مقدمه

دس چالصّای تیي الوللی عثیقی است کِ عشفیي ًضاؿ تشای ضشتِ صدى تِ یکذیگش ٍ سسیذى تِ اّذاف خَد خطظ
همذم حشیف سا ّذف لشاس دٌّذ ٍ ساّثشد لغـ یا تضقیف پطتیثاًی دضوي سا تا خظ همطذم دس پطیص ریشًطذا تطا
تَخِ تِ تاًک هحَس تَدى التػاد کطَس ،دس چالص تیي ایشاى تا آهشیکا ٍ کطَسّای غشتیً ،ؾام تاًکی تطِفٌطَاى
رلَراُ حیاتی ٍ خظ همذم خثِْ التػادی دس دٍ هشحلِ اتتذا تاًکّای تضسگ اص سال  6008 ٍ 6006هطیددی ٍ
سپس تاًک هشکضی اص  6006تِ هَخة لاًَى اخاصُ دفاؿ هلی (لاًَى تَدخِ دفافی آهشیکا) ّذف تحطشین لطشاس
رشفتٌذ ٍ دس فول تاًکّای اًتمالدٌّذُ پَل ًفتی ایشاى هطوَل تحشین

ضذًذ .

طرح موضوع

عی چٌذ سال رزضتِ ٍ تا تطذیذ تحشین ّا رشٍُّا ٍ غٌایـ هختلف تَسسی تحت تاثیشتحشین لشاس رشفتٌطذ کطِ
رشٍُ تاًکی ًیض تِ دلیل هحذٍدیتْای ایداد ضذُ تِ لحاػ ًمل ٍ اًتماالت پَل دس سغح تیي الوللی هتطاثش اص ایطي
تحشین ّا

ضذ.

ّش چٌذ تحشین ّا هشاٍدات تیي الوللی تاًکْا سا هتَلف ًکشد ،تا ایي ٍخَد ّضیٌِ ّای صیادی تش فولیطات اسصی
ٍ تاًکی کل سیستن تاًکی کطَس تحویل

ضذ.

تش ایي اساس تا سسیذى تِ تَافك خاهـ ّستِ ای ٍ تشداضتِ ضذى تحشین ّا تِ عَس حتن یکی اص رطشٍُّطایی کطِ
تیطتشیي تاثیش هثثت سا اص ایي اتفاق هی تیٌذ رشٍُ تاًکی است کِ تشداضتِ ضذى تحشین ّا تاثیش لاتطل تطَخْی دس
فقالیت ٍ سَدآٍسی آًْا خَاّذ داضت ٍ ضشکتْای ایي رشٍُ اص خولِ ًوادّایی ّستٌذ کِ پس اص سفـ تحشین ّا
تا افضایص تماضا ٍ سضذ هَاخِ خَاٌّذ

تَد.

آثار تحریم ها بر سیستم بانکی

تحشین ّای اتحادیِ اسٍپا تافث ضذُ تَد دستشسی ایشاى تِ سیستن ًمل ٍ اًتماالت هالی تیيالوللی-سَئیفتً -یض
لغـ ضَدا اص سَی دیگش تحشینّا تافث ضذُ تَد کِ کلیِ فقالیتّا افن اص ًمل ٍ اًتمطال ٍ هالکیطت داسایطی دس
حَصُ یَسٍ ،تا هطکل سٍتِسٍ ضَدا تِ تیاى دیگشٌّ ،گاهی کِ تحشیوی اص سَی اتحادیِ اسٍپطا ٍضطـ هطیضطَد،
ًویتَاى ّیچ داسایی اص خٌس یَسٍ ًگِ داضت؛ صیشا ارش لشاس تاضذ دس للوشٍ اسٍپا تسَیِ ضَد ،ایي اهش تا هطکل
سٍتِسٍ خَاّذ ضذا
اها فَالة تحشین تاًک هشکضی اص هَاسد هزکَس ًیض رستشدُتش تَدُ استا دس هَاسدی کِ داساییّای تاًک هشکضی
ایشاى هسذٍد ضذ ،تا تَخِ تِ ایٌکِ تاًک هشکضی ایشاى دس تاهیي هالی تداست خاسخی ًمص هْوی داضطتِ اسطت،
تافث ضذ کِ دس هسیش لشاسدادّای تداسی هاًٌذ «تداست هطَاد خطَساکی»« ،تدْیطضات پضضطکی»« ،هحػطَالت
کطاٍسصی» ٍ سایش هَاسد هطکدتی تٍِخَد آیذا
آثار لغو تحریم ها بر صنعت بانکداری

