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Abstract
One of the sections in the sanctions targeted against the Islamic Republic of Iran
is interbank communications and cutting off the country's access to the Swift
system. With the rise of international disagreements on the pretext of the
country's nuclear issues on Saturday, March 18, 2012, the Swift system of the
Central Bank of Iran was cut off in line with sanctions.
Accordingly, the main purpose of this study is to identify and rank Swift
alternatives in the sanctions environment in Iran. Initially, the field method
(semi-structured interview) was used to identify solutions (alternatives) and
criteria (characteristics of each method such as velocity of exchange, security,
etc.) while reviewing the experiences of other countries. Then, to rank the
identified strategies and criteria, the multi-criteria decision making method
(AHP) and Expert Choice software have been used. After completing the
questionnaire in the expert group, the results show that, Bilateral monetary pact
and currency swap, joining to China -Russian financial system are the top
priority solutions.
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چکیده
یكی از بخشهایی كه در تحریم ها بر علیه جمهوری اسالمی ایران مورد هدف قرار گرفته،
بحث ارتباطات بین بانكی و قطع دسترسی كشور به سامانه سوئیفت است .با باا گارفتن
اختالفنظرهای بینالمللی به بهانه مسائل هستهای كشور و به تبع آن اعمال تحریمهاای
جدید ،در  72اسفند  0931سیستم سوئیفت بانک مركزی ایران تحریم شد .بر این اساس
هدف اصلی پژوهش حاضر رتبهبندی راهكارهای جایگزین سوئیفت در محای تحاریم در
ایران است .در ابتدا برای شناسایی راهكارها (گزینههای جایگزین) و معیارها (ویژگی هار
روش مانند سرعت مبادله ،امنیت و غیره) ضمن بررسی كتابخانهای تجارب سایر كشاورها
از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است .در اداماه
برای رتبهبندی راهكارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیمگیاری چناد معیااره
( )AHPو نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شده است .نتایج ،گویای آن است كه از هشت
راهكار استخراج شده ،راهكارهاای پیماان پاولی دوجانباه و ساواا ارزی و پیوساتن باه
سیستم مالی چین و روسیه در اولویتهای برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شدهاند.
واژههایكلیدی :سوئیفت ،تحریم بانكی ،روش مقابله با تحریمها ،رتبهبندی 

طبقهبندیF38،E50 :JEL
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مقدمه
2

گسترش منابع علمی مرر بط برا قتتارات یرر  1ماننر قررر فبابراور م فمارا ق

( )8002تاللت تق ت که قمنیت به عنبق ک کاالی کمیاب ت جهرا قمررمم مرب ت
بجه ترق گراته قست م یر به قبزق ی برقی کمیاب ر نمبت قمنیرت م قارزق
ناقمنی ت جها ب ل ش ه قست .نفیب )8012( 3مسئبل ی طرقحی یر فا علیره
جمهب ی قسالمی ق رق ت مما قمباما ،ت کتاب فنر یرر  4قشرا ه مریکنر کره
یر نه نها ک قبزق

قفبرتی ت تستگاه سیاستگذق ی آمر ااست بلاره رک

فنر امی گیری م بهکا گیری خالتانره قبزق فرای قتتاراتی ،قجتمراعی م سیاسری
قست (نفیب.)1:7938،
ای قم بخ فا ی که ت یر فا مب ت ف ف ترق گراتره ،بیرا ق باطرا
بین بانای م تطع تسترسی ق رق به سامانه سبویفت قست .سبویفت 5قنجمن ق برا
مالی بین بانای بینقلمللی قست کرره مرکرز آ ت کرر ب بلک ررک قسررت م برره
صرب

مؤسرسه م بره شال عامنی اعالیرت مریکنر  .ق رن شرباه ،سرهیال

خ ما

م کهقی ق قم طر ق مرقکز ا قنهقی ت سرقسر تنیا ق قوره مریتفر  .سیسرت

مزبب به صب

م

چن کا بره قست .بانکفای عضب ،ت آ تق قی سرها بربته م ت

سبت مبسسه سهی فستن  .ق سال پیغا فای سبویفت می بقن جزویا

ترق تقتفرای

1. Sanction economics
2. Hufbauer & elt
3. Nephew
4. The Art of Sanction
5. SWIFT
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منعق بین تم کا بر ق أ ی نمبته م ا ب ل ق مفای خا جی ق قنجا تف
2017

( Scott

 .)& Zachariadis,با بجه به مظیفهقی که سبویفت ت نقل م قنتقال تق ق ی ت

سطح بین قلمللی تق ت ،تطع تسترسی ق رق به ق ن نظا مالی ،نقرل م قنتقرال تق ق ری
ق رق با ک ب فای خا جی ق مختل میکن ؛ بنابرق ن بجه بره قفاا فرا ی جهرت
جا گز ن سامی سبویفت م بهبن ی آ فا بر قساس معیا فای م خص ضررم
می اب .
ق ن پکمف

ت ص ت قست ت قبت ق مشفای جا گز ن سبویفت ق شناسرا ی

نما م سپس آ فا ق بر قساس معیا فا ی قم جملره (سررعت مبراتال  ،قمنیرت م
غیره) بهبن ی نما .
ت قتقمه ،مبانی نظری (شامل قررق

یر برر نظرا برانای م معراری سرامانه

سبویفت) بیا م جا ب جهانی مقابله با یر فرای سربویفت رکرر مریشربت .ت
بخ

بع

مش پکمف  ،معرای م ت بخ

م یلیل میگرتن  .ت بخر

جز ه م یلیل ،نتا ج یقیق معراری

قنتهرا ی ،پی رنهاتق

(جهرت پرکمف فرای آ ری م

سیاستی) ق قوه میشبن .
.1مبانینظری 
.1-1تحریمنظامبانکی 

ق سیاستفای ت گر ک ب فاست .ما گا

تقکسری ،1یرر فرای برین قلمللری ق

ق نگبنه عر ف میکن  3نبیها ی که ت تالب بعا
بعیت قم قستان ق تفا ا قلزقما

بینقلمللی ،ه

قعال شر ه ناکرامی فر ف ت
 ،به قجرق م ا مقتعاً قعمال ش هقن

(.)Doxey 1999: 9
یر فا ق می بق قم نظر قن قمه ا ح مت م بر قساس قسی بن ی ک رب فای
قعمال کنن ه آ  ،طبقهبن ی نمبت .قم لیاظ قن قمه م ا ح مت ،یر فا به سره نرب
قسی بن ی میشبت3
یر می مت 3یر فای مالی ،صات ق ی ،ارفنگی م مساار ی جزوی ت ق ن
1. Margaret doxycycline
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طبقرره جررای تق نرر ؛ ماننرر کرراف

م ررا لغررب مسرراع

فررای مررالی م قعمررال

می مت تفا ی بر ارمش سالح م برخی انام یفای حساس.
یر میانه 3یر فای مالی م جا ی کلی ر م گسترته رر قم حالرت تبرل ق
میانه مینامن .
یر جامع 3یر فای گسترته مالی م جا ی (مثالً میاصره علیه عررق م
صربستا ) ،با اب

جامع قست .قگر چه گافی رکیبی قم یر فرای میانره (مثرل

می مت تفای صات ق ی آمر اا علیره شرب می سرابق م ق مپرای شررتی ت طربل
جنگ سرت) ک یر جامع قست (ح قتی.)1:793182 ،
قم لیاظ ع قت ک ب فای ارستن ه ،یر فا ق مری ربق بره تم نرب قسری
نمبت3
یر

ک جانبه 3یر می قست که اقط قم طررف رک ک رب علیره ک رب

ف ف ،مضع می شبت .قم ت گاه ا خی ،ق ن نب یر تق قی پی رینهقی ضرعیف
ت تستیابی به قف قف قمنیت ملی م ت گر خبقستفای سیاست خا جی قست.
یر چن جانبه 3یر می که ت قعمال آ بی
ت مقا سه با یر

ر قم ک ک ب سهی قسرت.

ک جانبه ،یر چن جانبه ،با مالی م جا ی ش

ی ق بره

ک ب ف ف برقی غییر سیاست مب ت قعترقض مق ت میسامت .چرقکه ک رب فر ف
قماا ااتن جان ین برقی ک کرت م ا قتتااتی ق ن ق ت .فمچنین بخ
قم بلی ر ناخررالص ملرری ق ررن ک ررب برره مقسررطه نیررام برره مرررقمتق

بز گی
جررا ی م

سرما هگذق ی بینقلمللی یت أریر یر مقتع خبقف ش (فما منبع.)1:0 3
یر فای قعمال ش ه قم سبی آمر اا م ک ب فای حامی آ با ف ف میرم
کرت برنامه فستهقی ق رق قم أمین منابع مالی مضع شر ه بربت کره ت سره میرب
می بق به آ فا قشا ه کرت3
 )1یر فای ق اال متی ه آمر اا
 )8یر فای ق یات ه ق مپا
 ):یر فای سامما ملل علیه ق رق (مفرقوی م تملتخبقه .)140 31:27
بر ق ن قسراس ،م اررت یرر فرای برانای کره غییرر اکتیرک نسربت بره
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یر فای گذشته برر علیره جمهرب ی قسرالمی بربته قسرت ق مری ربق قم نرب
یر فای چن جانبه م جامع برشمرت.
شرم یر فای برانای برا یرر بانرک سرپه بسرط ممق

