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مقاله شماره3 :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شماره مقاله :سه
موضوع مقاله:

شبکه آفالین بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان
نویسنده :پیمان قزلباش
ویراستار :ایوب جمیلفر
مترجم :پویا توتونچی

(زبان مرجع این مقاله فارسی است و فقط به زبان انگلیسی ترجمه شده است).

این مقاله جهت ارائه تعاریف و مفاهیم در سطح اطالعات عمومی میباشد و به همین دلیل به نکات
فنی و تخصصی نمیپردازد.
تمامی امتیازات و حق و حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به شرکت سایه میباشد و در صورت
کپی برداری و یا هر نوع استفاده از محتوا و مفاهیم مقاله ،ذکر منبع و ناشر (شرکت سایه) الزامی
میباشد؛ در غیر اینصورت حق پیگرد قانونی برای ناشر و شرکت سایه محفوظ است.

آدرس وب سایت و ایمیلهای رسمی شرکت سایه:

SAAYEAH CO LTD.
Website: www.saayeahcoltd.net
E-Mail: info@saayeahcoltd.net
Inquiry E-Mail: inquiries@saayeahcoltd.net
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زیر مجموعه شبکه آفالین بانکی (آفلجر):
تمامی بانکهای مرکزی ( )Central banksو بانکهای اصلی رتبه باال ( High Level or High Prime
 )Banksو بانکهای اصلی ( )Prime Banksو سایر بانکهای زیر مجموعه و حتی موسسات مالی دولتی و
یا موسسات مالی خصوصی و در کل تمامی صندوقهای مالی بزرگ و کوچک در سراسر جهان ،همگی بوسیله
سرورهای بزرگ یا کوچک به شبکه آفالین بانکی متصل بوده و در حال فعالیت میباشند و این اتصاالت سروری
کامالً تحت نظارت فارم میباشد.
شبکه آنالین بانکی نیز بر پایه شبکه آفالین بانکی طراحی شده است و مدیریت زیرساختی شبکه آنالین
بانکی بر عهده شبکه آفالین بانکی میباشد.
نکات منفی و مثبت وابستگی شبکه آفالین و شبکه آنالین بانکی به فارم:
وابستگی شبکه آفالین و شبکه آنالین بانکی به فارم نکات منفی و مثبت بسیاری دارد.
یکی از مهمترین نکات منفی وابستگی شبکه آفالین بانکی و شبکه آنالین بانکی به شبکه فارم ،مربوط به
بحث هکرها میباشد .متاسفانه هکرهای زیادی در تالش برای نفوذ به شبکه بانکی هستند اما تعداد انگشت
شماری توانایی ورود و دخالت در شبکه بانکی را دارند و میتوانند بطور حقیقی فاندی را در شبکه بانکی آفالین
جابهجا کنند.
روش های مختلفی برای هک کردن شبکه بانکی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از فیشینگ ،دیدادس،
حمالت هوش مصنوعی ،جدول رنگین کمانی ،هک روسی و غیره
نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که هکرهای متخصص تنها توانایی جابهجایی پولهای کثیف را
داشته و به پولهای تمیز دسترسی نداشته و توانایی نقل و انتقال منابع پاک را ندارند.
در خصوص پولهای کثیف و پولهای تمیز ،توضیحات کاملی در مقاالت آینده خواهیم داد.
یکی از مهمترین نکات مثبت وابستگی شبکه آفالین بانکی و شبکه آنالین بانکی به شبکه فارم مربوط به
نظارت دقیق و بینقص مدیریت و مسئولین فارم میشود.
برای جلوگیری از نفوذ هکرها مسئولین فارم بصورت شبانه روزی در حال فعالیت در سراسر دنیا میباشند؛
و وظیفه اصلی مسئولین فارم شناسایی این هکرهای فوق حرفهای و متخصص است که پس از شناسایی هکرها
پرونده آن اشخاص خاطی و خالفکار را به ارگانهای اجرایی ارسال میکنند و همانطور که در مقاالت قبلی

Company Name: SOLOMON UNIVERSAL INS & LOAN CO. LTD.
Website: https://suilcoltd.com
Company E-Mail: info@suilcoltd.com
Inquiry E-Mail: inquiries@suilcoltd.com

