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 باسمه تعالی

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

 به ارباب رجوع در هیخدمات پا یرحضوریارائه غ یحدود و چگونگ دستورالعمل ییاجرا ضوابط»

 «یربانکیغ یمؤسسات اعتبارها و بانک

و مؤسسات  هابانک رجوع دربه ارباب هیخدمات پا یرحضوریارائه غ یستورالعمل حدود و چگونگبا استناد به د

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم  24/11/1400مصوب بیست و دومین جلسه مورخ  یربانکیغ یاعتبار

و به منظور اجرای دقیق و یکنواخت دستورالعمل مذکور توسط مؤسسات  پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دستورالعمل یادشده که از ضوابط اجرایی  های واسپاری )لیزینگ(،های تعاونی اعتبار و شرکتشرکت ،اعتباری

شود، متضمن الزامات فنی مربوط به ارائه غیرحضوری خدمات پایه به نامیده می« ضوابط»این پس به اختصار 

 شود. شرح زیر تدوین می

  تعاریف -فصل اول

ها و رجوع در بانکبه ارباب هیخدمات پا یرحضوریارائه غ یحدود و چگونگ دستورالعمل»عباراتی که در  -۱ماده 

اند. همچنین در همان معانی به کار گرفته شدهنیز اند، در این ضوابط شده تعریف« یربانکیغ یمؤسسات اعتبار

 روند: در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بکار می

 رجوع دربه ارباب هیخدمات پا یرحضوریارائه غ یستورالعمل حدود و چگونگ: ددستورالعمل -۱

مورخ  376911/00ی ابالغی به موجب بخشنامه شماره ربانکیغ یو مؤسسات اعتبار هابانک

 ؛24/12/1400

گردد که نزد مؤسسه اعتباری پرونده شناسایی حقوقی اطالق می: به شخص حقیقی یا مشتری -2

 دارد؛

کننده دریافت غیرحضوری خدمات پایه است که نزد مؤسسه اعتباری : کاربر درخواستمتقاضی -3

 پرونده شناسایی ندارد یا تطابق هویت وی با مشتری برای مؤسسه اعتباری احراز نشده باشد؛
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 یاشده یسازیشخص یاساختار داده ایها مشخصه ها،یژگی: و۱تیهو دییتأ یهااعتبارنامه -4

فراهم  ،یمتقاض الکترونیکی تیهو احرازو به منظور  دهنده خدمت هویتارائههستند که توسط 

 اند. شده

واجد و  3«کننده خدمت اعتبارنامهفراهم»که به عنوان  یرجع ملم: 2تیدهنده خدمت هوارائه -5

باشد. این مرجع در چارچوب ایجاد، ثبت و مدیریت اطالعات هویتی اشخاص می صالحیت برای

 .های تأیید هویت را داردقوانین و مقررات امکان صدور اعتبارنامه

به صورت  یتوسط متقاض یشخص اتیو خصوص هایژگی: اعالم وتیهو یادعا یکیارائه الکترون -6

 ؛اندنشده یسنجو اصالت یها، اعتبارسنجکه در زمان اعالم آن یکیالکترون

 گستره شمول -فصل دوم

 ،یقرار گرفته، مخاطب آن عالوه بر مؤسسه اعتبار یبر عهده مؤسسه اعتبار یفیضوابط هرگاه تکل نیدر ا -2ماده 

 زین ردرا دا انیبه متقاض هیخدمات پا یرحضوری( که قصد ارائه غنگیزی)ل یاعتبار و شرکت واسپار یشرکت تعاون

 .باشدیم

 انیبه مشتر هیخدمات پا یرحضوریالحسنه مجاز به ارائه غقرض یهاو صندوق یصراف یهاشرکت -3ماده 

 .باشندیخود نم

به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع  هیخدمات پا یرحضوریمکلف است از ارائه غ یمؤسسه اعتبار -4ماده 

 .دینما ی( سال تمام و بدون حکم رشد از دادگاه صالحه، خوددار1۸کمتر از )

