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 چکیده فارسی

المللی،  نقل و انتقال ارز و همچنین عملکرد ضمانتنامه در موقعیت تحریم و متعاقباَ، تحریم در شبکه بانکی بین 

های بانکی که به نظام بانکی بین المللی وابسته است، دچار خدشه می شود. لذا، بایستی به دنبال طراحی 

سرمایه گذاران و سرمایه پذیران بتوانند هم ا طرفین، به خصوص شرکت های خارجی، راهکاری مطمئن بود ت

 ، ادامه دهند.انی خود را با کشور مورد تحریمرگچنان روابط باز

به این منظور، الزم است حساب های تجمیعی دوگانه ای با ارز مبداء و مقصد افتتاح و راه اندازی شود. این 

حساب ها، هر یک با ارز کشوری که در آن قرار دارند فعالیت می کنند و در معامالت میان تجار عملیات تحویل 

دن پول را انجام می دهند. ایجاد این حساب ها و تهاتر مطالبات و بدهی ها با ابتنای بر ارز گرفتن و تحویل دا

ثالث، شرایط رسیدن به امکان اجرای قراردادها و تحویل کاالها بدون نیاز به انتقال بین المللی پول و ورود به 

و تهاترهای قهری هم اجتناب گردیده  محدوده خطر را فراهم می کند؛ با این توصیف که از معامالت کاال به کاال

 است.

در شرایطی که عدم تناسب حساب های دوگانه از حد معقولی تجاوز کند، می توان با استفاده از فن آوری بالک 

چین و ارز رمزنگاری شده مبالغی را به طرف بستانکار منتقل نمود. در این نوشته، ضمن تشریح این راهکار، ابتدا 

در خصوص حساب تجمیعی و چگونگی به گردش درآوردن این حساب از طریق اتاق پایاپای به ارائه تفسیری 
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پول و اعتبار پرداخته و سپس، به این نتیجه دست خواهیم یافت که چگونه می توان با استفاده از ارز رمزنگاری 

 یت کامل ادامه داد.شده، در زمان تحریم، مبادالت خود با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی را در امن

کلید واژگان: بالک چین، ارز رمزنگاری شده، حساب تجمیعی دو گانه، اتاق پایاپای پول و اعتبار، 

 ضمانت اعتباری فارغ از ارز، تنزیل و نقد کردن وجوه بدون ارز

English abstract 

It is of great importance to easily exchange money and guarantee contractual 

obligations in order for international trade to continue. When sanctions are 

imposed to the banking network of a country, exchanging money and functionality 

of the bank guarantees will be damaged.There may be single made solutions in 

contracts to face with sanctions which mainly deal with how to remedy the 

damages and/or a force majeure situation. Therefore, it is necessary to design a 

safe solution in order for the foreign companies and investors to be able to keep up 

with the business with the country under sanctions. 

These accounts would act on the basis of the currency of the country in which they 

are located and would deliver and take delivery of the money in the transactions. 

The basis for calculating in this process will be a third party currency which shows 

a reliable history of stability and low fluctuation. 

Opening these accounts and setting off the debts and credits within a system of 

calculation on the basis of third party currency, provides the parties with the 

facility to fulfill their contractual obligations without international money transfer 

while avoiding goods to goods transactions and compulsive off-sets. 

Additionally, when the equilibrium of bilateral accounts exceeds reasonableness, it 

is possible to transfer some amounts from the debtor account to creditor account 

using Blockchain technology and a reliable Cryptocurrency.Opening Bilateral 

Clearing Accounts in combination with Blockchain Technology can be considered 

as solution for Guaranty, Cash and Discounting under sanctions. 



 

In this paper, while explaining this solution, we begin with an interpretation on 

Clearing Accounts and how they work through Clearing House of money and 

credit. Then, the use of Cryptocurrency in international trade especially with EU 

countries, under sanctions but in secure way, will be addressed.  

Keywords: Blockchain, Cryptocurrency, Clearing Accounts, Clearing House of 

Money and Credit, Non-Currency Credit Guaranty, Discounting and Cashing 

without Currency Exchange 

 مقدمه

باعث ایجاد مانع و دشواری در انجام پرداخت ها در ی بانکی و ایجاد مانع در نقل و انتقال پول که متعاقباً تحریم ها

می شود، ما را مبادالت بین المللی و همچنین دشواری درروند ضمانت نامه های بانکی و تسویه و تهاترات بین المللی 

 مقابله با این موانع و نتیجتاً ادامه مبادالت بین المللی،باشیم.برآن داشته است که در پی تأمین راهکارهایی برای 

به قبلی برای مقابله با آنها،  ارائه شدهدر این نوشتار ضمن بررسی تحریم ها و اثرات آن ها بر مبادالت بین المللی و راهکارهای 

هکار پیشنهادی خود،  با عنوان حساب های بررسی نقش بالک چین و ارزهای رمزنگاری شده در عملیات بانکی میپردازیم. سپس را

