
نومبر ، 05 2018

سسٹم اتنا جدید ہو ڈیٹا چوری ہونے پر بھی استعمال نہ ہوسکے، 
اسٹیٹ بینک

ترجمان اسٹیٹ بینک عابد قمر نے کہا ہے کہ بینک ڈیٹا کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں ٓائی ٹی سسٹم کو اتنا جدید اور بہتر بنایا (جنگ نیوز)کراچی
جائے کہ اگر ڈیٹا چوری ہو بھی جائے تو ا س کا استعمال نہ ہوسکے جبکہ تحریک انصاف کے عامر محمود کیانی نے کہا ہے کہ نون لیگ کی 
پرائس کنٹرول کمیٹیز کی کوشش ہے کہ لوگوں کو زیادہ پریشانی ہو، گیس کی قیمت بڑھ جانے پریقینا لوگ شکایت کر رہے ہیں ۔ بدقسمتی سے 

قرضہ  کا پچھلے ادوار میں ہر کام سیاسی انداز میں کیا جاتا رہا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ گیس کی مد میں ڈیڑھ سو ملین
میں ’’ نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ‘‘کروڑ لوگوں کو صحت کارڈ انشورنس دیں گے ۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام 3چڑھ گیا، دسمبر تک 

گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رانا محمد افضل نے کہا کہ وزیراعظم نے ملک کی تصویر بگاڑ کر پیش کی ملک میں 
 سرمایہ کاری النی ہے تو مثبت باتیں بتائیں، پانچ سال سے خیبرپختونخوامیں ایک ہأوسنگ کالونی مکمل نہیں کر سکے اور میٹرو بھی سب کے

 سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی ملک غالم رضا ربانی کھر نے کہا کہ مہنگائی نے غریب کو پریشان کر دیا، ستر َاسی دنوں میں ہم یقینا ان سے بہت
بڑے فرق کی امید نہیں لگا رہے ہیں لیکن کم سے کم ترقی کی سمت پر جاتے ہوئے معامالت نظر ٓاجانے چاہیے تھے۔ ترجمان اسٹیٹ

ی بینک عابد قمر نے کہا کہ ڈیبٹ اور کریڈیٹ کارڈز کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے ایک بینک کے اکأونٹس سے کافی بڑی رقم غیرممالک میں نکلوائی گئ
ہیکرز کے منظم گروپ نے یہ کام کیا ہے بینک ڈیٹا کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔عامر محمود کیانی نے مزید کہا کہ حکومت نے کوشش یہی 

کی کہ غریب پر بوجھ نہ پڑے امیروں پر ہی بوجھ پڑے بدقسمتی سے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ذرا سی مہنگائی ہو تو لوگ اپنے طور پر بہت 
بڑھا دیتے ہیں ماہ رمضان کی مثال موجود ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کی بات کی گئی یہ نون لیگ کی اب تک لگی ہوئی ہے اور ُان کی کوشش 
ہے کہ لوگوں کو زیادہ پریشانی ہو۔ عمران خان نے جو چین میں تقریر کی وہ بالکل صحیح تھی جب تک مرض کے حوالے سے بات نہیں کی 

جائے گی ٓاپ ُاس کو بہتر کیسے کرسکتے ہیں۔ دسمبر تک ہم تقریبًا تین کروڑ لوگوں کو صحت کارڈ انشورنس دینے جارہے ہیں اسی طرح کے 
بہت سے کام ہونے جارہے ہیں مستقبل میں اگر کوئی دس روپے بڑھ جانے سے متاثر ہو رہا ہے تو یقینا ٓاگے جا کے ُاسے دس ہزار کا فائدہ 

ں می بھی ُاٹھائے گا۔ بنکوں کا ڈیٹا چوری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان اسٹیٹ بینک ٓاف پاکستان عابد قمر کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان
 اپنی نوعیت کا پہال واقعہ ہے جس میں ڈیبٹ اور کریڈیٹ کارڈز کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے ایک بینک کے اکأونٹس سے کافی بڑی رقم غیرممالک میں

ائے ا جنکلوا لی گئی ہیکرز کے منظم گروپ نے یہ کام کیا ہے بینک ڈیٹا کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ٓائی ٹی سسٹم کو اتنا جدید اور بہتر بنای
کہ اگر ڈیٹا چوری ہو بھی جائے تو ا س کا استعمال نہ ہوسکے اور بینکوں اور کسٹمرز کو بالخصوص نقصان نہ اٹھانا پڑے۔کچھ بینکوں نے 

بیرون ملک کارڈ کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے تاہم کچھ بینکوں نے ایک محدود حد تک اپنے کسٹمرز کو سہولیات دی ہیں کہ اپنے کارڈز 
بیرون ملک میں استعمال کرسکیں۔ 