( 73موضوع ماده ) ییتابع ضوابط اجرا ،یبه اشخاص خارج هیخدمات پا یرحضوریغ هیحدود و نحوه ارا -5ماده 

. تا زمان باشدیآن م یو اصالحات و الحاقات بعد ییقانون مبارزه با پولشو ی( الحاق14ماده ) ییاجرا نامهنییآ

 یقیبه اشخاص حق هیخدمات پا یرحضوریبه منظور ارائه غ« دستورالعمل»مفاد  تیابالغ ضوابط مذکور، رعا

مصوب  «یاشخاص خارج یبرا یالیافتتاح حساب سپرده ر ییدستورالعمل اجرا»مفاد  تیرعا زیو ن یخارج

 های پس از آنو اصالحیه پول و اعتبار یشورا 14/10/1395جلسه مورخ  نیمو هفت ستیو ب ستیو دو هزارکی

مصوب جلسه مورخ  «یخارج یقیحق اصاشخ یبرا یالیدستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ر»و 

 هیحدود ارائه خدمات پادرخصوص  یبانک مرکز یمقررات و نظارت مؤسسات اعتبار ونیسیکم 10/12/1399

 است. یالزام یخارج یقیبه اشخاص حق

                                                           
1.  Security Credentials 

2. Identity Provider 

3 . Credential Service Provider 
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  الزامات اختصاصی -سومفصل 

به اقدام به ترتیب  ،قاضیپیش از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به متموظف است  یمؤسسه اعتبار -6ماده 

 محور نماید.های شناسایی غیرحضوری با رویکرد ریسکاحراز هویت الکترونیکی و اعمال رویه

انی که پیشتر در تقاضیم هب محورسکیر کردیبا رو یرحضوریغ ییشناسا یهاهیاعمال رو -تبصره

 . داردن تسریاند، مؤسسه اعتباری شناسایی شده

 احراز هویت الکترونیکینحوه  -۱-3

را فراهم  متقاضیتوسط  ارائه الکترونیکی ادعای هویت مؤسسه اعتباری موظف است ابتدا سازوکار -7ماده 

 .اقدام کند الکترونیکی هویت احرازسپس نسبت به و نماید 

 ،تقاضیارائه الکترونیکی ادعای هویت توسط ممؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را اتخاذ کند که  -8ماده 

 :باشدبه شرح زیر  یتیهوپایه اقالم اطالعات  یها(لدیفقسمت )کلیه  لیتکممستلزم 

 ،نام پدر ،یتولد، شماره مل تاریخ ،ینام خانوادگ ،نام: اشخاص حقیقی ایرانی -۱-8

 ؛شماره تلفن همراه ،محل اقامت یشناسه)کد(پست

تابعیت، کشور تولد،  تاریخنام پدر، نام جد،  ،ینام خانوادگ ،نام: اشخاص حقیقی خارجی -2-8

مدرک تاریخ صدور  ،شماره مدرک شناسایینوع مدرک شناسایی،  ،اختصاصیشماره محل تولد،  

تاریخ اتمام اجازه )مقیم/غیرمقیم(، در ایرانمدرک شناسایی، وضعیت اقامت  تاریخ انقضایشناسایی، 

  .شماره تلفن همراه ،، تاریخ ورود به کشورمحل اقامت یشناسه)کد(پستاقامت در ایران، 

 عرب تبار الزامی است.متقاضی فقط برای  "نام جد"تکمیل قسمت )فیلد(  -۱تبصره

باید شامل یکی از مدارک شناسایی مورد اشخاص حقیقی خارجی نوع مدرک شناسایی  -2تبصره 

 باشد.و اصالحات بعدی آن  11/09/1399مورخ  2۸۸747/99اشاره در بخشنامه شماره 

 متقاضیارائه شده توسط  یضرور یتیبر اقالم اطالعات هو یمبتن دیباادعای هویت  یکیالکترونارائه  -9ماده 

 گر،یکدیاظهارشده با  یتیعدم تطابق اطالعات هو ایمذکور و  یتیاطالعات هو. در صورت عدم اظهار ردیصورت پذ