تجمیعی دو گانه و نقش اتاقهای پایاپای پول در مدیریت و به جریان انداختن پرداخت ها و وجوه موجود در این حساب ها،  به دور 

 ررسی می نماییم.از دغدغه ها و ریسک ها و نگرانیهای ناشی از تحریم های اعمال شده بر عملیات بانکی و نقل و انتقال پول را ب

 ادبیات موضوع

از یک طرف و عالقه کشورهای دیگر از جمله کشورهای  اجانبه آمریکا علیه بعضی کشوره پیش ازین نیز اعمال تحریم های یک

ک به دور از نگرانی از ریس ،را به ارائه راه حل هایی در جهت ادامه مبادالت بانکی بین المللیصاحب نظران از طرف دیگر، اروپایی 

اروپایی و ویژه کشور های از جمله این راه حل ها می توان به راهکار  شمول تحریم های اتخاذ شده بر این مبادالت، واداشته است.

که در مطالب بعد شرح داده خواهد شد. با این حال این راه حل ها در مرحله تئوریک  اشاره نمودهم چنین مبادالت پولی دو جانبه 

پول های داخلی نه چندان معتبر کشور های طرف معامله با کشور  شدنی بلند مدت برای جلوگیری از انباشته باقی مانده و راه حل

 ارائه ننموده است. ،مورد تحریم از جمله ایران

 روش تحقیق



 

ا و از ر آنهدمداقه  این مقاله و راهکار ارائه شده در آن، از طرفی با بررسی سیستم های پرداخت کشور های اروپائی و

ات لف از جمله ارزهای رمز نگاری شده و چگونگی استفاده از آنها در عملیتراهکارهای مخطرف دیگر بازگویی 

 اجرا با و ی بودهئه شده کامال کاربردضیح است راهکار اراالزم به تو بین المللی، نوشته شده و ارائه می شود. بانکداری

گر دمات به دیرائه خاواند تحریم های یک جانبه را کم اثر نماید و حتی از رهگذر کارمزدها و شدن صحیح و مدیریت دقیق، می ت

 .کشورهای تحریم شده، برای کشور، درآمدزایی نیز داشته باشد

 

 آن و راهکارهای مقابله باایران  عملیات بانکی تحریم های وضع شده علیهتأثیرات 

نهاد شامل افراد،  700های جدیدی خبر داد که  داری آمریکا، از اعمال تحریمهای خارجی وزارت خزانهدفتر نظارت بر دارایی

اعالم کرد که  1)سوئیفت(رسان مالی واقع در بلژیک، شرکت خدمات پیامسوئیفت گیرد. هواپیماها را در بر می شرکتها، بانکها،

این تصمیم را به منظور  ،این شرکت گفته اندمقامات  .های ایرانی را به سیستم خود تعلیق کرده استدسترسی شماری از بانک

کشور جهان از طریق سیستم سوئیفت با  ۲00هزار نهاد مالی از  11. اندخود گرفته« حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی»

 روز فرصت داد تا تجارت خود با 180تا  90به شرکت های خارجی . ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده، یکدیگر در ارتباط هستند

که در فعالیت های تحریم شده با ایران درگیر هستند تهدید به ممنوعیت از ورود به بازار ایاالت  ایران را متوقف کنند. شرکت هایی

سومین تولید کننده نفت  و آخرین دور تحریم ها نسبت به صادرات نفت از ایران،این مهلت به پایان رسید  متحده آمریکا شده اند.

  اعمال شد. ،از اقتصاد ایران را تشکیل می دهدخام اوپک،که یک پنجم 

 قت و حمایتفظ موافاتحادیه اروپا که مخالف خروج یک جانبه ترامپ از معاهده هسته ای ایران است به دنبال حاز سوی دیگر، 

عدم  رس از ریسکجهت ت اروپایی از تحریم هاست. با این حال بسیاری از شرکت های اروپایی روابط خود را با ایران به شرکت های

 ر می گیرندیکا قرادولت هایی که مورد هجوم تحریم های آمر دسترسی به سیستم های مالی و اقتصادی آمریکا متوقف کرده اند.

 ثیرات ناشی از تحریم ها هستند.أرهای اقتصادی خود برای رفع تهمواره به دنبال راه حلی برای حفظ بازا

 ثیر تحریم در مبادالت و نقل و انتقال پول و راهکارهای مقابله با آنأتگفتار اول: 

تحریم های اتخاذ شده از سوی آمریکا علیه ایران،موجب ایجاد محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و 

کنندگی اقتصاد در برابر تحریم ها و جلوگیری از بروز اختالالت لذا به جهت کم اثر کردن ش کاالها و اختالل در بازار می شود.دیگر 

اتخاذ راهکارهای مناسب ضروری است. در این نوشته ضمن برشمردن مهمترین راهکارهای کنونی، به ارائه راهکاری جدید و  ارزی،

                                                           
1 Swift: The Society for Word-wide Interbank Financial Telecommunication  



 