دس ضشایظ فقلی کِ اهیذ سفـ تحشین ّا اص خولِ سفـ تحشین تاًک هشکضی ٍ ًؾام تاًکی صیاد ضطذُ اسطت ،سطَال
ایي است کِ تقذ اص ضشایظ سفـ تحشین کسةٍکاس تاًکّا تِ چِ سوت ٍ سَیی خَاّذ سفت ٍ پشسص هْطنتطش
ایٌکِ آیا آتص هطکدت ًؾام تاًکی تا سفـ تحشین ّا تِ رلستاى تَسقِ هثذل ٍ ضشایظ هغلَتی تشای تاًکّطا دس
صًدیشُ تضسگ التػادی ٍ دس فشغِ داخلی ٍ تیي الوللی فشاّن خَاّذ ضذ یا پس اص فطشٍ ًطسطتي غثطاس سٍاًطی
حاغل اص سفـ تحشین ،تاًکّا تا ساختاس هقیَب خَد تِ ضشایظ لثلی تشهیرشدًذ؟
دس ایي هَسد ّشرًَِ خَشتیٌی یا تذتیٌی افشاعی آفتصاست ٍ فشغتّا سا تثذیل تِ تْذیذ خَاّذ کشدا آًچِ اص
ضَاّذ پیذاست دس غَست تحمك سفـ تحشینّا تِ ٍیژُ دس رلَراُ اغلی آى تاًک هشکضی دس تْتطشیي ٍضطقیت
لاتل تػَس دس یک دٍسُ حذالل پٌح سالِ ًؾام تاًکی کطَس تِ ضشایظ لثل اص ٍضـ تحشینّا (لثل اص سطال 6006
ٍ 6006هیددی) تشخَاّذ رطت ٍ تایذ ّذفرزاسی خْص ٍ تحَل ًؾام تاًکی فشاتش اص آى ًمغِ دس ًؾش رشفتطِ
ضَد .

شرایط عمده بانکها قبل از تحریم

 -0لثل اص افوال تحشین سْن فوذُای اص دسآهذّا ٍ دس ًْایت سَد تاًکّای تضسگ ٍ دس هطَاسدی تطیص اص 50
دسغذ اص دسآهذ آًْا ًاضی اص فقالیتّای تیيالوللی ثثت ضذُ

است .

 -6فقالیت تاًکّا دس چْاس رشٍُ افتثاسات اسٌادی ،ضواًتًاهِّای اسصی ،حَالِّطای اسصی ٍ هقطاهدت اسصی
دس خشیاى

تَد .

ً -3مل ٍ اًتمال ٍخَُ اًدام

هیضذ.

 -4هطتشیاى تاًکّا دس دٍ رشٍُ تسْیدتی ٍ سپشدُای اص ٍاسغِ ٍخَُ تطَدى تاًطکّطا دس فشغطِ تطیيالوللطی
تْشُهٌذ

هیضذًذ .

