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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 سهشماره مقاله: 

 

 : مقاله موضوع

 بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان نیآفالشبکه 

 

 نویسنده: پیمان قزلباش

 فرویراستار: ایوب جمیل

 : پویا توتونچیمترجم
 

 (ترجمه شده است. یسیاست و فقط به زبان انگل یمقاله فارس نیزبان مرجع ا)
 

  نکاتباشد و به همین دلیل به اطالعات عمومی میدر سطح  میفاهمو  فیتعار هئاین مقاله جهت ارا

 .پردازدتخصصی نمیو  فنی

باشد و در صورت این مقاله متعلق به شرکت سایه می مادی و معنوی تمامی امتیازات و حق و حقوق

 )شرکت سایه( الزامی و ناشر کپی برداری و یا هر نوع استفاده از محتوا و مفاهیم مقاله، ذکر منبع

 محفوظ است.سایه شرکت  ناشر و باشد؛ در غیر اینصورت حق پیگرد قانونی برایمی

 

 رسمی شرکت سایه: هایآدرس وب سایت و ایمیل

SAAYEAH CO LTD. 

www.saayeahcoltd.netWebsite:  

info@saayeahcoltd.netMail: -E 

 inquiries@saayeahcoltd.netMail: -Inquiry E 
 

  شمسیهجری  1400 سال ماهآبان  24 نبهدوش :مقاله تاریخ انتشار
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 :(آفلجرزیر مجموعه شبکه آفالین بانکی )

 High Level or High Primeرتبه باال )اصلی های بانک( و Central banksهای مرکزی )بانکتمامی 

Banksو بانک )( های اصلیPrime Banksو سایر بانک )و  دولتی های زیر مجموعه و حتی موسسات مالی

 لهیبوسهمگی  ،در سراسر جهان بزرگ و کوچک های مالیو در کل تمامی صندوق یا موسسات مالی خصوصی

صاالت سروری و این ات دباشنیم تیدر حال فعالو  بودهمتصل  به شبکه آفالین بانکیبزرگ یا کوچک  یسرورها

 باشد.می تحت نظارت فارمکامالً 

که آنالین آفالین بانکی طراحی شده است و مدیریت زیرساختی شبشبکه آنالین بانکی نیز بر پایه شبکه 

 باشد.بانکی بر عهده شبکه آفالین بانکی می

 :به فارم یبانک نیو شبکه آنال نیشبکه آفال یوابستگ و مثبت ینکات منف

  .وابستگی شبکه آفالین و شبکه آنالین بانکی به فارم نکات منفی و مثبت بسیاری دارد

مربوط به  ،مبه شبکه فار یبانک نیو شبکه آنال یبانک نیشبکه آفال یوابستگ ینکات منف نیاز مهمتر یکی

انگشت  دعداهستند اما ت ینفوذ به شبکه بانک یدر تالش برا یادیز یمتاسفانه هکرها .باشدیبحث هکرها م

 نیآفال یبکه بانکشا در ر یفاند یقیتوانند بطور حقیرا دارند و م یورود و دخالت در شبکه بانک ییتوانا یشمار

 .جا کنندجابه

 دادس،ید نگ،یشیآنها عبارتند از ف نیوجود دارد که مهمتر یهک کردن شبکه بانک یبرا یمختلف یها روش

 رهیو غ یهک روس ،یکمان نیجدول رنگ ،یحمالت هوش مصنوع

ف را یثک یهاپول ییجاجابه ییمتخصص تنها توانا یاست که هکرها نیقابل توجه او نکته بسیار مهم 

 نقل و انتقال منابع پاک را ندارند. یینداشته و توانا یدسترس زیتم یهاداشته و به پول

 خواهیم داد. مقاالت آیندههای تمیز، توضیحات کاملی در های کثیف و پولدر خصوص پول

مربوط به  مفارشبکه به  یبانک نیو شبکه آنال بانکی نیشبکه آفال یوابستگترین نکات مثبت یکی از مهم

 شود.مدیریت و مسئولین فارم می نقصو بی نظارت دقیق

باشند؛ برای جلوگیری از نفوذ هکرها مسئولین فارم بصورت شبانه روزی در حال فعالیت در سراسر دنیا می