پرداخته ر جهت تسهیل نقل و انتقال و به گردش درآوردن پول حاصله از مبادالت با کشورهای دیگر مرتبط با فناوری بالک چین، د

 .خواهد شد

 قراردادهای تبادل مالی دوجانبهالف: 

نوان وسیله عو یا دالر به روش پرداخت بین المللی است که به جای استفاده از ارزهای جهانی از جمله یور قراردادهای پولی دوجانبه

لی توسط ی بین الملاخت هاپرداخت در مبادالت بین المللی،از پول داخلی کشورها استفاده می شود. بااین ترتیب امکانم ردیابی پرد

در  ورار گرفته قستقبال اتوسط ایران نیز مورد  ،های اخیر در سال ،آمریکا و یا کشورهای دیگر امکان پذیر نخواهد بود. این روش

نیازمند  ،ادالت، این مبدر حقیقت جهت پایان دادن به استفاده از دالر در مبادالت محسوب شده است.حقیقت به عنوان روشی 

ای محدودیت ه ها با داشتن روابط سیاسی مناسب میان دو کشور به گونه ای است که آن کشور با اطالع از آنکه به واسطه تحریم

با این  اشته باشد.یکا را دانگیزه کافی برای رویارویی با آمر خواهد شد،زیادی در روابط بانکی و مالی در سطح بین المللی مواجه 

لی در ول های داخاین پ حال تا کنون راهکار عملی و اجرایی در خصوص چگونگی انجام این مبادالت و یا استفاده بهینه و مؤثر از

 بلند مدت ارائه نشده است.

 2راهکار ویژه کشورهای اروپاییب: 

دون بکنند تا  یا پیدا ماین امکان ر ،شرکت های اروپایی طرف معامله با ایران راهکار به عنوان یک شیوه پرداخت،با اتخاذ این 

م پول و نتقال مستقیبدون ا ،در این شیوه مبادله ای به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند. نگرانی از بابت تحریم های آمریکا،

مان وپایی با هت های ارکاالها و خدمات شرک پول حاصل از خرید کاال از جمله نفت از ایران، به ازای استفاده از شبکه سوئیفت،

یان اعتباری م ه مالیایجاد یک شبک یورو و دالر، وه می توان به جایگزینی واحد ارزیارزش مبادله می شوند. از مزایای این شی

و شدن نظام همس ث،برای انجام معامالت حتی برای اشخاص ثال شرکت ها و تجار و تسهیل دسترسی به وجوه و اعتبار مورد نیاز

ستگی ه دلیل واببین حال امالی ایران با بازارهای جهان و تعهد و مشارکت جهانی در تداوم معاهدات بین المللی، کمک نماید. با  

کار اجرایی ارائه راه و عدم زمان بر بودناروپا به نظام مالی آمریکا و تردید شرکت های اروپا به دلیل ترس از تحریم های آمریکا و 

 برای آن،این راهکار تا کنون عملی و کارامد جلوه ننموده است.

 و ارزهای رمز نگاری شده در صنعت بانکداری3بالک چیننقش ج: 

                                                           
2 Special Purpose Vehicle 
3 Blockchain 



 

با  بالک چینش آفرین پیش از آنکه به تعریف بالک چین بپردازیم بهتر است نگاهی اجمالی به تاریخچه آن داشته باشیم. داستان 

تدهای خود سدادو  ثبت اطالعات و گزارش ها گره خورده است. انسان برای اثبات مالکیت خود از روش ثبت و بایگانی اطالعات

ه بده بود را کاربر استفاده می کرد. با ثبت زنجیره وار اطالعات محافظت شده خود مالکیت خود بر آنچه در دادو ستدهایش به

ی دفتر اریخ طوالنتز این این روش نه چندان ساده و کم هزینه برای قرن ها مورد استفاده بود. نمونه ای ا دیگران اثبات می کرد.

خانه و در کتاب ی رسیدبایگانی شاهان بود که در آن پرداخت مالیات بازرگانان داخلی و خارجی تحت نظارت دیوان شاهی به ثبت م

 ینکه وارد عصر فناوری دیجیتال شد.های عریض و طویل سلطنتی نگه داری می شد. تا ا

 

 عصر بالک چین: 1-ج

م د و به مردشخارج  همانطور که جوامع انسانی از سیستم دیکتاتوری و شاهنشاهی به دموکراسی رسید و مالکیت از نفوذ یک فرد

عنا مست.به این رد نیفیک  منتقل شد،همین تفکر وارد فناوری بالک چین شد. در بالک چین دفتر بایگانی اطالعات دیگر در اختیار

ن گاری، امکاز رمزناکه اطالعات ذخیره شده در پلتفورم بالک چین میان همه اعضای شبکه اشتراک گذاری می شود و با استفاده 

 دخل و تصرف در اطالعات غیر ممکن می شود.