 -5تشخَسداسی فقاالى التػادی کطَس اص رطایص افتثاسات اسٌادی تیيالوللی ٍ پَضص هٌاسطة اًطَاؿ سیسطک
تاًکّا ٍ هطتشیاى
 -6حفؼ افتثاس ٍ خایگاُ تاًکّا ًضد فقاالى التػادی ٍ تش فکس افتواد تاًکّا تِ هطتشیاى خَد
 -7استفادُ اص ؽشفیت سَئیفت تا ٍخَد ًماط ضقف آى (اتضاس فطاس دٍلتّطا ،لاتلیطت کسطة اعدفطات تطشای
دیگشاى ٍ اهکاى خایگضیٌی آى تا تلکس ٍ ایویل)
 -8تَاًایی تاًک ّا دس خزب هطتشیاى خذیذ ٍ حفؼ هطتشیاى فقلی تا اسطتفادُ اص تقطاهدت تطیيالوللطی کطِ دس
ضشایظ تحشین تاًکّا هدثَس تِ اًسذاد ٍ تَلف حسابّای ایشاًیاى
 -9تَاًایی تاًکّا دس هذیشیت ًمذیٌگی ٍخَُ خَد ٍ
 -00تَاًایی ًسثی تاًکّا تشای کٌتشل هغالثات

ضذًذ .

هطتشیاًطاى .

غیشخاسی.

پس اص افوال تحشین فلیِ تاًک هشکضی ٍ تاًکّای کطَس ،تواهی هَاسد فَق تثذیل تِ چالص ٍ هطکدت خذی

تشای تاًکّا ٍ فقاالى التػادی کطَس ضذ ٍ دس ٍالـ تاًکّا اص دٍ عشیك ضشتِ خَسدًذ؛ اٍل تِعَس هسطتمین تطا
کاّص خذی دسآهذّا ٍ افضایص ّضیٌِّا ٍ دٍم غیشهستمین اص عشیك سکَد دس کسةٍکاس هطتشیاى ٍ ایداد هطکل
تشای ًْادّای کطَسا الثتِ تا سفـ تحشینّا ضاّذ تشخی اتفالات دس کسةٍکاس تاًکّا خَاّین تَد ٍ غطذ الثتطِ

تشخی اص اتفاقّا سا تایذ دیگشاى ضاّذ تاضٌذ تا تػوینریشاى ٍ هدشیاى تِهَلـ ٍ دس خای خَد اًدام دٌّطذ کطِ
دس اداهِ تِ آى خَاّین

پشداخت.

الف :اتفاقاتی که شاهد خواهین

بود:

-0تَلف تخشیة صیشتٌاّای هالی خاسخی

کطَس.

-6احیای کاسرضاسیّای سسوی ٍ افضایص هثادلِّای
-3استفادُ اص ؽشفیت

تیيالوللی .

سَئیفت.

-4تشلشاسی اهٌیت دس خاتِخایی

پَل .

 -5سضذ لیوت سْام تاًکّا دس دٍ هشحلِ ،هشحلِ اٍل ًاضی اص فضای سٍاًی سفـ تحشینّا ٍ هشحلِ دٍم تقذ اص
اًدططام اغططدحات سططاختاسی تاًططکّططا ٍ کسططة سططَدآٍسی هٌاسططة ٍ خلططة افتوططاد
-6رطایص تشای تاًک هشکضی دس ٍسٍد هغالثات

سططشهایِرططزاساى.

کطَس .

-7خلَریشی اص تحویل ّضیٌِّای هطالی ٍ فططاسّای ًمطذیٌگی ٍ ّضیٌطِّطای فشغطت ٍ کطاّص سطشرشداًی ٍ
ًگشاًیّای فقاالى التػادی کطَس (ٍاسدکٌٌذراى ٍ غادسکٌٌذراى) کِ دس خلَریشی اص ایداد هغالثات غیشخطاسی
تاًکّا ٍ حتی کاّص هغالثات تاًکّا اثشرزاس خَاّذ تَد ٍ دس ًْایت تِ سَدآٍسی تاًکّا هٌدش
-8کاّص ّضیٌِّای تاًکّا کِ تِ دلیل تحشین دس هَاسدی 60تشاتش ٍ حتی تیطتش ضذُ

هیضَد.

است.