پس از شناسایی هکرها  کهاست  و متخصص ایحرفهفوق هکرهای این مسئولین فارم شناسایی  ه اصلیوظیف و

همانطور که در مقاالت قبلی کنند و های اجرایی ارسال میآن اشخاص خاطی و خالفکار را به ارگان پرونده
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گیرند و تحت پیگرد قانونی قرار می)فدرال رزرو( فارم  ییاجرا اشاره شد تمامی خالفکاران توسط بازوی اصلی

 گردد.رفتار می افراد خطرناک طبق قوانین قضایی هر کشور با آن

آنالین  و حتی شبکه یکی دیگر از وظایف مسئولین فارم شناسایی تخلفات بانکی در شبکه آفالین بانکی

وانین و مقررات قکه خارج از  با ارقام باال ؛ یعنی به هر دلیلی، هر منبع مالیباشدمیدر سراسر جهان  بانکی

ر بانکی و یا ین بانکی از طریق سروالمللی و یا بدون اخذ مجوز و حتی اگر به روش هکری در شبکه آفالبین

ف در نقل گردد و در صورت اثبات تخلسرور شخصی جابجا گردد، توسط مسئولین فارم مانیتورینگ و رصد می

رونده را به مسئولین کنند و پبلوکه میفریز و را سریعاً  مالی مسئولین فارم آن منبع ،و انتقاالت آن منبع مالی

 کنند. رسیدگی ارسال میجهت )فدرال رزرو( اجرایی 

 الین بانکی:فآ والین نسرورهای شبکه آ و نام گذاری دسته بندی

شود ع میکه از سرور شماره اِم صفر شرو شوند( مشخص میMبا حرف اِم ) شبکه آنالین بانکی سرورهای

 (M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6رسد. )و در سرور شماره اِم شش به اتمام می

لی که در سرور و منابع ماباشند می آنالین قرار دارند منابع مالی تمیز و پاک M0منابع مالی که در سرور 

M6  باشند.میآنالین قرار دارند منابع مالی کثیف 

فر شروع ص ن اِسکه از سرور شماره اِ شوندی( مشخص مNS) ن اِسف اِوبا حر یبانک نیالفشبکه آ یسرورها

  (NS0-NS1-NS2-NS3-NS4-NS5-NS6) .رسدیشش به اتمام م ن اِسشماره اِشود و در سرور یم

الی که در سرور مباشند و منابع میآفالین قرار دارند منابع مالی تمیز و پاک  NS0منابع مالی که در سرور 

NS6  باشند.میآفالین قرار دارند منابع مالی کثیف 

و بانکی  آنالینشبکه سرورهای و  بانکی خصوصیات سرورهای شبکه آفالین یا تفاوت و ،در خصوص وجه تشابه

 بعداً توضیحات کامل ارائه خواهد شد.یا در خصوص منابع مالی قرار گرفته شده در این سرورها 

های سوء وشرفسادهای مالی و  وهای نظارت پولی سازمانچگونگی نظارت ها و در ادامه در مورد انواع پول

این تخلفات د و اینکه های مالی را توضیح خواهیم داهای پیشگیری از سوء استفادههای مالی و متقابالً روشاستفاده

 .آورند صحبت خواهیم کردآمدهایی را بوجود میچه مسائل و پیش

ن و آنالین سیستم آفالیبخش سروری در  ؛المللیبروز مشکالت و تخلفات بیش از حد در سیستم بانکداری بین

و حتی در صورت  هایی منتشر کردهنویسنده را بر آن داشت تا این اطالعات عمومی را در قالب دست نوشته ،کیبان

 .لزوم به مرحله چاپ و توزیع نیز برساند
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ی جهان اگر بانکدار هایهدف نویسنده از انتشار مقاالت این است که عموم مردم جهان مطلع شوند که سیستم

در ولی جهان را توانند بحران پراحتی و به سادگی میه و طبق قوانین پیشروی کنند بد نداشته باشواقعی صداقت 

 .حل کنندترین زمان ممکن سریع

بزرگ بوجود  قصد داریم مسئولین سیستم نظارت پولی و بانکداری جهان را مطلع و آگاه سازیم که مشکالت ما

عدم علم کافی و  آمده در سیستم بانکداری جهان بدلیل بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده نابجا بر اثر عدم آگاهی و

