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کراچی (اسد ابن حسن) قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ پہلے پیسہ باہر لے جانے اور جائیدادیں خریدنے پر پابندی

نہیں تھی اس لئے کارروائی کرنا مشکل ہوگا تاہم ایف آئی اے نے متحده عرب امارات میں جائیدادیں رکھنے والے

جن 300؍ افراد کی فہرست جاری کی ہے ان میں 174کا سندھ ، 87کا پنجاب، 26 کا اسالم آباد ،11کا کے پی کے

، 2کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ تفصیالت کے مطابق ایف بی آر نے جن پاکستانیوں کی متحده عرب امارات میں

جائدادوں کی موجودگی کی فہرست جاری کی ہے ان کی تعداد 300سے زائد ہے اور ایف آئی اے نے ان کو نوٹسز

جاری کردیئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن نے نمائنده ’’جنگ‘‘ کو کی۔ جاری

کرده فہرست میں 8کالم ترتیب دیئے گئے ہیں، پہال پراپرٹی کے مالک کا نام، دوسرا اس کی ملکیت میں کتنی پراپرٹی

ہیں، اس کا ایڈریس، ایف آئی اے کے کس زون میں آتا ہے، مالک کا ای میل ایڈریس، موبائل کانٹیکٹ، دیگر فون

نمبرز اور اس کا سوشل میڈیا پروفائل شامل ہیں۔ سب سے زیاده پراپرٹی رکھنے والے شخص کے پاس 22پراپرٹیز

ہیں اور اس کا تعلق پنجاب سے ہے جبکہ ایک پاکستانی کے پاس 18، ایک کے پاس 16، تین کے پاس 12، تین کے

پاس 9اور8، ایک کے پاس 7، چھ کے پاس 6، دو کے پاس 5، 18کے پاس 4، 23کے پاس 3، 61کے پاس 2اور بقیہ

کی ملکیت میں ایک پراپرٹی ہے۔ ان پراپرٹی کے

مالکان کا تعلق پنجاب سے سے 87، سندھ سے 174، اسالم آباد سے 26، خیبرپختونخوا سے 11اور دو کا تعلق

بلوچستان سے ہے۔ مالکان میں سابق بیورو کریٹس، سرکاری مالزم اور سیاسی شخصیات شامل ہیں۔ اس حوالے سے

قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں نہ تو پیسہ باہر لے جانے اور نہ ہی جائیدادیں خریدنے کی ممانعت تھی

لٰہذا اس پر کارروائی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس کے عالوه جن جائدادوں کو انکم ٹیکس ریٹرن میں اور بعد میں

ایمنسٹی اسکیم میں ظاہر کیا گیا، ان پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوسکتی، اگر کارروائی ہوسکتی ہے تو ان کو

خریدنے میں پیسہ ہنڈی حوالے کے ذریعے بھجوایا گیا۔ جائداد مالکان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پراپرٹی جائز

طریقے سے پیسہ بھیج کر خریدی گئی۔ اس کو انکم ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا گیا اور مالک اس سلسلے میں ایک

حلف نامہ اور پراپرٹی کے کاغذات منسلک کرے گا۔ گزشتہ کئی ماه سے ملک بھر کے ایف آئی اے اینٹی کرپشن

اور اکنامک کرائم ونگز سرکل گاہے بگاہے نوٹسز جاری کررہے تھے مگر اب اس میں تیزی آگئی ہے۔ سندھ میں

جائداد کے مالکان کا تعلق کراچی سے ہے، اس لیے ایف آئی اے اینٹی کمرشل سرکل نے تمام مالکان کونوٹسز

جاری کردیئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن نے ’’جنگ‘‘ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا

کہ 300سے زائد پراپرٹی مالکان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اور کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا اور اگر

قانونی طریقے سے جائداد خریدی گئی تو مالک کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمام کیس میرٹ پر ڈیل کیے

جائیں گے۔
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