-9تسْیل دس ٍسٍد سشهایِ هالی ٍ فیضیکی ٍ سًٍك کسةٍکاس هشدم کِ هٌدش تِ سضذ سپشدُ تاًکّا خَاّذ
-00اهکاى افتتاح حساب تشای ایشاًیاى دس خاسج اص کطَس ٍ تذاٍم فقالیت تاًکی

ضذ.

آًاى.

-00هاصاد یا تْثَد کسشی تَدخِ دٍلت ٍ تَاًایی تشای پشداخت تخطی اص تذّیّا تطِ تاًطکّطا یطا ضطشکت دس
افضایص سشهایِ تاًکّای دٍلتی ٍ اص عشف دیگش اهکاى کاّص تکالیف دٍلتی ٍ تَدخِای تشای تاًکّطا کطِ تطِ
تْثَد هذیشیت هٌاتـ ٍ هػاسف تاًکّا هٌدش خَاّذ

ضذ.

 -06سًٍك تاصاس سشهایِ دس دٍ هشحلِ؛ اتتذا هَج ّیداًی حاغل اص اًتؾاسات ٍ سپس تْثَد ًاضی اص پَیایی ًؾام
تاًکی ٍ التػاد کطَس ٍ دس ًْایت دس ایي دٍس تا تشکتً ،تیدِ تْثَد ٍ ضکَفایی تِ تاًکّا تشرططتِ ٍ تطا سضطذ

لیوت سْام تاًکّا ،هشدم افتواد تیطتشی کشدُ ٍ دس سطپشدُ رطزاسی ٍ یطا هططاسکت دس افطضایص سطشهایِ ٍسٍد
خَاٌّذ

داضت.

-03تا سٍاى ضذى ًمل ٍ اًتمال ٍخَُ دس فشغِ تیي الوللی ٍ ٍسٍد داًص ٍ سشهایِ سًٍذ کاّص ًشخ تَسم ضذت
رشفتِ ٍ لغقا تاًکّا اص ساُّای هختلف تٍِیژُ خزب سپشدُّا ٍ ٍغَل هغالثات هقَق ٍ تاصاسیاتی تاًکی هَفك
خَاٌّذ

ضذ.

ب :هواردی که باید شاهد عولکرد تصوینسازاى و تصوینگیراى نظام بانکی باشین و وابسته به رفع تحرینها
نیست ،عبارتند از:
-0لططضٍم اخططشای اغططدحات سططاختاسی دس اتقططاد هططالی ،حمططَلی ،سططشهایِ اًسططاًی ٍ اداسی دس ًؾططام

تططاًکی.

-6تغثیك لَاًیي ٍ همشسات ًاؽش تا سٍیکشد تحَل ٍ هغاتمت ًؾام تاًکی تا استاًذاسدّای سٍص دًیا تٍِیژُ همشسات
تاصل.

 -3تذٍیي ٍ تػَیة فػل خذیذی دس لاًَى تداست هختع ًؾام هالی ٍ تِخػَظ ًؾام تاًکی

کطَس.

-4تَخِ ٍیژُ تِ تشتیت ٍ آهَصش تاًکذاس تا هفَْم تاًکذاس حشفِای دس سغح تیيالوللی تطشای تاًطک هشکطضی ٍ
تاًکّا ٍ تَخِ خاظ تِ تَسقِ سشهایِّای اًساًی دس ًؾام تاًکی ٍ تمَیت کوی ٍ کیفی هَسسِ فالی آهَصش
تاًکذاسی.

-5ساهاًذّی تاصاس هتطکل سسوی پَل ٍ تقییي تکلیف هَسسات غیشهداص تا پایاى سال  0394تذٍى ایداد تطٌص
دس هطتشیاى ٍ یا کاسهٌذاى ایٌگًَِ هَسسات ٍ تفکیک هَسسات غیشهداص تطِ دٍ رطشٍُ اٍل :هَسسطاتی کطِ دس
تدش تشای اخز هدَص ّستٌذ ٍ تا هَاًقی هَاخٌْذ ٍ رشٍُ دٍم :هَسساتی کِ اسادُای تشای اخز هدَص ًذاسًطذا
تشای ساهاًذّی رشٍُ اٍل هَسسات غیش هداص ،تاًک هشکضی الصم است (تا اخز اختیاسات تام اص ضطَسای پطَل ٍ
افتثاس) ضشایظ سا آساى تش کشدُ ٍ تا حوایت سایش ًْادّا هطکدت اغلی آًاى سا کِ فوذتا حمَلی ٍ سطْاهذاسی
است سفـ ٍ هدَص تِ آًاى دادُ ضَدا