 4ارزهای رمزنگاری شده: 2-ج

تبادل ارزش،که همانگونه که از نام آن پیداست در فضای مجازی کاربرد ارز رمزنگاری شده دیجیتال یا مجازی ابزاری است برای 

 90دارد. از ویژگی های این وسیله انتقال ارزش،امنیت و فراهم نمودن امکان تبادالت مالی تحت کنترل خالق آن می باشد. از دهه 

در مارکت دیجیتال ظاهر شده و در مدت 7 و دیجی کش 6، فلوز5بینز که فناوری دیجیتال به شکوفایی خود رسید ارزهایی مانند

کوتاهی محو شدند. علت آن را می توان نقص ساختاری آن دانست که زمینه کالهبرداری و مشکالت تبادلی به علت محدودیت 

 کاربران آن را ایجاد نمود.

این معنی که شرکت های به ؛ می باشد 8وجود شخص ثالث قابل اعتماد ،آنچه که در میان تمام ارزهای دیجیتال مشترک است

ایجاد کننده و تسهیل کننده تبادالت همگی از یک پلتفرم مشترک استفاده می کردند. عالقه مندان به این تکنولوزی تا سال 

                                                           
4 Cryptocurrency 
5 Beenz 
6 Flooz 
7 Digicash 
8 Trusted third party 



 

بیت کوین را با  ،9که یک برنامه نویس گمنام یا به گفته برخی، گروهی از برنامه نویسان ژاپنی به نام ساتوشی ناکاماتو ۲009

 ک چین معرفی کردند، نگران بقای آن ایده بودند.ساختار بال

است و این همان ویژگی منحصر به  10یکی از مشکالت اساسی که هر شبکه پرداخت مکلف است آن را حل کند خرج دوباره پول

مالکیت ارز دیجیتال را از  ،در نتیجه فرد بالک چین است که به عنوان یک دفتر کل عمومی در اختیار همه قرار گرفته است.

 از ارز رمزنگاری شده می توان همان استفاده ای را نمود که پول، به عنوان یک وسیله تبادل شخصی به مالکیت عمومی تغییر داد.

وام و  پس انداز و پذیرش به عنوان وسیله پرداخت آتی، سرمایه گذاری، یعنی خرید و فروش،دیرینه، به خاطر آن به وجود آمد؛ 

 پرداخت اعتباری.

 قانونی بودن ارزهای رمز نگاری شده: 3-ج

شده  ز رمزنگاریا که ارچر؛ ارز رمز نگاری شده نیز به علت محبوبیت عمومی نیاز به قانون گذاری دارد مانند هر مخلوق دست بشر،

ه های رکرد سکدر تالشند تا با درک مفهوم کا ،در سطح جهانی ،در نتیجه قانون گذاران. مشمول پرداخت مالیات می باشد

 ال دربنگالدش،بیت کوین و سایر ارزهای دیجیت ،۲017 در نوامبر آن را جایگزین شیوه های پرداخت سنتی کنند. ،دیجیتال

 چین و روسیه غیر قانونی شناخته شده و تبادل آن ممنوع شد. ویتنام، بولیوی،

 نقش بالک چین در بانکداری نوین: 4-ج

تکنولوژی بالک چین توجه بسیاری را به خود جلب کرده است که این موضوع فراتر از جذابیت دیوانه وار  ،در طی چند سال اخیر

برخی به جذابیت بالک چین و ارزهای رمزنگاری شده به عنوان جنون گل الله  و ارزهای مانند آن است. 11اتریوم بیت کوین،

مگر آن که قانون گذاران و اقتصاددانان  ؛پایان خوشی برای اقتصاد جهان در پی نخواهد داشتهلندی نگاه می کنند و معتقدند که 

سؤال واقعی را این گونه باید مطرح کرد که آیا بالک چین  ،علی رغم یک چنین نگاه بدبینانه ای. با جدیت به این حوزه ورود کنند

 سنتی را دارد؟ توان حذف بانکداریه، و تکنولوژی دفتر کل اشتراک گذاری شد

تکنولوژی بالک چین روشی است برای جذب افراد شکاک برای پذیرش امور مالی و جلب توافق آنها بدون حضور شخص واسطه. از 

بالک  1۲به علت ویژگی غیر متمرکز بودن هر فردی میتواند بدون آنکه تحت سلطه دیگری قرار گیرد، ،طریق استفاده از دفتر کل

بالک چین ابزاری است برای  ،انند دریافت و پرداخت و یا خرید اوراق مالی بانک ها بهره ببرد. عالوه بر آناز خدمات مالی م چین،
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،که زمینه برآورده نمودن نیازهای افراد را در چرخه ای بدون انقطاع و بدون نفوذ شخص ثالث و بدون 13انعقاد قراردادهای هوشمند

بین مشتری بانک و بانک مبادله می شود بدون آنکه اطالعات  ، حجم کالن اطالعاتهیچ تغییری را فراهم می نماید. در این روش

تریلیون دالر می باشد که این ارزش  140ارزش تبادالت صنعت بانکداری بیش از  ،در کل این چرخه تغییر کند. در حال حاضر