 ست.همسئولین مربوطه بوده و افراد و متخصص نبودن 

سیستم  گیررن بیست و یک میالدی هستیم همان تصمیمات اشتباه و نابجای گذشته، گریباناکنون که در ق

 مشکالت مالی های بزرگ و کوچک باها و دولتمالی و بانکداری بسیاری از کشورها شده است و متاسفانه حکومت

ت مالی ی و مشکالجهان در تنگدستدر سرتاسر کنند و عموم ملت در سراسر جهان دست و پنجه نرم می شدیدی

 برند.به سر می

های قانونی قصد داریم با آگاه سازی عموم مردم و مسئولین محترم سیستم مالی و نظارت پولی، روش همچنین

ت درست و ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با حرکها، دولتدر سیستم بانکی را اعالم کنیم که حکومت

 ان خاتمه دهند.صادقانه مشکل و بحران مالی را در جه

ه حتماً و حتماً، کنیم کشبکه آفالین بانکی با شبکه آنالین بانکی؛ به شدت تاکید میبین بدلیل وابستگی شدید 

منابع مالی  وباید و باید مسئولین محترم نظارت پولی و سیستم بانکداری جهانی در خصوص شبکه آفالین بانکی 

خود، در روند کاری  داشته باشند و با اعمال تغییراتی کوچک و یا بزرگ موجود با ارقام بسیار باال، اطالعات کافی

ح اشتباهات ایجاد کنند و حتی شاید در طی این مسیر نیاز به اصالکشورشان مسیر نوینی در حل مشکالت مالی 

 باشد. نیز گذشته و ایجاد تغییراتی در قوانین ثبت شده قبلی

د از منابع عظیم تواننحقیقی و حقوقی با اخذ مجوزات الزم به راحتی میها و اشخاص ها، بانکها، دولتحکومت

ثر عدم آگاهی امالی موجود در شبکه آفالین بانکی جهت حل مشکالت مالی جهان استفاده کنند، اما متاسفانه بر 

گردد که میجرا المللی صادر شده و همچنان پابرجا بوده و اهای نظارت پولی بینقوانینی از سوی سیستم ،کافی

های نظارت پولی گیر خود سیستمرکت کُند در این مسیر گردیده است و این قوانین نابجا در نهایت گریبانباعث ح

 و بانکداری شده است. 

ه است و باعث بروز مشکالت بسیار جدی و بزرگ شد ،توان گفت این اشتباهات به ظاهر کوچکدر نهایت می

 نتیجه آن جز ضرر و زیان برای خودشان و حتی برای همگان نبوده است.
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باشند؛  ها به شبکه آفالین بانکی به صورت مستقیم دسترسی داشتهاگر موسسات مالی کوچک همانند بانک

نابع آنالین بانکی کنند وتایز( منابع آفالین بانکی به متوانند براحتی طبق قوانین و مقررات اقدام به تبدیل )مونمی

ارد گردونه اقتصادی و پس از خلق پول واقعی )با کسر کسورات قانونی( آن را در شبکه آنالین بانکی تزریق کرده و و

 کشورشان نمایند.

ر جهان را به اتمام راسناتمام در سهای توان پروژهبا خلق پول و تزریق آن به سیستم بانکداری جهان، براحتی می

 رساند. های جدید و مورد نیاز هر کشور را سریعاً اجرایی کرده و به اتمامتوان پروژهرساند و یا می

سازی زی و بهینهسارسانی، آگاهکنیم که هدف ما اطالعدر پایان این مقاله به صورت رسمی و قانونی اعالم می

غرض و کامالً بییر خباشد؛ نیّت ما و سیستم آفالین و آنالین بانکی میدر مسائل مربوط به سیستم بانکداری جهانی 

تخریب، نیم قصد کایم و رسماً اعالم میجهت رفع مشکالت مالی حاکم بر جهان قدم برداشتهاز سر دلسوزی بوده و 

  .و نخواهیم داشت نداریم ،به حریم اشخاص حقوقی و حقیقی نداشته احترامیو یا بی تجاوز ،توهین

لی و سیستم های نظارت پودر سیستمگیری چشمسازی در آینده نزدیک شاهد بهینهبا آگاهی عموم امیدواریم 

 المللی باشیم.بانکداری بین

 

 .سهپایان مقاله شماره 
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