-6فشاّن ضذى اهکاى حضَس تاًکّای خاسخی تشای ایداد ضشایظ سلاتتی ٍ اًتفاؿ هتماتل اص اهکاًات تیيالوللطی
ایي تاًکّا
 -7افضایص سشهایِ تاًکّای ایشاًی دس داخل کطَس (دس حال حاضش اص استاًذاسدّای تطیيالوللطی فاغطلِ تسطیاس
صیادی داسًذ)
 -8استمشاس کاهل حاکویت ضشکتی ٍ ًؾام کٌتشلّای داخلی
-9تْشُتشداسی کاهل اص  Core Bankingتشای حشکت تاًکّا تِ سوت تاًکذاسی هداصی ٍ تحمك تاًکی تشای ّوطِ
صهاىّاّ ،وِ هکاىّا ٍ ّوِ ًَؿ هحػَل

تاًکی.

-00استفادُ کاسآ ٍ اثشتخص اص ساهاًِّای یکپاسچِ تاًکی تٍِیژُ تاًکّای اعدفاتی ٍ افتثطاسسطٌدی

هططتشیاى.

-00تغییش خْت سلاتت تاًکّا اص سلاتت لیوتی (خَدکطی لیوتی) تِ سوت خلك هحػَالت خذیذ تطا تمَیطت
صیشساختّای هخاتشاتی ٍ الکتشًٍیکی

کطَس.

سوئیفت چیست و رفع تحریم آن چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

غذٍس تیاًیِ لَصاى ٍ ًَیذ سفـ تحشینّای تیيالوللی تاثیشات هثثتی دس تاصاس پَلی ٍ ضثکِ تاًکی کطَس رزاضتِ ٍ
تاًکّای کطَس آهادُ اًدام تثادالت هالی تیي الوللی دس سغح لثل اص تحشین هی

ضًَذ.

تا ًَیذ سئیس کل تاًک هشکضی هثٌی تش اخثاس خَش تشای تاًک ّا تقذ اص سفـ تحشین ،ضشایظ تاًطکّطای هطَسد
تحشین تغییش کشدُ استا تاًکذاساى ٍ فقاالى تاصاس پَلی اص کاّص ّضیٌِ ّا ٍ سشفت دس تثادالت هالی تیي الوللی
سخي هی رَیٌذ ٍ فقاالى تاصاس سشهایِ ًیض تا اعدؿ اص ایٌکِ سفـ تحشین ّا تاثیشات صیادی تش کاّص ّضیٌطِّطای
فولیات تیي الوللی تاًکّا ٍ ًیض افضایص سَد آٍسی آًْا خَاّذ داضت سٍ تِ خشیطذ سطْن ایطي رطشٍُ آٍسدُ ٍ
هقاهلِ سْام ایي رشٍُ تِ ضذت سًٍك پیذا کشدُ

است.

اص عشفی فقاالى التػادی ٍ تداس ٍ تاصسراًاى ًیض اص سفـ تحطشین سطَئیفت اتطشاص خَضطحالی کطشدُ ٍ اص تسطْیل
تثادالت هالی تا تاًکّای خاسخی دس ٍاسدات ٍ غادسات سخي هی

رَیٌذ.

فاسك اص تاثیشات تحشین دس ضشایظ کلی تاًک ّا ،هی تَاى رفت یکی اص خذهات اغلی ایي تاًطک ّطا تطِ تخطص
تداست تیي الولل دس اغل تشاکٌص ّای اسصی تَد کِ تا ٍضـ تحشین ّای تیي الوللی اًدام ایي تشاکٌص ّطا تطا
هطکدتی هَاخِ

ضذ.