ی سنتی می کرد. خدماتی از قبیل دریافت همان خدماتی را به مشتری عرضه می کند که بانکدار ،در فضای بالک چین ،چشم گیر

 عرضه اوراق مالی و ارائه وام و اعتبار. افزایش اعتبارات مالی، و پرداخت، تسویه مالی،

 پرداخت( 1

تکنولوژی بالک چین روش مطمئن و کم هزینه ای برای پرداخت هایی که نیاز به تأیید شخص سوم دارد را فراهم می کند. به این 

تکنولوژی  ۲0۲5معتقدند که تا سال  14روش زمان بر بانکداری سنتی را تغییر می دهد. اکثریت اعضای شورای پرداخت اروپا ،طریق

 جایگزین روش سنتی می شود. ،بالک چین به طور ساختاری

 ثالً می شود. م داختپر از طرف مشتریان میلیون ها دالر بابت کارمزد این مبادالت، ،امروزه به علت سنتی بودن روش های پرداخت

رقمی نزدیک  ،ردازیدکنید و می خواهید بخشی از چک حقوق خود را به خانواده تان در شهر ب بپ اگر شما در شهر الف زندگی می

ه و ریافت کنند، بانک داین که بانک شهر شماعالوه به یک صدم درصد از مبلغ کل را برای کارمزد و مالیات پرداخت می کنید. به 

یه رفی این رود. از طکند، هر کدام سهم خود را در قالب درصدی از این کارمزد دریافت می کنن قوق شما را پرداخت میکسی که ح

 د دو تا سه روز نیز زمان می برد.حدو

شند. می با مقبولیت خود را مدیون سرعت باالی انجام تراکنش هایشان ،در حالی که روش های جدیدی از جمله بیت کوین

لیات ارمزد و ماکری بابت برای بانک ها فراهم می کند تا درصد کمتاین امکان را  ،سهولت روش پرداخت و انجام مبادالت بین بانکی

. خود هستند ای عمومیعه زیر ساخت هحال توسارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و اتریوم در  به بانک های دیگر بپردازند.

شخص  ی به تأییدگر نیازبه این طریق که دی با این انگیزه که هر شخصی بتواند تبادالت مالی خود را در این پلتفرم انجام دهد.

 تراکنش ها با سهولت و هزینه کمتری انجام خواهند شد. ،ثالث برای انجام تراکنش نیست. در نتیجه

مبلغ مورد نیاز خود را تنها با رضایت مندی خود و  ،ند از آنجا که صادر کننده و دریافت کننده یا ذی نفع این مبادلهبرخی می گوی

این مزیت  ،تمایالت عموم مردم به این رویکرد بیشتر خواهد شد. اگرچه بدون نیاز به تأیید و مجوز نهادهای دولتی انجام می دهند،

به و از طرف دیگر  ر دولبه ای باشد که از یک طرف دست شخص ثالث یا واسطه را کوتاه می کندبالک چین می تواند مانند شمشی

 .خواهند گذشتمجرمان سازمان یافته نیز از این امتیاز به سادگی ن دلیل قابلیت عدم پیگیری مبادالت در این فضا،
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دارند. اما آمار نشان می دهد که در طی دو سه سال در پیش  15ارزهای رمز نگاری شده راه طوالنی را برای جایگزینی سیستم فیات

رشد فزاینده ای در حجم مبادالت ارزان رمزنگاری شده مانند بیت کوین و اتریوم دیده می شود. بعضی از شرکت های مالی  ،اخیر

، تنها در 17 ت پزابی هستند. یک نمونه از این سیستمB to B 16در حال توسعه سیستم های تبادلی خود برای توسعه پرداخت های 

درصد رشد در تبادالت میلیون دالری خود اعالم کرده است. یکی از دالیل توفیق این نحوه از مبادالت مالی در  ۲0طی یک ماه 

های مالی است و هر  کرها و تروریستهفضای بالک چین این است که سیستم بالک چین بسیار قابل اعتماد و دور از دسترس 

 گزینه ای می باشد. تاجری به دنبال چنین

 تسویه و تنزیل( 2

تسویه شوند و امکان رد یابی مسیر مبادله از  مستقیماً ،نیز دفتر کل این امکان را دارد تا مبادالت 18در زمینه تسویه و تنزیل

سنتی را در ند تا سیستم بانکداری هست و مانند آن در تالش  3R و ارزهای رمزنگاری شده از جمله 19ریپلسوئیفت سریع تر است. 