Company Name: GAS EXTRA INC LTD.
Website: https://gasextrainc.com
Company E-Mail: info@gasextrainc.com
Inquiry E-Mail: inquiries@gasextrainc.com

Page 2 of 5

Company Name: DEBIT TRADING LTD.
Website: https://debittradingltd.com
Company E-Mail: info@debittradingltd.com
Inquiry E-Mail: inquiries@debittradingltd.com

بانکداری بینالمللی – شبکه آفالین بانکی

مقاله شماره3 :

اشاره شد تمامی خالفکاران توسط بازوی اصلی اجرایی فارم (فدرال رزرو) تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و
طبق قوانین قضایی هر کشور با آن افراد خطرناک رفتار میگردد.
یکی دیگر از وظایف مسئولین فارم شناسایی تخلفات بانکی در شبکه آفالین بانکی و حتی شبکه آنالین
بانکی در سراسر جهان میباشد؛ یعنی به هر دلیلی ،هر منبع مالی با ارقام باال که خارج از قوانین و مقررات
بینالمللی و یا بدون اخذ مجوز و حتی اگر به روش هکری در شبکه آفالین بانکی از طریق سرور بانکی و یا
سرور شخصی جابجا گردد ،توسط مسئولین فارم مانیتورینگ و رصد میگردد و در صورت اثبات تخلف در نقل
و انتقاالت آن منبع مالی ،مسئولین فارم آن منبع مالی را سریعاً فریز و بلوکه میکنند و پرونده را به مسئولین
اجرایی (فدرال رزرو) جهت رسیدگی ارسال میکنند.
دسته بندی و نام گذاری سرورهای شبکه آنالین و آفالین بانکی:
سرورهای شبکه آنالین بانکی با حرف اِم ( )Mمشخص میشوند که از سرور شماره اِم صفر شروع میشود
و در سرور شماره اِم شش به اتمام میرسد)M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6( .
منابع مالی که در سرور  M0قرار دارند منابع مالی تمیز و پاک آنالین میباشند و منابع مالی که در سرور
 M6قرار دارند منابع مالی کثیف آنالین میباشند.
سرورهای شبکه آفالین بانکی با حروف اِن اِس ( )NSمشخص میشوند که از سرور شماره اِن اِس صفر شروع
میشود و در سرور شماره اِن اِس شش به اتمام میرسد)NS0-NS1-NS2-NS3-NS4-NS5-NS6( .
منابع مالی که در سرور  NS0قرار دارند منابع مالی تمیز و پاک آفالین میباشند و منابع مالی که در سرور
 NS6قرار دارند منابع مالی کثیف آفالین میباشند.
در خصوص وجه تشابه ،تفاوت و یا خصوصیات سرورهای شبکه آفالین بانکی و سرورهای شبکه آنالین بانکی و
یا در خصوص منابع مالی قرار گرفته شده در این سرورها بعداً توضیحات کامل ارائه خواهد شد.
در ادامه در مورد انواع پولها و چگونگی نظارت سازمانهای نظارت پولی و فسادهای مالی و روشهای سوء
استفادههای مالی و متقابالً روشهای پیشگیری از سوء استفادههای مالی را توضیح خواهیم داد و اینکه این تخلفات
چه مسائل و پیشآمدهایی را بوجود میآورند صحبت خواهیم کرد.
بروز مشکالت و تخلفات بیش از حد در سیستم بانکداری بینالمللی؛ در بخش سروری سیستم آفالین و آنالین
بانکی ،نویسنده را بر آن داشت تا این اطالعات عمومی را در قالب دست نوشتههایی منتشر کرده و حتی در صورت
لزوم به مرحله چاپ و توزیع نیز برساند.
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هدف نویسنده از انتشار مقاالت این است که عموم مردم جهان مطلع شوند که سیستمهای بانکداری جهان اگر
صداقت واقعی داشته باشند و طبق قوانین پیشروی کنند به راحتی و به سادگی میتوانند بحران پولی جهان را در
سریعترین زمان ممکن حل کنند.
ما قصد داریم مسئولین سیستم نظارت پولی و بانکداری جهان را مطلع و آگاه سازیم که مشکالت بزرگ بوجود