خزقنرهتق ی

آمر اا آغام ش  .متتی ک بانک ،یر میشبت نمی بقن طرف حساب عرامال
تال ی م ب م ی متناسب با یر ترق بگیرت م تق ق یفرا

ت ک رب فا ی کره

عامل یر ببتن بلبکه ش ه م عامل با آ بانک به جر ب ل میشربت .بعر قم
بانک سپه ،بانک ملی م بانک صات ق

ت لیست یر فا ترق گراتنر  .مهر رر ن

بخ ِ یر ِ بانای ،یر بانک مرکزی ببت که ت  :1تسرامبر  8011قمبامرا ق رن
یر

ق علیه ق رق قمضا کرت .بانک مرکزی به تلیل ق ناره برخری قم اعالیرتفرای

بانکفای یر ش ه ق قنجا میتقت به ک نهرات پبل رب مرته مریشربت م ر رل
یر فا قم جمله بسط ق یات ه ق مپا ترق میگیرت .ت نتیجه تسترسری ک رب بره
منابع ق می م ب م ی ت خا ج قم جمله ارمش نفت می مت میشبت ( سرتمیا م
فماا ق .)1:74380 ،
ای قم قنبق م ماات ق یر فای مالی م بانای ،یرر شرباه پیرا سرا
مالی قست که ت تالب میرممیت بانکفای ق رق قم تسترسری بره سربویفت م بره
تنبال تبقنین م مقر ق

مابب قم سبی ق اال متی ه م ق یات ه ق مپرا علیره ق ررق

قعمال ش  .میرممیت بانکفای ق رق قم تسترسی به سیست سبویفت منجر به ق رن
ش که تسترسی به سیست مالی جهانی فمرقه با میر مت ت باشر  .ت مقترع تطرع
تسترسی بانکفای ق رق به سبویفت بخ

مهمی قم الش چن ساله بررقی متقاعر

کرت ع قت م اتی قم بانکفای خا جی برقی می مت کرت تسترسری ق رقنیرا بره
بامق فای مالی جهانی ببته قست .کنا گذقشته ش

بانرکفرا قم سیسرت سربویفت،

فز نهفای بانکفا ق باال برته م مرانع قم قنجرا معرامال

جرا ی خرا جی آ فرا

گرت  .حتی بانکفای یر ش ه ق رق نیز ت پی ق کرت فمتا ا بینقلمللی تچا
م ال ش ن م رق بانکفای ک ب فای ت گر نگرق ببتنر کره بره تلیرل معرامال
خبت با ق رق قم نظا مالی ق اال متی ه کنا گذقشرته شربن  .بره بیرا ت گرر تطرع
تسترسی بانکفای ق رق به سبویفت نسبت به سا ر یرر فرا ی کره سرابقاً علیره
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ق رق قعمال میش أریر بی تری تقشت .قم ق ن م ت طبل مذقکرق

ق رق برا ،5+1

مذقکره کنن گا ق رقنی فمبق ه قصرق تقشتن ای قم یر فا ی کره با ر برتقشرته
شبت ،یر سبویفت قست (شیر جیا م فماا ق .)1:793824 ،
.2-1سوئیفت 

سبویفت ،قنجمن ق با مالی بین بانای بینقلمللی قست کرره مرکرز آ ت کرر ب
مؤسرسه م بره شال عامنی اعالیت میکن  .بعر قم

بلک رک قسرت م بره صرب

خا مره جنرگ جهرانی تم بره م رکه ت قمقخرر تفره  ،1950جرا
سرعت شرم به ش م شاباا ی کرت م به مبقمق

جهرانی بره

آ حجر عملیرا

بینقلمللی

برین برانای گرسترش اارت.
ش چ مگیر سبویفت ،مرفرب تق ق بربت مزق رای ارررقمق ق ررن سیررست
برقی بهرهگیرق ت سب ه معامال

بینقلمللی قست که مه ر ن آ فا به شرح م رر

قست3
استاندارد 

سیست به نیبی طرح زی ش ه قست که با ق سال پیا قم طر رق شباه سربویفت،
قماا برترق ی ق با بین ق انهفای تم بانک م قنجا کلیره مرقحرل حسراب ق ی قم
تبیل عملیا

بستاناا ی م ب فاا کررت حرسابفرای ری برط ،هیرره صرب

حساب م صب

مغا ر

ب م تخالت نیررمی قنسرانی قمارا پرذ ر بربته م مم

کا ی بع کلیه قتال بام حسابفای ق می م رخص م قمارا
بهطب سر ع ارقف خبقف ببت .قنجا ق نگبنه عملیا

به صب

ارع مغررا ر فررا
(سرنتی تسرتی)

با چنر ماه أخیر قسرتخرقج مریشربت .قم طراری ت سربویفت ،پیرا فرای بررانای
قسرتان ق ت فستن م برقی فر نب قمب بانای ک پیا م رخص م عر ررف شرر ه
قسرت م کل بانکفای عضب سبویفت ملز فستن بررقی مخرابره پیررا قم ارمررت
خراص قسررتفاته کننر  .فر چنرین کرل ق مفرا ت سیسرت سربویفت قسرتان ق ت م
بینقلمللی فرستن .
پس می بق گفت مزق ای قستان ق ت ببت عبا

قن قم3
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قلف_ جلبگیری قم سلیقهقی عمل کرت قارقت ت نظی متب پیا فای بانای.
ب_ شناسا ی سر ع پیا فا.

ج_ جلبگیری قم ق الف متت ت نظی متن پیا فای بانای.
چ_ سرعت بخ ی

به نظی متن پیا فای بانای.

سبویفت ،ت قسرتان ق تسرامی پیررا فررای بررین بررانای بررررقی سررهبلت
کررررا م ق جرررات نرررر

قسررتان ق تفای ج ر  ،قسررتان ق تفا ی کرره مؤسسررا

بینقلمللی قم تبیل  ISITC, ISDA, ICC, ISOقب ق کرته ببتن

ق پرذ رات م برررقی

مربق تی کره قستان ق تی مجبت ن قشت ،قسرتان ق تفای ج ر هیره کررته قسرت
( جا ه.)1:72312 ،
قابلیتاطمینان 

طرقحی سیست سبویفت به نیبی قست که ت ص قشتباه ت آ بسیا قن ك قست م
ت صرب ی کره م خراه پیرا بهطب صرییح م مطرابق بررا قسرتان ق تفا نظری
ن بت ،سیست قم تببل آ خبتتق ی میکنر  .سربویفت قتعرا میکن کره ت حر مت
99/99

ت ص تابل قطمینا قسرت .علرت مجربتی ق رن قتعرا مفقربت ن ر

رک

پیا سبویفتی قم قمل أسیس ت ق ن شباه قسرت .بنرابرق ن برا حجر م رات پیرا فرا
تابلیت قطمینا به سیست  ،نزت ک به ص ت ص قست.
امنیت 

پیا فای مباتله ش ه به صب

خبتکا مخابره میشبن م متن پیا فا ا سی

بره

مقا پرقکن ه م نامفهب قست م تسترسی به پیا فا بسط قارررقت غیرمجرام میسرر
نیست.
قم نظر قمنیتی ت مقا سه با لاس ،مزق ای م رر ق می بق برشمرت3
قلررف  -ت سیسررت

مزتفرری لاررس چهررا ررا پررنج عامررل قم تبیررل بانررک

ت اات کنن ه ،ا خ ق سال پیا  ،شما ه ت ف پیا  ،مبلغ م نب ق م ت میاسبه مز
به کرا بررته میشبت .قم ق ن م ممانی که پیا مرزتق ی ت قختیرا م رتری تررق
میگیرت ،مز ق میب میکن ا م تری نتبقن

مز ق ک ف کن م رق قگرر کسری را
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حر متی بره علر

اضی آشنا باش با ت تسرت تقشرتن چنر ن پیررا مررزتق

مباتلره شر ه برین تم بانک تات به ک ف مز خبقف ببت .ملی ت سربویفت قبتر ق
با کلی

مز سبویفت برررین تم کرررا گزق ت م بررر ل شر ه باشر م مرز بررا

بهکا گیری ک قلگب ت پیچی ه اضی که کلیه حرمف پیا قم آغرام را پا را ت
میاسبه مرز به کا گراته میشبن  ،میاسبه م به پیا قضااه میکنر م ت مقار ،
سیرست

مرز ق کنترل م ت صرب

مزتفری م کر ف مرز به صب

صریت ،أ یر مریکنر  .بره عبرا ی عمرل
خبتکا بره مسریله سیسرت قنجرا مریگیررت.