گونه که پیش تر توضیح داده شد، زمانی نزدیک به  همان این واقعیت که مبادالت مالی مرسوم، .۲0مسیر کاربردی تری قرار دهد

سه روز تا تسویه کامل مبادله به طول می انجامد. این رویه نه تنها برای مشتری بلکه برای نهادهای مالی دشواری های بسیاری به 

 .همراه داشته است

امروزه یک مبادله مالی ساده مانند انتقال از یک حساب به حساب دیگر باید از طریق واسطه هایی انجام شود. برای آنکه حساب دو  

یید نظام أبانکی که این مبادله میان آنها صورت می گیرد به توازن برسد، بدهکاری حساب اول و بستانکاری حساب دوم باید به ت

در آمریکا، از طریق  ۲۲ولز فارگو ایتالیا به بانک۲1یونیکا کردیت  لی میان این دو بانک بین المللی  مانند بانکبانکی برسد. مبادله پو

 میلیون پیام نقل و انتقال است. ۲4سیستمی که دارای ثبت روزانه قریب به مبلغ  سیستم سوئیفت به ثبت می رسد،

لی ثبت شده و قراردادی نیستند برای آنکه مبادله و تسویه مالی را از طریق از آنجایی که این دو بانک بین المللی دارای تبادالت ما

سوئیفت انجام دهند باید هر دو به دنبال بانک واسطه ای باشند که نه تنها به سوئیفت متصل است بلکه با این دو بانک نیز در 

                                                           
 نظامی که در آن ارزش ارز صرفاً وابسته به قوانین دولتی و بانکی است.15

16 Business to Business 
17 Bitpesa: 

 خود انجام داده است B to Bیک شرکت بالک چینی است که تسهیالت ویژه ای در انجام پرداخت های 
18 Clearance and settlement  system 
19 Ripple  

یک شرکت انجا خدمات مالی در فضای بالک چین است که نقش مهمی در انجام تسویه حساب های مالی ایفا کرده است. تا به ریپل شرکت  20

جام می ود را انو در فضای بالک چین، نقل و انتقال پول و تسوییه حساب های مالی خ ریپلامروز رقمی بالغ بر صد مشتری قراردادی از طریق 
 پردازد.برایی آن در حال انجام پروژه هایی است که از طریق آن بتواند به ارائه خدمات به سیستم بانکداری سنتی برای بهبود کا ریپلدهند. 

21 UNICA CREDIT 
22 Wells fargo 



 

بت متفاوتی هستند، در پایان روز هر کدام باید برای ارتباط است. از انجا که هر بانک ارسال کننده و دریافت کننده دارای دفاتر ث

 ثبت تسویه مبادالت روزانه خود اطالعات را با یکدیگر مبادله کنند.

بلکه تنها پیغام پرداخت ها را رد و بدل  ؛تبادالت مالی را انجام نمی دهد ،طور مستقیمه یک ساختار مرکزی است که ب ،سوئیفت

هر واسطه برای انجام مبادالت مربوط به خود  ،از طریق دخالت واسطه هاست که انتقال می یابد. در این میان ،می کند. پول واقعی

که احتمال وقوع خطا به علت انجام دستی برخی از مبادالت وجود دارد. ارسال  به هزینه این نقل و انتقال می افزاید. عالوه بر آن

ل می انجامد. این در حالی است که فناوری بالک چین که در فضای غیر متمرکز این هر پیام بین پانزده تا بیست دقیقه به طو

دهد با حذف دخالت واسطه ها عالوه بر کاهش هزینه، شفافیت تبادالت مالی را نیز به همراه دارد. شاید تنها  تبادالت را انجام می

 ضای بالک چین عمومی صورت گیرد. مشکلی که در این رویه به چشم می خورد آن است که مبادالت باید در ف

آن در رویه فعلی  ،نقل و انتقال و انجام تسویه مالی تنها در یک روز صورت می گیرد. در نقطه مقابل ،در فناوری بالک چین

شود چندین روز بعد از اولین دستور پرداخت انجام می شود. پیش بینی می  ،بانکداری، ثبت نقل و انتقال پول و اعالم و تسویه آن

الر کاهش هزینه میلیون د ۲0که با فناوری بالک چین و حذف واسطه گری، عالوه بر شفافیت فضای نقل و انتقال ها، رقمی بالغ بر 

 .خواهد داشتها را در پی 

 ضمانت( 3

چرا که  .دنشان داده انشرکت هایی هستند که امروزه نسبت به استفاده از تکنولوژی دفتر کل اشتراک گذاری شده تمایل زیادی 

معتقدند عدم تمرکز این سیستم و یکپارچگی اطالعات آن که مانع از ورود شخص ثالث می شود کمک بسیاری به حفظ صحت 

شرکت ها در تالشند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن ساختارهای مناسبی برای جابه جایی این  . ایناسناد بانکی می کند

که این فناوری می تواند به عنوان ها معتقدند آن کی ایجاد نمایند. صدور ضمانتنامه های بانفناوری را با روش سنتی و دستی 

 چارچوبی برای حفظ شفافیت و محرمانگی اطالعات متقاضیان به کار رود.

ت، که امکان دستبرد به اطالعا طرفیاز  که در سیستم سنتی ضمانت نامه ها کاغذی هستند، با مشکالتی مواجهند از آن جایی

مان صدور، چاپ، مبادله و بازیافت، احتمال از ، صدور آن هزینه بر، پر خطر و زمان بر است. زیرا از زعمدی یا غیر عمدی، وجود دارد

 دست رفتن آن وجود دارد. از طرف دیگر، در هر مرحله باید گزارش استفاده از آن به بانک صادر کننده یا ذی نفع داده می شود

از این ها گذشته وجود قوانین متنوع و دست و پا گیر، متقاضیان ضمانتنامه ها را  آن با سختی موجه می شود. وگرنه امکان ردیابی

 با مشکالت عدیده ای مواجه می نماید.