آمده در سیستم بانکداری جهان بدلیل بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده نابجا بر اثر عدم آگاهی و عدم علم کافی و
متخصص نبودن افراد و مسئولین مربوطه بوده و هست.
اکنون که در قرن بیست و یک میالدی هستیم همان تصمیمات اشتباه و نابجای گذشته ،گریبانگیر سیستم
مالی و بانکداری بسیاری از کشورها شده است و متاسفانه حکومتها و دولتهای بزرگ و کوچک با مشکالت مالی
شدیدی در سراسر جهان دست و پنجه نرم میکنند و عموم ملت در سرتاسر جهان در تنگدستی و مشکالت مالی
به سر میبرند.
همچنین قصد داریم با آگاه سازی عموم مردم و مسئولین محترم سیستم مالی و نظارت پولی ،روشهای قانونی
در سیستم بانکی را اعالم کنیم که حکومتها ،دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با حرکت درست و
صادقانه مشکل و بحران مالی را در جهان خاتمه دهند.
بدلیل وابستگی شدید بین شبکه آفالین بانکی با شبکه آنالین بانکی؛ به شدت تاکید میکنیم که حتماً و حتماً،
باید و باید مسئولین محترم نظارت پولی و سیستم بانکداری جهانی در خصوص شبکه آفالین بانکی و منابع مالی
موجود با ارقام بسیار باال ،اطالعات کافی داشته باشند و با اعمال تغییراتی کوچک و یا بزرگ در روند کاری خود،
مسیر نوینی در حل مشکالت مالی کشورشان ایجاد کنند و حتی شاید در طی این مسیر نیاز به اصالح اشتباهات
گذشته و ایجاد تغییراتی در قوانین ثبت شده قبلی نیز باشد.
حکومتها ،دولتها ،بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوزات الزم به راحتی میتوانند از منابع عظیم
مالی موجود در شبکه آفالین بانکی جهت حل مشکالت مالی جهان استفاده کنند ،اما متاسفانه بر اثر عدم آگاهی
کافی ،قوانینی از سوی سیستمهای نظارت پولی بینالمللی صادر شده و همچنان پابرجا بوده و اجرا میگردد که
باعث حرکت کُند در این مسیر گردیده است و این قوانین نابجا در نهایت گریبانگیر خود سیستمهای نظارت پولی
و بانکداری شده است.
در نهایت میتوان گفت این اشتباهات به ظاهر کوچک ،باعث بروز مشکالت بسیار جدی و بزرگ شده است و
نتیجه آن جز ضرر و زیان برای خودشان و حتی برای همگان نبوده است.
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اگر موسسات مالی کوچک همانند بانکها به شبکه آفالین بانکی به صورت مستقیم دسترسی داشته باشند؛
میتوانند براحتی طبق قوانین و مقررات اقدام به تبدیل (مونوتایز) منابع آفالین بانکی به منابع آنالین بانکی کنند
و پس از خلق پول واقعی (با کسر کسورات قانونی) آن را در شبکه آنالین بانکی تزریق کرده و وارد گردونه اقتصادی
کشورشان نمایند.
با خلق پول و تزریق آن به سیستم بانکداری جهان ،براحتی میتوان پروژههای ناتمام در سراسر جهان را به اتمام
رساند و یا میتوان پروژههای جدید و مورد نیاز هر کشور را سریعاً اجرایی کرده و به اتمام رساند.
در پایان این مقاله به صورت رسمی و قانونی اعالم میکنیم که هدف ما اطالعرسانی ،آگاهسازی و بهینهسازی
در مسائل مربوط به سیستم بانکداری جهانی و سیستم آفالین و آنالین بانکی میباشد؛ نیّت ما خیر و کامالً بیغرض
بوده و از سر دلسوزی جهت رفع مشکالت مالی حاکم بر جهان قدم برداشتهایم و رسماً اعالم میکنیم قصد تخریب،
توهین ،تجاوز و یا بیاحترامی به حریم اشخاص حقوقی و حقیقی نداشته ،نداریم و نخواهیم داشت.
امیدواریم با آگاهی عموم در آینده نزدیک شاهد بهینهسازی چشمگیری در سیستمهای نظارت پولی و سیستم
بانکداری بینالمللی باشیم.

پایان مقاله شماره سه.
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