سوئیفت چیست؟

سطَئیفت ) ( SWIFTکطِ هخفطف کلوطات )ّ(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationوطاى
خاهقِ خْاًی استثاعات هالی تیي تاًکی است کِ تا تفاّن ٍ تَافك  639تاًک اص پاًضدُ کطَس اسٍپایی ٍ آهشیکای
ضوالی دس هاُ هِ سال  0973هیددی ساُ اًذاصی

رشدیذ.

اٍلیي ّذف سَئیفت خایگضیٌی یک سٍش یکپاسچِ ٍ استاًذاسد تیي الوللی تشای تثادل هالی ٍ حطزف سٍضطْای
استثاعی غیش استاًذاسد کاغزی ٍ یا اص عشیك  Telexتَدا دس حطال حاضطش تطیص اص  7000هؤسسطِ دس  097کططَس
خْاى فضَ آى اًدوي هیتاضٌذا دس سال  6000تیص اص 5ا 0تیلیَى پیام اص عشیك سیستن سَئیفت دس سغح خْاى
هثادلِ

رشدیذُاست.

هشکض اغلی ضثکِ سَئیفت دس کطَس تلژیک تَدُ ٍ عثك لَاًیي آى کطَس فول هیًوایطذ ٍ کططَسّای آهشیکطا،
ّلٌذ ،اًگلیس ٍ ٌّگ کٌگ تِ فٌطَاى هشاکطض پططتیثاى افضطا فقالیطت داسًطذا سطَئیفت دس ّطش کططَسی داسی
یک SAPیقٌی ًمغِ دستشسی تِ سَئیفت هیتاضذ کِ تَسظ هؤسسِ سَئیفت کٌتشل هیضطَدا دس ایطشاى  SAPدس
تاًک هشکضی ٍالـ

رشدیذُاست.

سیستن سَئیفت خْت اسسال ٍ دسیافت ّشرًَِ پیام اسصی دس تطیي ٍاحطذّای اسصی تاًکْطای داخطل کططَس ٍ
تاًکْای خاسج اص کطَس هَسد استفادُ لشاس هیریشدا دس حال حاضش توام تاًکْای داخلی ایشاى اص عشیك خغطَط
 ٍLeasedیا هاَّاسُ تِ هشکض SAPدس تاًک هشکضی هتػل تطَدُ ٍ اص عشیطك سیسطتن هطاَّاسُای پیاهْطا سا تطشای
تاًکْای خاسج اص کطَس اسسال

هیًوایٌذ.

ایي سیستن خْت سشفت تخطیذى تِ اًدام هقاهدت اسصی ٍ خلة سضایت هطتشیاى ٍ ّوچٌیي ّواٌّگی توام
فولیات اسصی دس سغح خْاًی تا استفادُ اص یک ًشمافضاس استاًذاسد هَسد تَخِ ٍالـ

رشدیذُاست.

تذٍى سَئیفت تداست خْاًی ٍ سشهایِرزاسی کٌذتش ،پشّضیٌِتش ٍ غیشلاتل افتوادتش هیضَدا اها پشفایطذُ تطَدى
ایي ضثکِ آى سا تِ اتضاسی تشای افوال تحشینّای تیيالوللی تثذیل ساختِ

است.

چه زهانی ایراى به عضویت سوئیفت درآهد؟
دس سال 0364کاسضٌاساى تاًک هشکضی تشسسیّای اٍلیِ سا تشای فضَیت تاًکّای ایشاًی دس سطَئیفت اًدطام
دادًذ ٍلی تا تَخِ تِ ٍلَؿ خٌگ تحویلی ٍ اٍلَیتّای اساسیتش تِ تقَیك افتادا پٌح سال تقذ ٍ پس اص اتوطام
خٌگ تحویلی دس سال 0369تاًک هشکضی ّیأتی سا هأهَس ّواٌّگی تا تاًکّای تداسی تِ هٌؾطَس فضطَیت دس
سَئیفت

کشد.