 

ر دست چه انت نامه دله که ضماز طرفی می تواند ضمانت نامه ها را از ابتدا تا به انتها پیگیری نماید و این مسئ ،بالک چینفناوری 

ن فناوری فاده از ایه استاسد ر. از طرف دیگر زمان صدور آن را کوتاه تر می کند. تنها مانعی که امروزه کسی است را ردیابی نماید

 است، تمایل به ایجاد تغییرات و قبول استفاده از آن می باشد.

  23حساب های تجمیعی دوگانه: د

بپردازند  به فعالیت حریم هاها بتوانند در آن با کمترین نگرانی از اعمال تبرای ساختن مسیری امن و کم خطر که بازرگانان و بانک 

ات و هاتر مطالبها و ت ایجاد این حساب الزم است حساب های تجمیعی دو گانه ای با ارز مبدأ و مقصد افتتاح و راه اندازی شود.

ول و ورود به پین المللی نتقال باتحویل کاال بدون نیاز به  شرایط رسیدن به امکان اجرای قراردادها و بدهی ها با ابتنای بر ارز ثالث،

 در این ست.اردیده گمحدوده خطر را فراهم می کند. با این توصیف که از معامالت کاال به کاال و تهاترهای قهری هم اجتناب 

از  ،اباین حس ش درآوردنگرد ابتدا به ارائه تفسیری در خصوص حساب تجمیعی و چگونگی به ضمن تشریح این راهکار، ،نوشته

زنگاری از ارز رم ستفادهاطریق اتاق پایاپای پول و اعتبار پرداخته و سپس به این نتیجه دست خواهیم یافت که چگونه می توان با 

 انی هستند،الت ایری که خریدار و وارد کننده محصوبه مبادالت خود با دیگر کشورها به خصوص کشورهای در زمان تحریم، ،شده

 مه داد.ادا

 تعریف و نحوه عملکرد حساب های تجمیعی دو گانه : 1-د

 ابند.ییش می آن کشور گشا حساب های تجمیعی دوگانه حساب هایی می باشند که در جهت انجام مبادله به صورت اختصاصی با

طرف  در نموده واال صامقدار معینی ک ،حساب تجمیعی گشایش می کنند و ایران ،ایران با ژاپن جهت انجام مبادالت ،به طور مثال

ادامه مبادالت خود با  وبه انجام   ین، به این حساب پول واریز می نماید. دیگر کشورها نیز که تمایل به پول داخلی خود، ،ژاپنی

لی خود، در حساب ول داخنیز با پ استرالیا اتحادیه اروپا، ترکیه وشورهای ک ایران به خصوص در زمان تحریم ها دارند مانند چین،

ودشان خز رسمی مبالغ مربوط به خریدهای خود را در حساب مربوط به خودشان و به ارهای تجمیعی اختصاصی خود با ایران، 

رف طاخلی کشور دا پول بدر زمان تحریم می توان  ،واریز نمایند. بدین ترتیب به جای تبادل هر گونه ارز بین المللی مسدود شده

 به انجام مبادالت بین المللی ادامه داد. ورد تحریم،معامله با کشور م

الی که ممکن است مطرح شود این است که معیار سنجش پول داخلی به این حساب ها که بایستی توسط یک ارز معتبر و مورد ؤس

ی سابقه نوسانات که دارارا  یارز ثالث معتبر بایستطرفین دارنده حساب می  ،در این مبادالت پذیرش بین المللی باشد چیست؟
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مورد توافق قرار داده و به عنوان معیار سنجش ارزش ثمن معامله، که قرار بر این است که به پول داخلی ناگهانی و شدید نباشد، 

 در نظر گیرند. کشور طرف معامله با ایران در آن کشور واریز شود،

 : اقسام حساب ها و کارکردهایشان2-د

ی کنند و عالیت مفداخلی و خارجی تقسیم می شوند. حساب های داخلی در ایران و با ارز ریال حساب های تجمیعی به دو گونه 

جمیعی، تحساب  مالک ارزش گذاری این مطالبات و بدهی ها در دو حساب های خارجی در کشورهای مقصد و با ارز همان کشور.

دش تأسیس کرده مجزا برای خو SPVدلیل اینکه یک  ارز ثالثی مثل فرانک سوئیس است که هم نوسانات باالیی ندارد و هم به

 است، می تواند کامالً بی طرف باشد.