اصالح اطالعات و ارائه خدمت به  ایو  لیتکم ،یچند قلم اطالعات ای کیمجاز به مبنا قرار دادن  یمؤسسه اعتبار

 .باشدینم متقاضی
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 ویبه طور کامل برای  ها راآن، اطالعات هویتی متقاضیپس از دریافت مؤسسه اعتباری موظف است  -۱0ماده 

از غیرحضوری به صورت  ،سپس به منظور حصول اطمینان از صحت اطالعات مبادله شدهو  گذاردنمایش به 

 .نمایدتأییدیه دریافت متقاضی 

عوامل با استفاده از ی متقاض یتیهو یهایژگیوانطباق  یبررس قبل از موظف استمؤسسه اعتباری  -۱۱ماده 

  .نماید مربوط یاطالعات یهاگاهیها و پاسامانه قیاز طر یتیاطالعات هو ییآزمایراستاقدام به ت هویت، اثبا

 ی زیر انجام شوند:اطالعات هایباید از طریق پایگاه متقاضی حسب موردمایی اطالعات هویتی زآراستی -۱2ماده 

 سازمان ثبت احوال کشورپایگاه اطالعات هویتی  ی:رانیا یقیاشخاص حق یتیاطالعات هو -۱-۱2

 ؛( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی14نامه اجرایی ماده )( آیین16موضوع ماده )

موضوع ماده  وزارت اطالعات یتیاطالعات هو گاهی: پاخارجی یقیاشخاص حق یتهوی اطالعات -2-۱2

  ؛( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی14نامه اجرایی ماده )( آیین21)

متقاضی را بر پایه دو یا چند عامل از عوامل  الکترونیکیهویت  احراز موظف استمؤسسه اعتباری  -۱3ماده 

 اعمال کند. نی و عامل ذاتینستاثبات هویت شامل عامل مالکیت، عامل دا

 اثباتقبالً در مؤسسه اعتباری دارای پرونده شناسایی نباشد، حداقل یکی از عناصر  چنانچه متقاضی -۱4ماده 

های تأیید هویت صادر شده توسط وی باید با اتکاء بر اطالعات هویتی ثبت شده یا اعتبارنامه غیرحضوریهویت 

سازوکارهای زیر  موظف استسنجی گردد. برای این منظور، مؤسسه اعتباری سازمان ثبت احوال کشور اصالت

 را مبنا قرار دهد:

هویت مبتنی بر دریافت و استخراج اطالعات هویتی الکترونیکی ذخیره شده در کارت  احراز -۱-۱4

توسط سازمان ثبت احوال کشور و اعتبارسنجی  صادرهوی تصویر چهره از قبیل ملی متقاضی هوشمند 

 ؛کشورآن از طریق استعالم از سازمان ثبت احوال 

سنجی انطباق کامل تصویر ی و اصالتضاقهویت از طریق دریافت ویدئو از چهره مت احراز -2-۱4

 .چهره با تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور

های متقاضی را از طریق اعتبارنامهغیرحضوری هویت  اثباتیکی از عناصر مؤسسه اعتباری مجاز است  -۱5ماده 

مالکیت و در اختیارداشتن  تأیید هویت صادر شده توسط اپراتورهای مجاز تلفن همراه، مانند اعتبارسنجی

 کارت، اعتبارسنجی نماید.سیم
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بخشنامه شماره ضوابط ابالغی بانک مرکزی از جمله مفاد در چارچوب مجاز است  یمؤسسه اعتبار -۱6ماده 

 اثباتمتقاضی به عنوان یکی از عوامل برای از امضای الکترونیکی معتبر  2۸/12/1400مورخ  379511/00

 استفاده نماید. غیرحضوریهویت 

مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار امضای الکترونیکی به نحو مقتضی اطمینان حاصل  -تبصره

 نماید.