پس اص عی دٍسُ تشسسی فضَیت ،دس اٍاخش سال  0370پس اص ّواٌّگیّای الصم تا تاًکّای تداسی تماضطای
فضَیت سیستن تاًکی ایشاى تَسظ تاًک هشکضی تِ سَئیفت اسایِ ضذا دس سال  0370پطس اص اسایطِ سطِ پطیص
ضشط فضَیت تِ سَئیفت ،فضَیت تاًک هشکضی تِ ّوشاُ پٌح تاًک تداسی غادسات ،هلی ،تداست ،هلطت ٍ
سپِ دس آرسهاُ پزیشفتِ

ضذ.

بررسی آثار مثبت لغو تحریم سوئیفت بر بانکها

افوال تحشین ّای تیي الوللی دس حالی آثاس هٌفی تش التػاد کططَس افوطال کطشد کطِ تحطشین سطَئیفت یکطی اص
هْوتشیي هحذٍدیت ّای ایداد ضذُ تشای ضثکِ تاًکی کطَس تِ ضواس هی سٍد

.

تا تطذیذ اختدف ًؾشّای تیي الوللی دس خػَظ هسائل ّستِ ای کطَس ،سٍص ضٌثِ  67اسفٌذ هطاُ سطال ٍ 90
دس پایاى ٍلت اداسی سسوی کطَس سیستن سَئیفت تاًک هشکضی ایشاى دس ساستای تحشین ّای اسٍپایی لغـ ضذا
ایي دس حالی تَد کِ افوال تحشین ّا هشاٍدات تیي الوللی تاًکّای ایشاًی سا هتَلطف ًکطشد ٍ فولیطات تطاًکی
تشخی تاًک ّای دٍلتی دس سغح تیي الولل اداهِ یافت کِ الثتِ ایي اهطش هَخطة تحویطل ّضیٌطِ ّطای صیطاد تطش
فولیات اسصی ٍ تاًکی کل سیستن تاًکی کطَس ضذ

.

اها دس ضشایظ فقلی ٍ تا پیطشفت هزاکشات ّستِ ای ٍ دستاٍسدّای کاتیٌِ سیاسی اهیطذ تطشای لغطَ یطا کطاّص
ًحشینّای سَئیفت تیص اص پیص تاسٍس ضذُ ٍ اًتؾاس هی سٍد تطا ّواًگًَطِ کطِ افوطال تحطشین تاًطک هشکطضی

ٍضقیت سَدآٍسی تاًکّا سا دستخَش تغییشات هٌفی اساسی ًوطَد ،سفطـ هحطذٍدیت ّطای هَخطَد ضطشایظ
سَدآٍسی رشٍُ سا تیص اص پیص تْثَد

تثخطذ.

تحشینّای تاًکی دس سغح تیي ا لوللی اص چٌذیي تقذ افوال ضذُ ،تِ رًَِ ای کِ ایي تحشین ّا اص یطک سطَ اص
دیذ ضخػیت حمَلی تاًک ّا هحذٍدیت ّایی سا افوال ًوَدُ ٍ هدَص آًْا تطشای اًدطام هقطاهدت دس سطغح
تیي الوللی سا لغَ کشدُ ٍ اص سَی دیگش هکاًیضم فولیات دسیافت ٍ پشداخت ّای تاًکْا تحشین ضذُ کطِ عثیقتطا
اثشات هٌفی خذی تش ٍضقیت سَدآٍسی تاًک ّا دس پی داضتِ است

.

دسآهذ ایي هدوَفِ ّا اص عشیك دسیافت کاسهضد اص فولیات تاًکی ٍ ًمل ٍ اًتماالت ٍخَُ دس تاصُ کَتاُ هطذت ٍ
تلٌذ هذت تذست هی آیذا فدٍُ تشایي فولیات تسْیدت اسصی تاًک ّا تا چالص اساسی هَاخِ ضذُ ٍ تشخی اص
آًْا تِ ًاچاس اص عشیك کاًال ّای ٍاسغِ ای الذام تِ دسیافت تسْیدت اسصی هی کٌٌذ کِ ایي اهش هَخة افضایص
سِ تا چْاس دسغذی ّضیٌِ ّای هالی هدوَفِ ّای هزکَس ضذُ است

.