عالمه بر مز رات شر ه ،مرز ت گری نیز به مسیله سبویفت به پیا قضااه میشربت
م ن ا تفن هی ق ن قسرت که پیا یب ل ش ه کامالً مطابق با پیرا ت رااتی بربته
قست ( ستمیا م فماا ق .)1:74312 ،
ب  -با قستفاته قم تستگافی به نا  Encriptorت سا ت سبویفت ،مب أ پیا به ف
خته م قم حالت خبقنا ببت آ خا ج میشبت م ت شباه مخابرق ی بینقلمللی تررق
میگیرت م فیچکس حتی قگر بتبقن به پیا سبویفتی تسترسی تقشرته باشر  ،ترات بره
خبقن

ا غییر ت پیا نخبقفر بربت م اقرط ت سرا ت سربویفت ،مقار پیرا بره

مسیله تستگاه ت گری به نا  Decriptorبهطب منظ قملیره که تابل خبقن
رمینال باش  ،ت میآ  ،ت صب ی که ت لاس به ق ن صب
به خطب مخابرق ی تسترسی اب  ،پیا تابل خبقن
بسط قارقت مجام ت ح مت قختیا ق

به مسریله

نببته م قگر منبعری

م غییر تقت قست .سیست اقرط

عیین ش ه تابل بهرهبرتق ی قست .بره عبرا ی

م مت بره سیست م قسی مظا ف کا برق بسط تم مسئبل بانرک کره کلیر قصرلی
بسط سبویفت ت قختیا شا تررق گراته قست ،قجامه م مت به سیست م عیین رک
تسمت قم تم تسمت کلی
کلیر

مز کا برق

ق تق ن  .کا برق با ت اارت فرر تم تسرمت

مرز منیرار بره ارت قم ق ن مسئبال م ترق تقت آ ت کنا ف قجرامه م مت

به شباه سبویفت م کا با آ

ق ت ح قختیا ق

عیین ش ه خبقفنر تقشرت .کلیر

مز کا بر فمانن قمضای قم قست .به منظب جلبگیری قم سبءقسرتفاتهفرای قحتمرالی
قگر مز کا بری غلط مق ت شبت ،سیست برقی آ کا بر تفل میشبت م ح قتل فر سره
ماه ک با کا برق قجبا به غییر مز خبت تق ن ( جا ه.)19 31:72 ،
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سرعت 

سرعت قنتقال پیا ت سیست سبویفت بسیا باال قست .ق سال پیا چن رانیه بی رتر
طبل نمیک

م به میض ق سال آ قم طر رق شررباه سرربویفت بسرط آخرر ن

قمضای مجام ،بالااصله پیا یب ل سبویفت میشبت .ملی ت لارس ق رن قمرر بره
ساتگی ممان نیست م ت مبقتعی که خط قشرغال باشر  ،شرا سراعتفرا طربل
با

 .سبویفت با ت اات پیرا  ،مسئبلیت یب ل ارب ی پیرا به ت ااتکننر ه ق

به عه ه تق ت م ت صب ی که ت ساعا

کا ی ت اارتکننر ه پیرا  ،بنرا بره علرل

خا ج قم کنترل سبویفت ،قماا یب ل پیا با امته مرقجعره بره ت اارتکننر ه ت
عرض  1/5ساعت ارقف نباش پیرا

ق بره ق سال کنن ه عربت

میتف  .مقرر ق

سبویفت قعال میتق ت فر عضب شباه سربویفت با ر حر قتل ت ممفرای کرا ی
ف ت ساعت آماتگی ت اات پیا

ق تقشته باش م قگر قم مقرر ق

عرر مل کررت،

با به سبویفت پاسخگب باش (فما منبع.)123
هزینهمخابرهپیام 

فز نه مخابره پیا قم طر ق سیست سبویفت ت مقا سه با سا ر سیست فا کمتر قست
م به صب

کا قکتری مب ت میاسبه ترق میگیررت .فرر چره عر قت پیرا ق سرالی

قستفاته کنن گا بی تر شبت ،فز نه فر پیرا ق مق رر مریشربت .ت ضرمن کرا مزت
ت ااتی کرا گزق ق بررقی قجررقی پیرا فرای سربویفتی م لاس متفرام

قسرت م

قر باً کا مزت قجرقی ک پیا سبویفتی با بجه به ق نکره نیرام بره نیررمی قنسرانی
ن ق ت م بسط ق انه خبقن ه م قجرق میشربت ،برین رکتم را رکسرب کرا مزت
قجرقی ک پیا لاسی که نیرمی قنسانی میبا آ

ق قجرق کن  ،قست.

قابلیتدستیابی 

سیست سبویفت به صرب

شبانه ممی م بر م عطیلی خ ما

ق قوه میتف  .به

ق ن معنری کره ت فرر ممرا م مقطعری نظری پیرا م ق سررال آ بررقی کرا گزق
قماا پذ ر قست .پس بهطب کلی سربویفت ت کلیه

365

مم سال م کلیه  24ساعت

شبانه مم تابل تسترسی م مباتله پیا قماا پذ ر قست (فما منبع.)173
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استفادهكنندگانازسوئیفت 


قعضا 3قتق ق

مرکزی بانکفا به عنربق قعضرا شرناخته مریشربن کره سرها تق ق

سبویفت فستن  .مثل قتق ه مرکزی بانک صات ق

ا بانک ملی ت هررق کره رک

عضب م سها تق فستن .
قعضای ارعی 3شعب خا ج قم ک ب  ،قعضا ا شرکتفای ارعی کره بری
90

قم

ت ص سرها آ متعلرق بره عضرب باشر بره عنربق قعضرای ارعری پذ راترره

میشربن  .مثالً شعب خا ج قم ک ب بانکفای ق رقنی کره عضرب ت آ فرا بعر قم
پذ راته ش

بانکفای ق رقنی به عنبق عضب ،یت عنربق عضرب ارعری پذ راتره

ش ن .
شرکتکنن گا  3قعضای غیر بانای که ت ای قم شتهفرای عملیرا
اعال فستن مثل تاللفای بب س که ت

برانای

شتهفررای مختلررف قم تبیررل خر رر م

اررمش ق م ،سها م قمثاله اعالیت تق ن  .قعضا م قعضای ارعی می بقنن قم کلیره
خ ما

سبویفت بهرهمن شبن ملی شرکتکنن گا اقط می بقنن رک نرب پیرا

خاص ق با بجه به خاای که تق ن ق سال م ت اات کنن  .به عبا ی قعررضا م
قعرررضای ارعرری مرری بقنن ر قم کلیرره قماانررا

سرربویفت بهرررهمن ر شرربن ملرری

شرکتکنن گا با بجه به شته خااری خربت مری بقننر قم قماانرا

میر مت

قستفاته کنن (صاتتی ا ن ی م طا سری.)1:253108 ،
.2مطالعاتوتجاربجهانیدرخصوصراهکارهایجایگزینوسوئیفت 
چلبی ( )1:72ت پکمف ی با عنبق « یر سبویفت م قماا سنجی ق جرات شرباه
نب ن مباتله تقتهفا ت حقب بانای بینقلمللی» به بر سی سیست فرای پرتقخرت م
پیا سا مالی م بهطب خاص سیست سربویفت م نیرز مقرر ق

یر مری ق راال

متی ه آمر ارا م ق یات ره ق مپرا پرتقخترهقنر  .ت ق رن یقیرق ،جربره مهر رر ن
سامانهفای پرتقخت م پیا سانی اعال ت بلبك غرب ،بهعنبق قملین م مباق رر ن
سامانهفای پرتقخت م پیا سانی مالی تنیا م نیز سامانهفای پرتقخت م پیرا سرانی
اعال بلبك شر  ،بهعنبق سامانهفا ی که با ف ف مقابله با یر سربویفت ق جرات
ش ن  ،م رساختفای الم جهت قهقن قمی م أسیس سیست پیا سا مالی مرب ت

442راهبرداقتصادی♦سال♦01شماره♦2تابستان0٠11

بر سی ترق گراته قست .نتا ج پکمف
ک ب فا نظیر چین م مسیه ت

ن ا تقته قست که با بجه به جربه سرا ر

قهقن قمی سیست فای پرتقخرت م پیرا سرانی ،برا

فماا ی شرکای عم ه جا ی ق رق  ،قماا ق جات سیست پیرا سرا مرالی مربقمی
با سبویفت مجبت تق ت .فمچنین ت

قهقنر قمی چنرین سیسرتمی با ر بره سراختا

تانبنی م ترق تقتی ،ساختا م ر تی م بهطب خاص م ر ت سکفرای مبجربت
ت سیست فای پرتقخت م پیا سانی ،م رساخت فای قمنیتری م نیرز قسرتان ق تفای
الم بجه

شبت.

میم نکقت ( )1:72ت پکمف ی یت عنبق « یلیل عبقمرل مرؤرر برر ر قم
قستفاته کا برق قم سامانه پیا سانی قلاترمنیای مالی 3مطالعه مب تی سرامانه سرپا
به عنبق جا گز ن شباه سبویفت ت جمهب ی قسالمی ق رق » برا قسرتفاته قم مش
یقیق کمی م با قستفاته قم قبزق پرس نامه ،تقتهفرای الم قم  :7:کرا بر سرپا ت
شباه برانای ق جمرعآم ی کررته م برا برهکرا گیری مش قلگبسرامی معراتال
ساختا ی با م ارت ح قتل مربعا
ارضیا

پکمف

جزوی برقی یلیل تقتهفا بره بر سری قلگرب م

پرتقخته قست .برقی ق ن منظب قم برنامه  SmartPLSجهت قنجرا

آممب فای مق ی م پا ا ی قلگبفای قن قمهگیری قنعااسی م ساختا ی بهرره گراتره
عبقمل قصلی مؤرر بر قم کا برت سپا متغیرفای

ش  .بر قساس ااتهفای پکمف

ضا ت م قعتمات فستن م أریر متغیرفای اا همن ی ،قت قك ش ه م پ تیبانی نهرات
نظا ی ت میشبت .به عالمه أریر اا همن ی قت قك ش ه ،قعتمات م أ ی قنتظرا ق
کا برق سپا بر ضا ت آ فا قربا

