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کراچی ( امداد سومرو)اربوں روپے کی منی النڈرنگ کےتناظر میں مقدمے کے اندراج اور کچھ نامور بینکرز بشمول

سمٹ بینک کے سابق سربراه حسین لوائی اور سابق نائب صدر طلحہ رضا کی گرفتاری کے بعدوفاقی تحقیقاتی ایجنسی (

ایف آئی اے) اس سارے کھیل سےفائده اٹھانے والے اصل شخص تک پہنچنے کیلئے 2بزنس مین باپ اور بیٹے کی

گرفتار پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہے۔دی نیوز کو ذرائع سے معلوم ہوا ہےکہ 8افراد بشمول بینکرز حسین لوائی ، طلحہ

رضا، اومنی گروپ کے سربراه انور مجید ، بیٹے اے جی مجید اور دیگر کیخالف اینٹی منی النڈرنگ اور بینکنگ آرڈیننس

کے تحت ایک ایف آئی ار 04/2018درج کرلی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے جمعے کو حسین

لوائی سمیت دیگر 4 بینکرز کو گرفتار کیا گیاہے، ایف آئی اے نے ناصرف35ارب روپے کی منی النڈرنگ کا سراغ لگایا

بلکہ اصل آپریٹرز ، سہولت کاروں اور فوائد حاصل کرنےوالے اصل افراد بشمول ایک معروف سیاسی شخصیت کا بھی

سراغ لگا لیاہے۔ایف آئی اے کے ایک اعلٰی افسر نے بتایا ہےکہ مقدمے کے اندراج ، اب تک ہونےوالی تحقیقات اور

گرفتار افراد کے بیانات کی روشنی میں ایجنسی ا ب انور مجید اور انکےبیٹے اے جی مجید کو گرفتار کرناچاہتی ہے

جنہیں اس کھیل کااہم کھالڑی کہا جارہاہے۔ اس تناظر میں تمام قانونی ضابطے مکمل کرنے کے بعد

دونوں باپ بیٹے کے ریڈ وارنٹس جاری کیے جائینگے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کھیل کیلئے اےون انٹر پرائزز، رائل انٹر

پرائز ز، الفا زولو (پرائیوٹ) لمیٹڈ، الجسٹک ٹریڈنگ، ابراہیم لنکرز، ایگرو فارمز ٹھٹھہ اور پارتھینن (پرائیوٹ) لمیٹڈ اور

دیگرغیر مشہور و جعلی کمپنیوں کے نام سے اکائونٹس کھولے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق 29بے نامی اکائونٹس

مینسے 16سمٹ بینک، 8سندھ بینک اور 5اکائونٹس یوبی ایل میں مبینہ طور پر 2013،2014 اور2015 میں کھولے گئے

جہاں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مذکوره رقم کمیشن اور رشوت کا کاال دھن ہوسکتا

ہے ، ذرائع کے مطابق اتنے بڑے پیمانے پر ٹرانز یکشن کے باوجود بینک حکام نے ایف آئی اے سمیت متعلقہ اداروں

کو کبھی رپورٹ نہیں کیا۔
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