیمبر کو چالیاجس

کی وجہ سے ماضی میں مالی مشکالت کے شکار کراچی چیمبر کو مالی طور پر ایک خود مختار، مستحکم اور مضبوط

اداره بنا دیا گیا۔ یہ بات انہوں نے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کے موقع پر کہی۔اس موقع پر وائس چیئرمنز بی ایم

جی و سابق صدور کے سی سی آئی طاہر خالق،زبیر موتی واال،ہارون فاروقی،انجم نثار، کے سی سی آئی کے صدر

مفسر عطاملک،سینئر نائب صدر عبدالباسط عبدالرزاق، نائب صدر ریحان حنیف، سابق صدر اے کیو خلیل اور بی ایم جی

کے امیدواروں کے عالوه منیجنگ کمیٹی کے اراکین، دیگر سابق صدور و بی ایم جی کے حامی بھی بڑی تعداد میں

موجود تھے۔انہوں نے بزنس مین گروپ کی مجموعی طاقت اور حمایت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کئی تجارتی

ایسوسی ایشنز، صنعتی ٹاؤن ایسوسی ایشنز، کمرشل مارکیٹوں کی ایسوسی ایشنز،سیکڑوں چھوٹے اوربڑے تاجروں

اورصنعتکاروں نے آنے والے الیکشن میں بی ایم جی کی تہہ دل سے مکمل حمایت کی ہے ۔اس ضمن میں حال ہی میں

ہونے والی ایک اہم پیش رفت میں بزنس مین پینل (بی ایم پی) ایف پی سی سی آئی میں یو بی جی کے مدمقابل ہوتا ہے

اور اس کی سرپرستی الہور سے میاں انجم نثار کررہے ہیں اس پینل نے بی ایم جی کی غیر مشروط حمایت کا اعالن

کیا۔انہوں نے کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان، ناصر ترک، سلیم میمن اور الیکٹرونک

مارکیٹ اور پیپر مارکیٹ کے دیگر قابل ذکر افرادکے عالوه شہر بھر کی دیگر اہم مارکیٹوں کے نمائندوں کی جانب سے

بی ایم جی کی حمایت کو سراہا۔انہوں نے مخالف پارٹی کے تبدیلی کے نعرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہاکہ وه کے سی

سی آئی میں کس قسم کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں یہ وه اداره ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا گیا۔بی ایم جی

کے چیئرمین نے مزید کہا کہ بی ایم جی کی کے سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے بعض بڑی کامیابیوں کا ذکر کرتے

ہوئے کہا کہ کے سی سی آئی کی جانب سے شوکت عزیز کے وزارت عظمٰی کے دور میں این ایف سی ایوارڈ میں

ریونیو جینریشن کو شامل کرنے کے لیے حکومت پر زور کراچی چیمبر کی جانب سے دیا گیا۔کے سی سی آئی نے بولٹن

مارکیٹ اور ٹمبرمارکیٹ کے سانحے میں متاثر ین کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔کراچی میں قیام امن کو بحال کرنے

میں بھی کے سی سی آئی کی جدوجہد کو نہیں بھالیا جاسکتا۔ کراچی چیمبر نے تمام سیاسی جماعتوں اور قانون نافذ

کرنے والے اداروں کو 2013 میں اس بات پر قائل کیا کہ کراچی آپریشن کا آغاز کیا جائے ۔
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