ش  .نتا ج کسب ش ه حراکی قم ق رن بربت کره

ت ك کا برق قم مفی ببت سپا متأرر قم أ ی قنتظا ق
سیست  ،قطالعا

م خ ما

کیفیت سیست  ،قطالعا

کا برق قم سرپا م کیفیرت

سپا قست .فمچنین متغیر أ یر قنتظرا ق

م خ ما

قم عبقمرل

سپا م متغیر قنگیزهفای ت منی کرا برق سرپا

أریرپذ ر قست .بر قساس معیا فای ضر ب عیین م عیین میرزق ق برا متغیرفرا،
قلگبی پکمف ی با  77ت ص قطمینا أ ی ش .
مرکز مطالعا

بلفر 1مقبسته به م سه کن ی فرا مق ت )8080( 1ت مطالعرهقی
1. BELFER Center
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یت عنبق " جنگ ق مفای ت جیتال " ن ا تقته قست که برا شرالگیرری بانرک
مرمی ت جیتال ت چین ت سال  8080الشفای جر ی بررقی تم مت سربویفت
آغام ش ه قست م با من

م به ش ق مفای ت جیتالی به قحتمال م ات سبویفت بره

ممفای پا انی خبت نزت رک قسرت .ت چرین ت سرال  8080بری
مباتال

قم  75ت صر

ت تالب پبلفرای ملری ت جیترالی قنجرا مریشربت ( یرت عنربق ربق

ت جیتال) که من بسعه آ ت آسیای مرکزی م آار قا نیز بسط چینیفا با ف ف
کنا گذقشتن سبویفت آغام ش ه قست م ق ن ک قعال جنگ ق می میرا چرین م
آمر ااست.
قساب

م فماا ق  )8019( 2ت پکمف ی یت عنبق « رأریر طربالنی مر

نبآم ی ت جیتال بر عملارت بانرکفرا» برا قسرتفاته قم مش میر قنی ،رک مطالعره
جربی پذ رش سبویفت ت خ ما
ج

مرالی قنجرا تقتنر  .مجمبعرهقی قم تقتهفرای

طبلی 2242 ،بانک ق ت  87ک ب ق مپا م آمر ارا ق جرات کرتنر کره تق قی
قملیه سبویفت ت سال  1799ببتن  .نتا ج ن را تقت

سابقه کامل قستفاته قم عملیا
که قسرتفاته قم سربویفت قرررق

طربالنیمر

برر سربتآم ی تق ت م ق رن قرررق

سبتآم ی برقی بانکفای کبچک ر نسبت به بانکفای برز
قررق

رر بی رتر قسرت م

شباه تابل بجهی ق بر عملارت ن ا میتف  .مجربت نربآم یفرای مرالی

شباهقی می بقن ت صب
قحتمالی ق کاف

برمم م اال

مر بط با سربویفت قرررق

م را فرای

تف .

ابتی 3م فماا ق ( )8014با ف ف ق قوره پی رنهاتفا ی بررقی ق قرای سرامانه
پیا سا

مالی مبجبت)(PsN

ت بانک کرت ت سبویس 4قت ق به مطالعه « أریر غییرر

انام ی ت مضعیت بامق بانا ق ی» کرتن .آ فا ت ق ن مطالعه با مقا سه سبویفت م
سامانهفای م ابه به مز تفای ق ن شباه چرب سررعت ،فز نرهفرا ،حجر قنتقرال
تقتهفا ،قمنیت ،ارمتفای گانه قسرتان ق ت قشرا ه نمبتنر .بره عرالمه سربویفت ت
1. Harvard Kennedy School
2. Scott & elt
3. Foody
4. Credit Swiss
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ممینهفای لیست خ ما  ،عملارت شباه ،پ تیبانی قم قستان ق تفا ،فز نه کل مالایت
م فمز ست پذ ری عملارت خببی ق قم خبت ن ا تقته قست .ت نها ت برقی ق قای
سامانه  PsNبه بانک کرت ت سبویس پی نهاتق ی چب بره مم سرانی ،برهکرا گیری
قستان ق تفا ،قلیا ت برنامه کسبمکا مقح م ق جات کال تقته ق قوه ش ه قسرت (
.(Foody et al., 2014

.3روشتحقیق 
پکمف

حاضر قم نظر ف ف ،کا برتی ،قم لیاظ مش یقیرق ،بصریفی م قم نظرر

نب مطالعه کیفی قست .قم لیاظ ممانی ،به صرب

مقطعری ت سرال  1:72قنجرا

گراته قست .برقی شناسا ی قفاا فای جرا گز ن سربویفت م معیا فرای آ فرا قم
مش میر قنی (مارراحبه نیمرره سرراختا من ) قسررتفاته شر ه قسررت .مارراحبه نیمرره
ساختا ااته مااحبهقی قست که ت آ  ،سؤقال

مااحبه قم تبل م خص میشربت

م قم ما پاسختفن گا  ،پرس فای م ابه پرسی ه میشبت؛ قمرا آ فرا آمقتنر کره
پاسخ خبت ق به فرر طر قری که میخبقفن پاسخ تفن  .قلبته ت قفنمای ماراحبه
جزویا

مااحبه ،شریبهی بیرا م ر یرب آ فا رکرر نمیشبت .ق ن مبق ت ت طری

ارق ن مااحبه عیین مریشرربن )تالم  .)1:2:3805 ،پرس قم عیرین قفاا فرا م
معیا فا ،جهت بهبن ی قفاا فا ،قم مش یلیل سلسرله مرق بری قسرتفاته شر ه
قست .ارآ ن یلیل سلسله مرق بی ای قم معرمف ر ن انب ارمی گیرری چنر
شاخاه قست که بسط بماس قِلساعتی ت تفره  1790قبر ق شر ه قسرت .ق رن
مش فنگامیکه عمل امی گیری با چن گز نه م شاخص ارمی گیرری مبررم
قست ،می بقن مفی باش  .شاخصفا می بقنر کمری م را کیفری باشرن « .ارآ نر
یلیل سلسهمرق بی ( )AHPای قم مشفای امی گیری چن معیا ه قست که ت
آ بر مبنای ک ف ف معین م برا قسرتفاته قم معیا فرا را سرنجهفرای مختلرف م
مم تفی به فر ک قم آ فا می بق قم میا گز نهفا ا جا گز نفا ،گز نهی بهتر را
بر ر ق برقی ف ف خاص برگز م سا ر گز نهفا ق نیز بهبنر ی نمربت .ت ق رن
مش به صب

کمی قماا قنتخاب ک امی قم میا گز نهفای مختلف اررقف

میشبت (.)Ozdemir, 2005: 708
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.٠سؤاالتپژوهش 
سؤقل قمل پکمف  3قفاا فرای پری

م بررقی قنتخراب بهترر ن جرا گز ن

سبویفت چیست؟
م برقی قنتخاب بهتر ن قفاا جرا گز ن

سؤقل تم پکمف  3معیا فای پی
سبویفت ک قن ؟

جهت پاسخ به تم سؤقل یقیق ،قم مش کتابخانهقی م می قنی قسرتفاته شر ه
قست به گبنهقی که بر قساس مطالعا

کتابخانهقی ت قبت ق مجمبعهقی قم قفاا فرا

م معیا فا قستخرقج ش ن م سپس ق ن مبق ت تسته بنر ی شر ه ت تالرب ماراحبه
نیمه ساختا من که نبعی ماراحبه نیمره برام قسرت میب فرای قصرلی ت ارآ نر
مااحبه مب ت بر سی ب ن شرح مطرح گرت 3
 شما قفاا فای مبجبت جا گز ن سبویفت ق ت شررق ط یرر ت ق ررق
چگبنه ق م ابی میکنی ؟
 به نظر شما معیا فای پری

م بررقی قنتخراب بهترر ن قفارا جرا گز ن

سبویفت ک قن ؟


جربیا

ک ب فای ت گر ت ق ن شرق ط چگبنه قست؟

 سخن پا انی شما چیست؟
ناا

قستخرقج ش ه قم مااحبه با متخااا ت سره بخر

ک گذق ی میب ی م ک گذق ی قنتخابی به فایک سؤقال

ک گرذق ی برام،

مطرح شر ه قم پرسر

شبن گا قستخرقج م ت نها ت ت تالب پرس نامه خبرگی (پیبست مقاله) ر م ن
گرت  .ت ق ن مرحله قم کا شناسا م متخااا پبلی م ق می م قسرا ی تقن رگاه
قستفاته ش ه قست.
سؤقل سب پکمف  3بهبن ی قفاا فای جا گز ن سبویفت چگبنه قست؟
.0استخراجوتجزیهوتحلیلنتایج 
سؤقل قمل قفاا فای پی