از طریق  الکترونیکیهویت  احرازدر کارگیری سازوکارهای پردازش هوشمند تصاویر در صورت به -۱7ماده 

و مورد انتظار  -درصدی 99 -برای مواقعی که سطح اطمینان باال موظف است مؤسسه اعتباریشناسه ویدئویی، 

از عامل انسانی نیز به منظور بررسی و اصالت سنجی  است،از نتیجه پردازش هوشمند تصاویر حاصل نشده 

 د.نمایتصویر ویدئویی چهره متقاضی استفاده 

ویر مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند پردازش تصامؤسسه اعتباری باید سازوکاری را اتخاذ نماید که  -۱8ماده 

امکان سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی از طریق شناسه ویدئویی و اصالت الکترونیکیهویت  احراز

 .فراهم کندزنده و واقعی بودن چهره و هرگونه دستکاری غیرمجاز در تصاویر را  تشخیص

در بردارنده تمامی اقدامات  الکترونیکیهویت  احرازمؤسسه اعتباری باید اطمینان یابد که سازوکار  -۱9ماده 

 زیر است:

نباید از سه مرتبه تجاوز  ساعتیک، در مدت متقاضیهای ناموفق متوالی تعداد دفعات تالش -۱-۱9

 کند؛

 احرازسنجی منتقل شده حین های اصالتداده 5باید در برابر ضبط 4های ارتباطینشست -۱9-2

 ظت شوند.فهای غیرمجاز، محاکاری توسط طرفهویت و همچنین در برابر دست

 حرازا آیندرف، مخاطرات ناشی از آشکار شدن بخشاطمینانمؤسسه اعتباری باید با انجام اقدامات  -20ماده 

 ینحوبه کاهش دهد به حداقل ممکن های غیرمجاز عامل ذاتی را نزد طرف متقاضی از طریق الکترونیکی هویت

عامل ذاتی به  بررسیکه برای  ابزارهاییهویت طرف غیرمجاز به جای مشتری و از طریق  پذیرشاحتمال که 

  .صفر میل نمایدبه اند، شخاص ارائه شدها

                                                           
4 . Sessions 

5 . Capture 
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 الکترونیکیهویت  احرازدر فرآیند  ذاتی از عامل در صورتی مجاز به استفادهفقط مؤسسه اعتباری  -2۱ماده 

 ،کارگیری غیرمجازدر برابر دسترسی و بهافزار دستگاه و نرمکه اقدامات الزم در خصوص مقاوم نمودن باشد می

 انجام شده باشد. 

و کاهش مخاطرات  متقاضی الکترونیکیهویت  احراز اجرای صحیح فرآیندطمینان از به منظور حصول ا -22ماده 

و « 6سنجیگر زیستحس»، «مشخصات الگوریتم»نظیر  های امنیتی مناسبباید ویژگیمؤسسه اعتباری مرتبط، 

 نماید.، لحاظ کندبررسی میافزاری که عامل ذاتی را نرمبرای دستگاه یا را  «7های حفاظتی الگوویژگی»

توسط  الکترونیکیهویت  احرازدر فرآیند  های تأیید هویت متقاضی کهتمامی عناصر و اعتبارنامه -23ماده 

دهنده خدمت هویت صادر شده های مرتبط ارائهگیرند، باید توسط دستگاهمورد استفاده قرار می مؤسسه اعتباری

 باشند.    

است که به  یافراد ایفرد  یکیالکترون تیمستلزم احراز هو ،یحقوقاشخاص  یرحضوریغ ییشناسا -24ماده 

  را دارند. یمجاز شخص حقوق یدارنده )دارندگان( امضا تیهو یموجب قانون، ادعا

است  یافراد ایفرد  یکیالکترون تیمستلزم احراز هو یحقوقمشتری به  هیخدمات پا یرحضوریارائه غ -25ماده 

 یحقوقمشتری مجاز  یدارنده/دارندگان امضا ،ی حقوقیمشتر ییاطالعات شناسا لیکه به موجب پروفا

 .باشندیم

  یرحضوریغ ییشناسا یهاهیاعمال رو نحوه -2-3

موظف است سازوکاری را اتخاذ مؤسسه اعتباری  ،یرحضوریغ ییشناسا یهاهیاعمال رومنظور  به -26ماده 

 نماید که از طی مراحل زیر اطمینان حاصل شود:

 شناسایی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق تشکیل پروفایل ریسک -۱-26

 پروفایل ریسک ویارزیابی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری برپایه  -2-26

های شناسایی مدیریت ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق اعمال یکی از رویه -3-26

 مقتضی شامل شناسایی معمول و مضاعف.

