
بیرون ملک جائیدادیں‘سو پاکستانیوں کی فہرست 2017ء میں سامنے آئی

jang.com.pk/news/546856

اہم خبریں

08 ستمبر ، 2018

فیصل آباد (شہباز احمد )ایف آئی اے کے پاس سو پاکستانیوں کی ایک ایسی فہرست موجود ہے جنہوں نے مبینہ طور

پر غیر قانونی ذرائع سےبیرون ملک جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ نومبر2017ء میں پارلیمانی کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا تھا

کہ ایف بی آر،ا سٹیٹ بنک اور ایف آئی اے کو قانونی طور پر یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وه پاکستا نیو ں سے

بیرون ملک کی گئی سرمایہ کاری کی تفصیالت طلب کر سکیں تاہم نیب کا اداره "اینٹی منی النڈرنگ" اور کرپشن کے

معاملے پر دوسرے ممالک سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ان افراد کے خالف مزید کارروائی میں جہاں پاکستانی قوانین میں

موجود خامیاں آڑے آئیں وہیں یہ رکاوٹ بھی سامنے آئی کہ پاکستان اور عرب امارات کے مابین کرپشن سے متعلق

تحقیقات میں تعاون کا کوئی سمجھوتہ موجود نہیں ہے۔اب وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر حکومت نے ایک

خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جس میں اسٹیٹ بنک ، نیب اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نمائندے شامل

ہیں۔ یہ ٹاسک فورس اس سلسلہ میں قا نو ن سازی اور ناجائز طور پر بیرون ملک منتقل کی

گئی دولت کو واپس النے کے لئے تجاویزتیار کرے گی۔یہ فہرست نومبر 2017ءمیں قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی

برائے فنانس کے سامنے بھی پیش کی گئی تھی ۔ یاد رہے کہ یہ فہرست موجوده وزیر خزانہ اسد عمر کے مطالبے

پرسامنے آئی تھی جو اس وقت پارلیمانی کمیٹی کے رکن تھے۔ ان 100افراد میں وقار10جائیدادوں، شہزاد 9،نوید

پانچ،رضا ،سلطان ،عدیل ، بختیار اور انور چار، چار جبکہ فواد ، مجیب ،شاہزیب ، عائشہ ،اشفاق عالم ، اشفاق قمر ،

خورشید ،محمود اورعالم تین، تین جائیدادوں کے مالک ہیں۔ اسی طرح زبیر،فراز ، آصف ، ندیم، قادر، آفتاب ، ظہیر،

محبوب، ندیم، کاشف، نجیب رحیم، نجیب رحمان، نوید،سائره ،افراز، عبدهللا ، انیسہ ،جمیل ، مسعود ، صداقت ، نثار،

باصل، محمد علی، علی ، جاوید، فہد، کاشف ، عمار ، منصور اور صفوان دو ، دوجائیدادوں کے مالک ہیں ۔ اس کے عالوه

ایک ، ایک جائیداد کے حامل پاکستانیوں میں علیمہ ، ضیا، خرم ، خلیل ،ماجد، سنتوش،شاہد ،شائستہ ،ماریہ ، زاکیم ،
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حامد،عثمان ، محمد شبلی، صہیب ، ثاقب، سلمٰی ، صفینہ ، رفعت ، نورین، منیر، افتخار، کامران ، ہارون ،حامد ، جہاں

آرا ، فرخ ، سعدیہ ، جنید، شاہد، عبدهللا، اسد، در سیمہ، ارسالن ، عائشہ ،اعجاز،صہیب، فرح ،فرحان ، عمران،

فرخنده، مریم، مدیحہ، شہزاد، عادل ، عدنان، خالد ، ارشد ، سلیم، جنید، کریم، مومن، فرحان اور طارق شامل ہیں ۔