م برقی قنتخاب بهتر ن جا گز ن سبویفت چیست؟

برقی پاسخ به ق ن سرؤقل ،ماراحبهفرا ت تالرب کر فای برام م میرب ی ت
ج قمل  1م  8قستخرقج ش ن 3
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کدگذاری بات
راهانداتی سیستم پیام رسان داخلی و بسط ن بس سایر کشورها
مأسیس پیامرسانهای داخلی شبیس سپام و موسعس ن
استفاده ات
استفاده ات سیستم مبادالت داخلی مانند سپام
پیامرسان های داخلی
بعد ات مالش فراوان بانم مرکزی سامانس پیامرسان داخلی را راهانداتی کرد کس من ر بس برگشز ارمباط بی بانم های داخلی
بس قبل ات مجریم ها گردید اما روابط با مؤسسات بی ا مللی با روشهای پرهزینسمر صورت گرفز.
ما با روسیس همسایس هستیم و با نها مبادالت تیادی داریم میموانیم ات سامانس روسیس ( )spfsاستفاده کنیم
استفاده ات سامانس
اگر کشورها عضو روسیس شوند میموانند ات سامانس نها ( ) spfsاستفاده کنند و هر کشوری کس عضو روسیس شود و ما هم
روسیس
عضو روسیس باشیم میموانیم با نها هم کار کنیم.
نظام بانکی ایرانی بس شبکس پیامرسان ما ی روسیس کس بس سوئیفز روسی معروف اسز ،متصل شود.
راهانداتی و استفاده ات پیام رسان ما ی اختصاصی در همکاری دوجانبس و چندجانبس با سایر کشورها یا امجادیسها مثل روسیس،
چی .
استفاده ات
پیامرسان های مواتی
انعلاد قرارداد همکاری با کشورها ،م امع ،امجادیسها ،بانمها و مؤسسات ما ی منطلسای و بی ا مللی کس در تمینس ای اد
سوئیفز کشورهای
پیامرسانهای ما ی مواتی سوئیفز اقدام کردهاند مثل روسیس ،چی  ،هند.
دیگر
یکی ات راهه ای افزایش مراودات بی ا مللی بانم های ایرانی ،گسترش همکاری با بانم های کشورهایی اسز کس در تمان
مجریمها ،معامالت با ن ها در حال افزایش بوده اسز کس روسیس یکی ات ای کشورها بس شمار میرود.
استفاده ات سامانس پیامرسانی جهانی چی  ،انتلال منابع را مسهیل نمیکند بلکس سفارشات پرداخز را ارسال میکند کس باید ات
طریق حساب متلابلی کس نهادها نزد یکدیگر دارند پرداخز شود .هر نهاد ما ی برای مبادل مراکنشهای بانکی باید ارمباط بانکی با
استفاده ات سامانس
یم بانم یا وابستگی بس ن داشتس باشد.
پیامرسان چی
چی سیستمی برای ان ام پرداخزهای بی ا مللی با ارت یوان راهاندات ی کرده اسز .ای سیستم پرداخز چینی در حال حاضر
معامالت یو نی میان بانم هایی ات نلاط مختلف جهان را ان ام میدهد کس ما میموانیم ات ن استفاده کنیم.
کدگذاری مجوری

انعلاد قراردادهایی برای کاهش مدیریز ریسم ناشی ات نوسانات نرخ ارت برای دو شرکز خصوصی.
دو شرکز خصوصی با یکدیگر بس موافق برسند کس ارتهای خارجی را بس یکدیگر بفروشند و سیستم بانکی اصوالً میمواند در
قرارداد فی مابی دو شرکز خصوصی نلشی نداشتس باشد.
سامانس سپام بی ما و بانم های داخلی خارج ات کشور کس در میرماه  1931در کشور برای فائق مدن بر فشارهای ناشی ات
مشدید مجریمهای بی ا مللی بس ویژه احتمال قطع دسترسی بس شبکس های ارمباطی جهانی نظیر سوئیفز طراحی و پیادهساتی
شد.
سیستم سوئیفز ایران و بانمهای ایرا نی کس در خارج ات کشور بودند ات سامانسای بس نام سپام استفاده می کردند بانم ملی
هامبورگ ،م ارت فرانسس.
با اعمال مجریم ها و قطع ارمباط سوئیفز ،مسئوالن سامانس سپام را مشتمل بر دو بخش ریا ی و ارتی طراحی کردند.
سامانس سپام بی بانم های ایرانی اسز و میمواند با بانم خارجی هم باشد (شعبس بانمهای ایرانی در خارج ات کشور).
دو ز ما باید بس گسترش سامانس سپام برای ارمباط با نهادهای طرف حساب خارجی بپرداتد و ات طرف دیگر بس سیستمهای
مشابس سوئیفز نیز بپیوندد.
استفاده ات ظرفیز پیامرسان ملی سپام در مبادالت داخلی و بی ا مللی و ای اد دسترسی برای بانمها و مؤسسات ما ی
خارجی طرف قرارداد با بانمهای ایرانی.
سامانس سپام سامانس شبیس سوئیفز اسز کس در حال حاضر در حال کار اسز.
سیستم ما ی اروپا در صورمی کس شرکز های خصوصی چنی اقبا ی نشان دهند و هزینسای ات طرف ایاالتمتجده بس ایشان
مجمیل نگردد میمواند جایگزی سوئیفز شود.
اگر مبادالت فلط بی کشورهای اروپایی ( اعضای امجادیس اروپا) و با ارت یورو باشد سیستم ما ی اروپا میمواند جایگزی
سوئیفز باشد.
استفاده ات روشی کس عمدماً در کشورهای شرق سیا مانند چی  ،ژاپ و کره جنوبی متداول اسز .در ای کشورها ات پولهای
مجلی برای م ارت استفاده میشود.
با موجس بس وضعیز فعلی م ارت فرامرتی ایران و اعمال مجریم های ایا ز متجده و امجادیس اروپا ،دسترسی ایران بس

قراردادهای ارتی
مابی شرکزهای
خصوصی

استفاده ات سامانس سپام

سیستم ما ی اروپا

جهانیساتی ارتهای
مجلی
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کدگذاری بات
حساب های دالری و یورویی ،بسیا ر دشوار شده اسز و باید ات ارتهای مجلی استفاده کرد
با بست پیمان ما ی با کشورهای دیگر بس جای استفاده ات یم پول ،ات دو پول برای مسویس م اری استفاده شود.
پول کشورهای مبدأ و ملصد در م ارت دوجانبس بس کار گرفتس می شود و ارتهای مرجع مانند دالر و پوند با موجس بس مجریم
کشور ما در ای شیوه نلشی ندارند.
طراحی و پیادهساتی ا گوهای معامالمی با شرایط بردن برد بس منظور حفظ ارمباط و متلاعد کردن سایر بانم ها بس خصوص
بانمهای کشورهای شرقی ،راهکار دیگری اسز کس میمواند بس موسعس ارمباطات بانکی در شرایط مجریم کمم کند .ای
ا گوها باید بتوانند هزینس ریسم های ناشی ات همکاری با بانمهای ایرانی را پوشش دهند.
التمس پایداری ای پیمانهای پو ی وجود اعتماد و ملبو یز پول دو کشور برای طرفی معاملس اسز بس عبارت دیگر دو طرف
بس دنبال یم باتی برد_ برد برای خود هستند کس نوسانات بیش ات انداته ارت در یم کشور میمواند من ر بس افزایش هزینس
معامالت یم طرف شود.
انعلاد پیمان های پو ی با کشورهای دیگر
طبق گزارشهای رسیده بانم مرکزی بس کمم وتارت امور خارجس موانستساند با مهممری کشورهای طرف حساب با ایران
همانند چی  ،روسیس ،هند و مرکیس بس مفاهمهایی در ای تمینس برسند.
بست قرارداد پیمانهای پو ی دوجانبس با کشورهایی کس با نها مراودات م اری و ما ی گستردهای وجود دارد .هدف ات
پیمان های پو ی در وهلس اول مسهیالت معامالت و همچنی کاهش نوسانات ارت در روابط بی کشورهای همپیمان اسز و
در وهلس ی دوم حذف ارت سوم در معامالت اسز.
انعلاد قراردادهایی کس یم شرکز خصوصی متعهد میشود کس اصل یا فرع ملدار معینی ات ارت خارجی را بس قیمز معی بس
طرف دیگر بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد میگردد کس در ماریخهای معینی ،بس همی قیمز ،ارت را ات طرف ملابل خریداری
کند .در ای قراردادها ،نرخ بهره میمواند بس صورت ثابز-ثابز ،ثابز -شناور یا شناور  -شناور باشد .در مراتنامس شرکز نیز
قید نمیشود؛ چرا کس نها بس عنوان مراکنشهای مبادل ارت خارجی طبلسبندی میشوند.
روش غا ب در کشور ما صرافیها اسز .صرافیها یم سری کارگزار دارند کس پول را بس صرافها می دهند .صراف ای ارت
موجود را بس کارگزارش میدهد .کارگزاران نها مثالً در مرکیس و اماراتاند ،نها را مجویل ذینفع میدهند .کارگزارها اجاته
نمی دهند ردپایی ات ایران در مسیر حوا س نشان داده شود .اگر ای امفاق بیفتد ن کشورهایی کس دارند بس صورت مسا مز میز
مثل چی و روسیس کار می کنند م بور بس قطع سوئیفز ما میشوند .اکثر صراف بانم ها در مهران هستند و م وت بانم
مرکزی دارند هر بانکی یم صرافی برای خودش دارد .هزینس های ن خیلی تیادمر ات سوئیفز اسز و کارمزد بس روت
میگیرند.
در صورمی با صرافیها کار می کنیم کس بانکی کس در خارج ذینفع یا فروشنده دارد بانمها یی باشد کس طرف قرارداد ما نباشد
یا قطع ارمباط کرده باشند.
صرافی ها بدون اینکس ردی داشتس باشند کس منشأ ن ایران اسز ما فلط نامس بس صرافی بانم م ارت میتنیم و ی نمیدانیم
ات چس طریلی پرداخز میکنند.
مشتری کس ارت می ید مخصیص می گیرد؛ خودش ات طریق سامانس جامع م ارت یم طرفی را انتخاب میکند؛ خودش
حوا ساش را می تند و ی پرونده را بانم مشکیل میدهد.
مشتریها با صرافیها کار میکنند.
ات صرافی ها تمانی استفاده میکنیم کس اصالً هیچ بانکی در یم کشور وجود نداشتس باشد کس با ما همکاری کند؛ ن را بس
صرافی می دهیم و ات طریق کارگزاریهایشان ان ام میدهند (مثالً هیچ بانکی در مایلند وجود ندارد کس با ما همکاری کند).
در استفاده ات صرافی ،انتلال وجس ات طریق حسابهای مرمبط با افراد در کشورهای مختلف ان ام میگیرد .دارندگان ارت ماتاد
بر نیات خود در حسابهای خارجی ات طریق صرافیها وجوه را بس متلاضیان ن در کشور واگذار میکنند بدون اینکس سیستم
بانکی کشور واسطس مبادالت قرار گیرد.
ویژگی شکل انتلال ات طریق صرافی ای اسز کس رهگیری و جلوگیری ات ن بسیار سخز و هزینسبر اسز و در نتی س
راهکاری مؤثر برای فعا یز در شرایط مجریم بس حساب می ید  .در حال حاضر نیز بخش مهمی ات انتلاال ت ارتی در کشور با
ای شیوه ان ام میشود و ارت حاصل ات صادرات بس مصرف واردات میرسد .نکتسای کس درباره ای شکل ات انتلاالت باید بس
ن موجس کرد ریسم بسیار باال ی ن اسز کس در شرایط کنونی کشور اجتنابناپذیر مینماید و باید ن را در حاشیس سود در
نظر گرفتس شده جاظ کرد.
ات طریق ابزارهای پرداخز مانند مبادالت مهامری.