                                                           
6. Biometric Sensor 

7 . Template Protection Features 
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موظف است اقالم اطالعات مورد نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک مشتری و نیز مؤسسه اعتباری  -27ماده 

مدارکی که امکان های شناسایی مقتضی را همراه با اسناد و عمال یکی از رویهاقالم اطالعاتی موردنیاز برای ا

کنند، حسب مورد از مشتری یا فراهم می اقتصادیکسب اطمینان از اصالت اطالعات مزبور به ویژه اطالعات 

 ربط اخذ نماید.های ذیدستگاه

( ماده 1ح مذکور در تبصره )نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک به شراقالم اطالعات مورد  -۱تبصره

نیاز برای اطالعات مورد و اقالم ( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 14نامه اجرایی ماده )آیین( 52)

 د.باشنامه اخیرالذکر میآیین( 61( و )60) وادمهای شناسایی مقتضی به شرح مذکور در اعمال رویه

منوط به ارائه اطالعات از سوی  مادهاین موضوع در خصوص مشتری حقوقی، انجام تکالیف  -2تبصره

 باشد.ها میحقوقی و تأیید سایر آن مشترییکی از دارندگان امضای مجاز 

نسبت به تعیین سطح فعالیت مشتری اقدام و خدمات مربوط را متناسب  موظف استمؤسسه اعتباری  -28ماده 

 با سطح فعالیت تعیین شده ارائه نماید.

دوربین دستگاهی مشتری، باید از طریق غیرحضوری  اسناد و مدارک مربوط به فرآیند شناساییتصویر  -29ماده 

شده دریافت  ،باشدارائه شده توسط مؤسسه اعتباری در آن فعال میالکترونیکی هویت  احرازکه برنامه کاربردی 

 باشد.مجاز نمی یر مورد اشاره توسط مشتریباشد. بارگذاری فایل عکس تصاو

کلیه اقداماتی که در اجرای صحیح تکالیف شناسایی مشتریان به صورت مؤسسه اعتباری موظف است  -30ماده 

مربوط به سازوکارهای فنی و فرآیندی بینی نموده است را حداقل با همان سطح اطمینان در حضوری پیش

 .کار گیردشناسایی غیرحضوری مشتریان نیز به

تلفن همراه معرفی کارت و مالکیت سیم ساالنهعالوه بر اعتبارسنجی  موظف استمؤسسه اعتباری  -3۱ماده 

ارسال پیامک اطمینان هایی نظیر روشبودن آن از طریق ، از فعال بودن و نیز در دسترسشده توسط مشتری

 حاصل نماید.

  هیخدمات پاغیرحضوری ارائه  نحوه -3-3

ارائه سایر انواع خدمات پایه، حتی در باشد. می به صورت غیرحضوری مجاز خدمات پایه زیرارائه  -32ماده 

 ، ممنوع است.مادهصورت تشابه بخشی از فرآیندهای آن با خدمات مذکور در این 
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 الحسنه جاری؛ های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض: افتتاح انواع حسابمؤسسات اعتباری

انواع ابزارهای پرداخت؛ اجاره صندوق امانات؛ اعطای تسهیالت اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای 

هایی نظیر الحسنه و نیز اعطای تسهیالت با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینهقرض

ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کاالهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه 

 گیرند؛ استفاده قرار میکه برای اهداف غیرتجاری مورد 

 انداز ریالی برای اعضاء و اعطای الحسنه پس: افتتاح حساب سپرده قرضهای تعاونی اعتبارشرکت

 الحسنه ریالی به اعضاء؛وام قرض

 اعطای تسهیالت با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی.های واسپاری )لیزینگ(شرکت : 

ها آنمجاز استفاده از  طیشرا یرسم رشیپذ ایمستلزم عقد قرارداد در رابطه با ارائه خدماتی که  -33ماده 