تش ایي اساس ارش غٌقت یا تَلیذ کٌٌذُ ای الذام تِ دسیافت ٍام اسصی اص تاًکّای دٍلتی کٌذ تطِ ًاچطاس ّضیٌطِ
ّای اسصی آى  4تا  5دسغذ افضایص هی یاتذ کِ ایي اهش تش ٍضقیت سَدآٍسی غٌقت اثشهٌفی خَاّذ داضت

.

اص ایي سٍ هیتَاى رفت افوال تحشین ّای سَئیفت تش ٍضقیت سَدآٍسی تاًک ّا ٍ ًیض غطٌایـ هختلطف تطأثیش
هٌفی افوال کشدُ کِ دس ًْایت ایي اهش ًیض تش ٍضقیت التػادی کطَس ًوَد پیذا هی کٌذ

.

آثار هثبت احتوالی ناشی از لغو تحرین های سوئیفت
تا تَخِ تِ هغالة فٌَاى ضذُ تِ عَس لغـ لغَ یا کاّص تذسیدی تحشین ّطا هَخطة افطضایص هطشاٍدات هطالی،
کاّص ّضیٌِ ّای تحویلی تش تاًک ّا ًاضی اص دخالت دالل ّا ٍ ٍاسغِ ّا هی ضَد ٍ عثیقتا تش ٍضقیت رطشٍُ
تاًکی ٍ غٌایـ هختلف اثش هثثت هی رزاسد کِ الثتِ تحمك ایي اهش ًیض صهاى تشخَاّطذ تطَد ٍ حطذاکثش  6هطاُ تطا
یکسال تِ عَل هی اًداهذ

.

ارشچِ تشخی اص تاًکّای هحشٍم اص خذهات سَئیفت تَاًستٌذ تا اخاسُ خغَط تلفي ٍ فکس اص ّوتایطاى خطَد
دس دٍتی ،تشکیِ ٍ چیي تِ اًتمال پَل تپشداصًذ یا عثك رضاسش دادستاًی تشکیِ تاًکّای تحطشینًططذُ ایشاًطی سا
ٍاسغِ اًتمال لشاس دٌّذا اها ایي کاس تشایطاى تا کٌذی ٍ ّضیٌِ فشاٍاى غَست هیرشفتا فدٍُ تطش ایطي ،غطذٍس
حکن تحشین فلیِ تاًکّای ایشاًی ،تاًک ّای غشتی سا ٍاداس کشد اص اًدام سطایش کاسّطای تطاًکی تطا تاًطکّطای
تحشینضذُ ًیض خَدداسی

کٌٌذ.

پس اص غذٍس تیاًیِ اخیش دس لَصاى ٍ تا سسیذى تِ تَافك خاهـ ّستِ ای ٍ تشداضتِ ضذى تحشین ّا هیتَاى اًتؾاس
داضت یکی اص رشٍُّایی کِ تیطتشیي تاثیش هثثت سا اص ایي اتفاق هیتیٌذ ،ضثکِ تطاًکی اسطتا چطشا کطِ تشداضطتِ
ضذى تحشین ّا تاثیش لاتل تَخْی دس فقالیت ٍ سَدآٍسی آًْا خَاّذ داضت ٍ دس تاصاس سشهایِ ًیض اثش ایي خثطش
خَش تِ غَست کاهد هحسَس هطاّذُ ضذُ ٍ ضشکتْای ایي رشٍُ اص خولِ ًوادّایی ّستٌذ کِ دس سٍصّطای
هقاهدتی رزضتِ تا افضایص تماضا ٍ سضذ هَاخِ تَدُ

اًذ.