کدگذاری مجوری
کاهش وابستگی
م ارت بی کشورها
بس ارتهای واسط مانند
دالر ،پونی و یورو
طراحی و پیادهساتی
ا گوهای معامالمی با
شرایط بردن برد با
سایر بانمها بس
خصوص بانمهای
کشورهای شرقی

انعلاد پیمانهای پو ی
با کشورهای دوسز

انعلاد قراردادهای
معاوضسای

انتلال ارت ات طریق
صرافیها

مهامر بی خریداران و
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کدگذاری بات
استفاده ات مباد س مهامری جایگزی خوبی برای سوئیفز در ای شرایط اسز.
استفاده ات جایگزی مانند مهامر بی م موعس خریداران و فروشندگان دو کشور.
ای اد سات وکارهای حلوقی جدید برای ان ام معامال ت خارجی ات قبیل اعتبارات اسنادی ویژه و ضمانزنامسهای ویژه در
معامال ت مهامری کس خارج ات رویسهای معمول بانکی ان ام گیرد میمواند جایگاه بانمها در مدیریز ریسمهای ناشی ات
مجریم را ارملا بخشد.
مهممری مالحظس درباره معامالت مهامری ،مسائل حلوقی ن اسز کس ممک اسز در نتی س عدم ساتوکار گشایش اعتبار،
مشکال می را در ینده بس وجود بیاورد .ات ای رو بانمها میموانند با طراحی سات وکارهای مناسب حلوقی ،بستر مطمئنی برای
معامال ت مهامری ای اد و در ای تمینس نیز نلش مؤثری ایفا کنند .ای نلش فرینی میمواند در ارمباط با اماق باترگانی سایر
کشورها ان ام گیرد.
مهامر ارتش واردات بس صادرات ایران و چی بس واسطس بانمهای طرفی
روسیس یم سری کارها برای جایگزی سوئیفز ان ام داده اسز کس ممام مبادالت ایران و روسیس را ات طریق سوئیفتی کس
خودشان دارند راهاندات ی کرده اسز .پیام موسط ایران برای روسیس مخابره می شود .مبادالت با ارت کشور روسیس یعنی روبل
ان ام میشود یعنی شما هر خریدی کس میخواهید ات ذی نفع خود ان ام دهید باید هماهنگ باشید کس فلط با روبل باشد.
حوا سهای ارتی ات طریق صرافیها فعالً بهتری جایگزی بس جای سوئیفز اسز.
استفاده ات جایگزی مانند حوا س ات طریق صرافی در صورت امکان.
چون ایاالتمتجده و ساتمان ملل دسترسی ایران را بس سیستم ما ی بی ا مللی مجدود کردند استفاده ات حوا س در ایران بس
شدت باالگرفتس اسز .مسیر بیشتر کاالهای م اری کس ات کشورهای مختلف اروپا و سیا -و حتی مریکا بس ایران فرستاده
میشدند ،بس مسیر دبی مغییر یافتس و مشخیص ای کس کدام کاال بس ملصد دبی یا ایران باشد ،عمالً غیرممک شد.
ای فرایند در پرداخز وجس کاال نیز رخ داد .بدی معنا کس همچنان کس ملصد کاال بس صورت صوری دبی بود ،مبدأ پرداخز
وجس کاال نیز ابتدا ات ایران بس دبی و سپس بس ملصد میرفز .ای م ربس نشان داد کس یکی ات راههای ملاومساتی اقتصاد
ایران در تمینس مبادالت ما ی خارجی ،استفاده ات ظرفیز کشورها بس ویژه کشورهای همسایس اسز.
با استفاده ات حوا س.
سادگی حوا س ،مضمی کننده ای امر اسز کس درحا یکس میموان هر سندی را در خلیج (فارس) پیدا کرد ،بس ندرت مشخص
خواهد شد کس مبدأ پول ایران اسز.
د یل امکان استفاده ات حوا س در دوران مجریمها ،ماهیز نامرئی بودن ن اسز؛ چرا کس اساساً نجوه حسابداری حوا س بی دو
طرف نامرئی اسز .حتی اگر حسابی هم نگهداری شود ،مرکیبی ات کدها و شماره سریهایی اسز کس ات اسکناسها برداشتس
میشود و فلط برای خود حوا س دار و دریافزکننده حوا س مفهوم اسز .بس ای مرمیب مبادالت ات طریق حوا س هیچ رد پایایی
بس جای نمیگذارد.
حوا س ،سیستمی سریع اسز؛ کس سرعز انتلال بسطور متوسط  84ساعز اسز و بسیار سریعمر ات انتلال بی ا مللی پول میباشد و
ای بس خاطر فلدان کاغذباتی اسز .حوا س همچنی بسطور معمول ارتانمر ات روشهای سنتی اسز .چون ای سیستم بر اساس
صداقز و شرافز استوار اسز ،دالالن – درسز همانند بانمها -میدانند کس اگر در معاملسای فریب بس کار گیرند ،ورشکسز
خواهند شد.
با استفاده ات بانمهایی کس مجریم نیستند.
بانمهایی کس مجریم میشوند با بانمها یی کس مجریم نیستند قرارداد میبندند .بعد یم سری کارگزاریها در یم سری ات
کشورها ان ام میشود .مثالً اگر ما با چی یا کره جنوبی کار داشتس باشیم مثالً بس بانم پارسیان میگوییم برای ما ان ام
بدهد؛ کار فرد هم نصف نصف.
ات طریق بانمها ی ثا ث کس مجریم نیستند.
با استفاده ات بانمها یی کس مجریم نیستند مانند پارسیان ،پاسارگاد ،شهر ،کشاورتی ،حکمز ،مسک .
در حال حاضر بانمها ی کشاورتی ،اقتصاد نوی  ،سامان ،پاسارگاد ،م وسعس معاون بس سوئیفز متصل و با کشورهایی مانند
چی  ،هند ،کره جنوبی ،روسیس ،عراق روابط مجدود دارند.
سوئیفتی کس اآلن بات اسز برای یم سری ات بانمها یی کس مجریم ثانویس نیستند و مجریم او یساند ،اسز کس فلط برای
کاالهای بشردوستانس اجاته مباد س سوئیفز دارند .بانم شهر و بانم کشاورتی مجریم نیستند و ی مجریم نها مشروط
اسز؛ فلط برای کاالهای اساسی خوراک ،دارو و پوشاک.
سوئیفز بانم شهر متصل اسز و با بانمها ی کشورهای چی  ،روسیس ،هند و در برخی موارد مان و ایتا یا فلط برای
کاالهای اساسی بشردوستانس کار میکنند.

کدگذاری مجوری
فروشندگان

مبادال ت با ارت کشور
روسیس

استفاده ات حوا سهای
ارتی ات طریق
صرافیها

استفاده ات بانمهایی
کس مجریم ثانویس
نیستند

کار با بانمهایی کس
برای کاالهای اساسی
اجاته سوئیفز دارند
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کدگذاری بات
استفاده ات نوعی ات مراودات کس در ن انتلال وجس ان ام نمیگیرد و معاملس ات طریق جابسجایی کاال بی دو طرف ان ام میشود.
قدمز ای نوع معامالت بسانداته ماریخ ممدن بشر اسز و ی با موسعس سیستمهای ارمباطی در دنیا استفاده ات ن ملریباً منسوخ شده
اسز و ی در دوران مجریم بس کار می ید.
استفاده ات پیام رسان ما ی اختصاصی سایر کشورها یا امجادیسها مثل روسیس ،چی .
بست قرارداد با م امع ،امجادیسها و کشورهای دیگر در تمینس استفاده ات پیامرسانهای ما ی جایگزی سوئیفز در ن
کشورها مثل روسیس ،چی  ،هند.