 شینسبت به نمااخذ تأییدیه از مشتری از  شیپ موظف است یمؤسسه اعتبار ،باشندیم یتوسط مشتر

به صورت شفاف و کامالً آگاهانه  یکه مشتر یبه نحونویس قرارداد/ شرایط به وی اقدام نماید پیش یکیالکترون

 . دینما دییتأ ار یکیلکترونقرارداد ا

 یمشتر ینوشتار یو عکس امضا رینسخه از تصو کی افتیدر تیقابلموظف است  یمؤسسه اعتبار -34ماده 

 .   دیفراهم نما یو یکیابزار الکترون قیرا از طر

خواهد بانک مرکزی اعالم فهرست آن توسط که موظف است پیش از ارائه خدماتی مؤسسه اعتباری  -35ماده 

 را از سامانه نهاب استعالم کند.  مشتری اعتبار شناسه شهاب  ،شد

مشتری شرکت واسپاری )لیزینگ( و تعاونی اعتبار اجرای تکلیف موضوع این ماده در مورد  -تبصره

 .اردند تسری

کافی اطمینان یابد اقدامات را به نحوی اعمال نماید تا های الزم مؤسسه اعتباری مکلف است کنترل -36ماده 

هایی در ارائه خدمات مواجه ها مجاز نیست و یا با محدودیتدر خصوص اشخاصی که ارائه خدمات به آن

 پذیرد.باشند، صورت میمی

 الزامات سایر -چهارم فصل

 موسسه اعتباری موظف است تمامی مالحظات و الزامات فنی و امنیتی طراحی و توسعه راهکارهای -37ماده 

 را رعایت نماید.های شناسایی غیرحضوری و ارائه غیرحضوری خدمات پایه احراز هویت الکترونیکی، اعمال رویه
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تمام مراحل شناسایی الکترونیکی و غیرحضوری متقاضی باید بر بستر کانال ارتباطی رمزنگاری شده  -38ماده 

  صورت پذیرد. ۸به صورت رمزنگاری انتها به انتها

باید در شوند فرآیند ارائه غیرحضوری خدمات پایه ایجاد و یا مبادله میدر  کهاطالعات مشتری  کلیه -39ماده 

 یا نگهداری شوند. هذخیر های تحت مالکیت یا کنترل مؤسسه اعتباریزیرساخت

در زیر حداقلی موسسه اعتباری باید اطمینان یابد که عوامل در فرآیند ارائه غیرحضوری خدمات پایه،  -40ماده 

 اند:سازوکارهای پایش تقلب در نظر گرفته شده

 هویت سرقت شده یا به خطر افتاده اثباتفهرستی از عوامل  -۱-40

 غیرحضوری خدمات پایهسناریوهای تقلب شناخته شده در ارائه  -2-40

 غیرحضوری هویت اثبات فرآیندهایهای آلودگی به بدافزار در هریک از نشانه -3-40

 .ابزارهای مربوطکارگیری به 9هایویدادانگاشتکلیه ر -40-4

های هر مرتبه از اجرای الزامات مذکور مؤسسه اعتباری موظف است تمامی سوابق و رویدادانگاشت -4۱ماده 

مراجع ن سوابق را در اختیار آصالح، در این ضوابط را ثبت و نگهداری نماید و در صورت درخواست مراجع ذی

 قرار دهد. مذکور

ضوابط این و  «دستورالعمل»و تبادل اطالعات موضوع   دیتول یفضا تیمکلف است امن یمؤسسه اعتبار -42ماده 

 الزم را اخذ کند. یو مجوزهاربط فراهم نموده مراکز ذی یرا مطابق ضوابط اعالم شده از سو

و مؤسسات  هابانک به ارباب رجوع در هیخدمات پا یرحضوریارائه غ یدستورالعمل حدود و چگونگضوابط اجرایی 

کمیسیون مقررات و نظارت  11/02/1401مین جلسه مورخ چهار( تبصره در 7( ماده و )42، در )یربانکیغ یاعتبار

 مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

                                                           
8. End-to-End Encryption 

9 . Event Logs 