کدگذاری مجوری
استفاده ات روش
مباد س کاال بس کاال
استفاده ات
پیامرسانهای
جایگزی سوئیفز در
کشورهای دیگر

منبع 3ااتهفای پکمف

پاسخ سؤقل قمل ت ک گذق یفا ی قنتخابی بره تسرت آمر ه قسرت کره تاللرت برر
قفاا فای جا گز ن سبویفت تق ت.
جدول.2کدگذاریمحوریوانتخابیراهکارهایجایگزینسوئیفتدرشرایطتحریمدرایران 
کدگذاری انتخابی
کدگذاری مجوری
مبادالت با ارت کشور روسیس
سیستم ما ی روسیس spfs
استفاده ات سامانس روسیس
استفاده ات پیامرسان های مواتی سوئیفز کشورهای دیگر
استفاده ات سامانس پیامرسان چی
سیستم ما ی چی cips
استفاده ات پیامرسان های مواتی سوئیفز کشورهای دیگر
اینستکس spv
سیستم ما ی اروپا
استفاده ات سامانس سپام
سپام
استفاده ات پیامرسان های داخلی
جهانیساتی ارتهای مجلی ،رمز ارتها
کاهش وابستگی م ارت بی کشورها بس ارتهای واسط مانند دالر ،پونی و یورو
پیمان پو ی دوجانبس و رمز ارتها
طراحی و پیادهساتی ا گوهای معامالمی با شرایط بردن برد با سایر بانمها بس خصوص
بانمهای کشورهای شرقی
انعلاد پیمان های پو ی با کشورهای دوسز
قراردادهای ارتی مابی شرکزهای خصوصی
سواپ ارتی
انعلاد قراردادهای معاوضسای
صرافیها
انتلال ارت ات طریق صرافیها
مهامر بی خریداران و فروشندگان
مباد س مهامری
استفاده ات روش مباد س کاال بس کاال
حوا س
استفاده ات حوا سهای ارتی ات طریق صرافیها
استفاده ات بانمها یی کس مجریم ثانویس نیستند
سوئیفز مشروط
کار با بانمها یی کس برای کاالهای اساسی اجاته سوئیفز دارند

منبع 3ااتهفای پکمف
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سؤقل تم پکمف
معیا فای پی

م برقی قنتخاب بهتر ن قفاا جا گز ن سبویفت ک قن ؟

ک گذق ی بام
جدول.3کدگذاریبازمعیارهایپیشروبرایانتخاببهترینراهکارجایگزینسوئیفت 
کدگذاری مجوری
کدگذاری بات
یم سیستم پرداخز و پیام رسان ما ی مناسب سیستمی اسز کس بتواند با ابزارها و
روشها ی مختلف پرداخز کار کند و کاربر را مجدود بس یم روش خاص نکند.

استفاده ات روشهای مختلف

استفاده ات روشهای گوناگون جهز ان ام کار با سیستم
هزینس مخابره پیام ات طریق سیستم در ملایسس با سایر سیستمها کمتر باشد.
انواع ابزارها و روشها ی پرداخز مورد استفاده در سیستم پرداخز باید قابلیز مبدیل بس
یکدیگر را داشتس باشند.

هزینس کم مخابره پیام
قابلیز مبدیل روش های پرداخز بس
یکدیگر

سیستم باید بسگونسای طراحی شود کس کاربر حداقل اطالعات را وارد سیستم نماید و
بدون وارد کردن جزئیات معامالت بتواند بس خرید و پرداخز وجس اقدام نماید.

استفاده سان

سیستم باید طوری باشد کس کاربران بس راحتی و بدون مشکل بتوانند ات ن استفاده کنند.
باید ابزارهای مناسب در اختیار کاربر قرار گیرد ما بتواند ات مراحل ان ام معاملس قدمبسقدم
اطالع کسب نماید و راهنمایی التم بس وی ارائس شود.
راهنمایی های التم برای استفاده ات سیستم و ان ام معاملس در اختیار کاربران قرار گیرد.
بس هنگام افزایش معداد کاربران کارایی کاهش نیابد.
سیستم حتی االمکان ،امکان مبدیل ارت را فراهم نماید.
سیستم پرداخز و مکانیزم ن برای طرفی معاملس باید قابلقبول باشد.
مبنای قابلقبول بودن سیستم مبنای قانونی یا قراردادی داشتس باشد.
با موجس بس حساسیز معامالت م اری و پرداخز وجس سیستم پرداخز باید با قابلیز باال
همواره در دسترس کاربران باشد.
در هر تمان و ملطعی منظیم پیام و ارسنال ن برای کارگزاران امکانپذیر باشد.
پیامهای مباد س شده بس صورت خودکار مخابره شوند و مت پیامها ما رسیدن بس ملصد
پراکنده و نامفهوم باشند و دسترسی بس پیامها موسنط افنراد غیرم ات میسر نباشد.
طراحی سیستم بس نجوی باشد کس درصد اشتباه در ن بسیار اندک باشد و در صنورمی
کنس مشخنصس پینام بسطور صنجیح و مطنابق بنا استانداردها منظیم نشود ،سیستم ات
قبول ن خودداری کنند.
میزان خطا و مشکالت امنیتی ن نزدیم صفر باشد
دارای ریسم اندک باشد
کارمزد دریافتی کنارگزاران بنرای اجنرای پینام کم باشد
ارسال پیام چند ثانیس بیشتر طول ن کشد و بس مجنض ارسنال ن ات طرینق سیستم موسط
خری امضای م ات ،بالفاصلس پیام مجویل سیستم شود.
در استفاده کاربران سیستم مجدودیز وجود نداشتس باشد
سیستم بتواند با موجس بس شرایط ،مغییرات مورد نیات را در اعمال کند
سیستم قادر باشد بسطور خودکار منظیمات مورد نیات برای ان ام پرداخز بس روشها و با ابزارهای
مختلف ،بدون ای اد مأثیرات منفی ان ام دهد
سرعز انتلال پیام در سیستم بسیار باال باشد

منبع 3ااتهفای پکمف

ارائس ابزارهای مناسب
ان ام راهنماییهای التم
عدم کاهش کارایی
قابلیز مبدیل ارت
قابلقبول بودن
قانونی یا قراردادی بودن قبول سیستم
قابلیز باال
عدم دسترسی افراد غیرم ات بس پیامها

درصد کماشتباه

کارمزد کم
سرعز باالی ارسال پیام
عدم وجود مجدودیز
موانایی اعمال مغییر در شرایط مختلف
انتلال سریع پیام
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ستب ک گذق ی قنتخابی ت ج مل  ،4پاسخ سؤقل یقیق ت خاربص معیا فرای
م برقی قنتخاب بهتر ن قفاا جا گز ن سبویفت قست.

پی

جدول.٠کدگذاریمحوریوانتخابیمعیارهایپیشروبرایانتخاببهترینراهکارجایگزینسوئیفت 
کدگذاری انتخابی
کدگذاری مجوری
عدم دسترسی افراد غیرم ات بس پیامها
قابلیز اطمینان و امنیز
درصد کم اشتباه
قابلیز باال
عدم کاهش کارایی
ملیاسپذیری
عدم وجود مجدودیز
قابلقبول بودن
قابلقبول بودن
قانونی یا قراردادی بودن قبول سیستم
استفاده ات روشهای مختلف
انعطافپذیری
موانایی اعمال مغییر در شرایط مختلف
قابلیز مبدیل ارت
مبدیلپذیری
قابلیز مبدیل روش های پرداخز بس یکدیگر
استفاده سان
سهو ز استفاده ات سیستم
ارائس ابزارهای مناسب
ان ام راهنماییهای التم
انتلال سریع پیام
سرعز
سرعز باالی ارسال پیام
هزینس کم مخابره پیام
هزینس
کارمزد کم

منبع 3ااتهفای پکمف

سؤقل سب پکمف
بهبن ی قفاا فای جا گز ن سبویفت چگبنه قست؟
ک فای قنتخابی ت ج مل شما ه  4ت مقتع معیا فای یقیق قسرت کره با ر
خالصه ر شبن ا قماا مقا سه سلسله مرق بری صرب
ارآ ن

به بن ی ق ن ا می تف ؛ بنابرق ن ف قکنب با ر

گیررت .نمربتق شرما ه 1
قفاا فرا م معیا فرا برر

قساس مااحبهفا م جا ب جهانی قستخرقج ش ه بهبن ی شبن .
فما طب که نمبتق  1ن ا میتف برقی قملب تبن ی قفاا بر ر با ر مم
قفاا فا قم صفر ا  100به بن ی شبن م ب ن منظب با فر ف رت قفارا
(A1

()1

ا  )A8قم منظر  5معیا (سرعت مباتله م سرهبلت ،فز نره م  )...بره صرب

ج قگانه بهبن ی شبن  .ق ن بهبن ی بر قساس فر معیرا ت جر مل شرما ه  5م
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خرمجی فای نر قازق ت پیبست (نمبتق فای  :ا  )2آم ت ه ش ه قسرت .برهطرب
مثال قم منظر سرعت مباتله م سرهبلت قسرتفاته قم سیسرت  ،چهرا قفارا پیمرا
تمجانبه ،صرقایفا ،سیست فای مرالی چرین م مسریه م بیرت کرب ن ت قملب رت
ببته قن  .قم منظر معیا فز نه م ا معیا تابلیرت پرذ رش م قمنیرت مبراتال

چهرا

گز نه ت گر ت قملب ت ترق گراتهقن  .سپس با ضرب مم فای فر معیرا ت میرزق
قمتیام فر قفاا ت نها ت ،نترا ج ت سرتب آخرر جر مل  5م نمربتق  8آم ته م
(خرمجی نر قازق ) قستخرقج ش ه قست.

رتبهبندیراهکارهایجایگزینسوئیفت 
نمودار.0فرایند 

جدول.5امتیازهرراهکاربراساسهرمعیار 
معیار
راهکار

C1

2C

3C

4C

5C

کل) درصد)

1A

8

91/5

1 /4

99/6

4 /1

91/3

2A

94/3

98/4

91

99/4

99/3

95/6

3A

6 /2

99/4

95/9

91/6

94/1

99/8

4A

96/8

92/6

96

99/3

29/5

95/4

5A

22/5

91/8

91/3

91/8

96/8

91/4
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6A

91/9

8 /1

8 /4

93/5

1 /4

1 /8

7A

91/2

1 /4

1 /1

92/6

93/9

91/1

8A

99/1

1

1 /2

99/2

8 /2

8 /1

منبع 3نتا ج یقیق
فما طب

که نمبتق  8ن ا میتف

قفاا فا (قم  A1ا  )A8قملب تبنر ی شر هقنر .

ع ت کنا فر معیا بیانگر قمتیام نها ی معیا قست .جمرع ق رن قعر قت رک را 100
ت ص قست.

خروجینرمافزار

(منبع:یافتههایپژوهش،

رتبهبندینهاییراهکارهایجایگزینسوئیفت
نمودار .2
)Expert Choice

با بجه به آناه به بر قساس خرمجیفای نر قازق ضر ب ارق ناسامگا ی (
 )inconsistencyکمتر قم کتف ببته قست)  9ص
( Baby, 2013: 223(،AHPنتا ج تق قی ربا

Overall

قست)( )2بر قساس مبانی مش

فستن .

یجهگیریوپیشنهادات 
نت 
یجهگیری 
نت 

با بجه به نتا ج یقیق متأرر قم ج مل شما ه  ،5قم میا  2قفاا پی

م ،پیمرا

پبلی تمجانبه م سبقپ ق می ،پیبستن به سیست مالی چین م مسیه م مرز ق مفرا
تم قفاا بر ر م قملب تتق

رخیص تقته شر هقنر کره برا بجره بره عرامال

قفبرتی م سیاسی مناسب با چین (مجبت فاف نامره فمارا یفرای بلن مر
فمچنین با مسیه ،قماا عملیا ی نمبت تم قملب ت قمل ،مجبت تق ت.

)م
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پیشنهادات 
سیاستی

پی نهات میشبت قفبرت قستقرق قنبق پیما فای پبلی با ک ب فای شر ک قفبرتی
جمهب ی قسالمی ق رق ت تسرتب کرا تررق گیررت .ق رن مسرئله قم طر رق قنجرا
مذقکرق

کا شناسانه م قفبرتی با چین م مسیه جهت پیبستن بره سیسرت مرالی

آ فا م ق جات ق م م ترك صب

گیرت .پی نهات میشربت ق رن مسرئله ت قملب رت

قفبرتفا م سیاستفای پبلی خا جی نظا جمهب ی قسالمی ق رق م بانک مرکزی
ترق گیرت.
پژوهشی 

قم آنجا که برقی قستقرق ک نظا جا گز ن سبویفت با ر بره پری نیامفرای انری،
حقبتی ،سیاسی م بینقلمللی آ ف بجه نمبت ا ت کنا م کگیفرا م مالحظرا
قتتااتی ق ن مطالعه بتبق به قلگبی کاملی جهت قستقرق پا ق سی م مطالعره قی
قم منظر پی نیامفرای مرذکب جهرت یقرق تم قملب رت مرذکب صرب
فمچنین با بجه به گسترتگی م نرب

مرز ق مفرا م مرا ز معیا فرای فرر کر ق

مطالعهقی ج قگانهقی ت خابص بهبن ی م جا گز نی آ فا برقی کاف
یر سبویفت قنجا شبت.

گیررت.
قرررق

نوشتها 


پی
 .1برخی قفاا فای قستخرقج ش ه به شرح م ر عر ف میشبت3
اینستکس 3ک شرکت سب ه مالی مستقل قسرت کره ت آ قم تقت م سرت پا اپرای قسرتفاته
خبقف ش  .ت ق ن مش کاالفا ا خ ما به طب مستقی م ب م فیچگبنه مقسرطه
با کاال ا خ ما ت گر مباتله می شبت .ت ق ن مش ،حساب شرکت فای بر فاا م
بستاناا ت تم طرف با ف سب ه می شبن ؛ بره عبرا ت گرر قم رک سرب مجربه
حاصل قم صات ق ق رق م ت سبی ت گر کاالفای – ق مپا ی ترق تق نر کره تررق
قست به ق رق صات شبن  .به ق ن صب که شرکت ِق مپرا ی صرات کنن ه کراال بره
ق ررق  ،مجرره کرراالی خرربت ق چرره برره صررب نق ر م را خا ریص قعتبررا  -قم
شرکت قِ نستاس ت اات خبقف کرت .میل ِ أمین ق رن مجربه نقر را قعتبرا فر
مجبه ِحاصل مانن نفت م میاربال ک رام می م تسرتی قسرت .سیستت متل ی
 SPFSو  :CIPSت سال  8014م ممرانی کره ق یات ره ق مپرا م آمر ارا قملرین تم
یر فای بین قلمللی ق به تلیل آنچه «م قخله ت بیرق قمکررق ن م قلیرا کر مره
بسط مسیه» خبقن ه ش ه ببت ،علیه مساب قعمال کرتن  ،مسیه شرم به طرقحری
ک سامانه پیا سرا مرالی برینقلمللری برا نرا System for transfer of financial
)messages (SPFSکرت که می بقن جا گز نی بررقی عملیرا سربویفت ت سرطح
بینقلملل باش  .ت سال  8015بانک خلق که بانک مرکرزی ک رب جمهرب ی خلرق
چین قست سامانهقی به نا سیست پرتقخت بین بانای برم مررمی The Cross-Border
) Interbank Payment System (CIPSق به عنبق سامانه جا گز ن برقی قنجا پرتقخرتفرا
م سب ه فای مالی با ق م بق معرای نمبت .ق ن سرامانه برا قسرتان ق تفای پیرا فرای
سبویفت م مستقل قم ق ن شباه برقی رقکن فای تقخلی م قعضای خرا جی شرباه
خبت قت ق به ق جات م رساخت سب ه معامال مالی به ق م بق نمبته قسرت .مبلد ه
تهلتری :مباتله کاال م خ ما ت قمقی کاال م خ ما ت گر ،ب م تخالرت ،پربل ق
معامله ها ری ا پا اپای گب ن  .پیملن دوجلنبه  :ت ق ن شیبه نب ن به جای قسرتفاته
قم ک پبل ،قم تم پبل برقی سب ه جا ی قستفاته می شبت؛ به عبرا ت گرر ،پربل
ک ب فای مب أ م مقا ت جا تمجانبه به کا گراته می شبت م ق مفای مرجرع
مانن تال م پبن ت ق ن شیبه نق ی ن ق ن  .سواپ ارزی 3بره ترق تقتفرا ی قطرال
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می شبت که ک شرکت خابصی متعه می شربت کره قصرل را ارر معینری قم ق م
خا جی ق به تیمت معین به طرف ت گر بفرمش م طرف ت گر نیز متعه مریگررتت
که ت ا خ فای معینی ،به فمرین تیمرت ،ق م ق قم طررف مقابرل خر ر ق ی کنر .
سوئیفت مشروط 3قماا سبویفت برخی بانکفای ک ب ف ف (مرب ت یرر ) برا
برخی بانکفای ک ب مضعکنن ه یر مثالً آمر ارا مجربت نر ق ت ملری برا سرا ر
ک ب فا بالمانع قست .روش حسلب بلز 3ت ق ن مش خر ق پس قم یب ل کراال،
ت مبع مقر بقاق ش ه ت ترق تقت ،مجه ق به ارمشن ه می پرتقمت( .قمانی.)1:77 ،
رمز ارزهل " :ک نب تق ق ی مالی قست که بر بستری ت جیتال ،غیرمتمرکز م شرفاف
به نا منجیرەی بلبك مبجبت ت قست م ق ن تق ق یفا ت شرق طی ،می بقنن کا کرت
پبلی به خبت بگیرن  .الم به رکر قست عا ف متنبعی قم مز ق م مجبت تق ت ملری
فنبم قجما بین قلمللی برقی ق قوهی عر فی مقح قم ق ن مفهب ق جات ن ر ه قسررت.
ای قم تال ل ق ن قمر ،به فام م ارت ک ب فا ت قبطره برا مافیرت مرز ق مفرا
برمی گرتت "(میثمی م بیابانی ،1:77،ص .)10 3با بجه به نب قنبق مز ق مفا ،مانن
بیت کب ن ،ق ر  ،تر ،بیت کب ن کَ  ،پرل م غیرره کره فرام ت نیربه انرام ی
قستخرقج آ فاست؛ ت ق ن یقیق أکی برر بیرت کرب ن بربته قسرت .تطعراً مقبلره
بهبن ی ق ن ق مفا قم منظر قفاا فا ی برقی جا گز ن سبویفت نیاممنر مطالعرا ی
مستقل ت آ ن ه قست.
 .8قمآنجاکه بر قساس مش  ،AHPحج نمبنه م خای عیین نمیشبت م با بر قساس
نظر خبرگا امیل شبت .ت ق ن مقاله با بجه به می مت ت کا شناسرا خبرره م
قفبرتی ت عرصه شناخت تتیق سبویفت م قفاا فای جا گز ن ،ع قت خبرگا
ق ن یقیق  2نفر کا شناس ق ش خبره نظا بانای ببت.
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