ز می شود. ا واریهحساب های تجمیعی خارجی دریاچه های متعددی هستند که مطالبات ایرانیان، اعم از دولتی و خصوصی در آن 

، به این منتقل شود ایران حاصل از آن، به جای اینکه به این مطالبات، ناشی از صادرات کاالهای ایرانی به دیگر کشورهاست و وجوه

ای د در خریدهبتوان حساب های تجمیعی واریز می شود. اما حساب تجمیعی داخلی، حسابی است که هر بازرگان ایرانی برای اینکه

 د.نمای خارجی خود مبالغی به شرکت های خارجی پرداخت نماید، معادل آن را به حساب تجمیعی داخلی واریز می

اید به ایشان ب واردکنندگان و با واریز وجوهی کهاین حساب ها مبتنی بر نیازهای الف. حساب های تجمیعی داخلی: 

خریداران  گان ازطرف های خارجی شان پرداخت کنند، با ارز ریال ایران پر می شوند و خروجی آن، مطالبات صادرکنند

 جی هم تراز پرداخت شده است. کاالها و خدماتی است که در حساب تجمیعی خار

وهی که این حساب ها پس از فروش کاالهای ایرانی در کشور مقصد با واریز وجحساب های تجمیعی خارجی: ب. 

ن کاال و وشندگافرخریداران باید به طرف ایرانی پرداخت کنند، با ارز آن کشور پر می شوند و خروجی آن، مطالبات 

لبته شد. ا این حساب ها به تعداد کشورهای مقصد تشکیل خواهد مان کشور است.خدمات آن کشور خارجی، به ارز ه

ال، ه طور مثبباشند.  خارجیحساب های که دارای ارز واحدی هستند، می توانند مرجعی برای جمعی از بعضی کشورها 

 اشند.اشته بدکشورهایی مانند فرانسه، آلمان و اتریش که ارز یکسان دارند، می توانند یک حساب تجمیعی مشترک 



 

 

 1 شماره تصویر

 

 

 پایاپای پول و اعتبار: اتاق های 3-د

ز ر هر یک اجمع آوری شده دچگونگی به کار گرفتن پول های داخلی  ،حساب های تجمیعیکته حائز اهمیت دیگر در خصوص ن

ای ا کشورهبدر شرایطی که تجارت با کشورهای مختلف، از طریق این حساب های تجمیعی شکل بگیرد و مبادالت  آن هاست.

 مقصد به مرحله تسویه برسد، نیاز به اتاق های پایاپای پول و اعتبار هست.

واردکننده / خریدار •
خارجی

• / فروشنده 
صادرکننده خارجی

صادر / فروشنده •
کننده ایرانی

• واردکننده / خریدار 
ایرانی

واریز ریال
برداشت 

ریال

واریز ارز 
خارجی

برداشت ارز 
خارجی



 

ی نظارت می کنند و به صورت مجزا و بر اساس مدلی شبیه به این اتاق ها، بر میزان انباشت پول در حساب های داخلی و خارج

، میزان دارایی و پول موجود در حساب ها را مبتنی بر میزان نیاز هر یک از حساب ها، تعدیل کرده تناسب ۲4قانون ظروف مرتبطه

پرداخت ها به یوآن در حساب خواهد بخشید. به طور مثال اگر در حساب تجمیعی اروپا دریافتی یورو بیش از میزان نیاز باشد و 

تجمیعی چین، دچار کمبود منابع شود، اتاق پایاپای خارجی، نسبت به تعدیل آن اقدام خواهد نمود. یا اگر در حساب های تجمیعی 

 ماید.ریالی عراق تعدیل نداخلی، دریافتی کشور کره، بیش از میزان پرداختی ها باشد، اتاق پایاپای داخلی می تواند آن را با حساب 

ا سرازیر ی کند تا بکمک م بالک چین یایجاد یک اتاق پایاپای مبتنی بر فناوراما در نهایت امر و در زمان تسویه ساالنه حساب ها، 

ز ن به یک ارآتبدیل  بتوان بر آن ها اعمال مدیریت نمود و در صورت لزوم با شدن وجوه واریز شده در هر یک از این حساب ها،

ین امع شده در ز وجوه جو مورد قبول بین المللی که مشمول تحریم نمی باشد، پول به کشور وارد نمود ویا ا برمعترمزنگاری شده 

 حساب ها در معامالت آتی استفاده نمود.

اند بار می توپول و اعت ایاپایعالوه بر موضوع تعدیل دارایی ها، واریز ریال به حساب های تجمیعی داخلی، یا توثیق اموال نزد اتاق پ

اند ن ها می تود بر آموقعیتی برای ارائه تضمینات خارجی نیز باشد. در واقع، متناظر بودن این حساب ها و اعمال مدیریت واح

 ضمن ایجاد موقعیت پرداخت، شرایط تضمین تعهدات و تنزیل مطالبات را هم فراهم آورد.

 

 

 

 

                                                           

قانون ظروف مرتبطه به ظروفی گفته میشود که از بخش زیرین به توسط مجرایی به یکدیگر متصل باشند  24 .1

ای که چون در یکی مایعی بریزند به دیگر ظروف درآید و با وجود اختالف شکل آنان، مایع در همگی به گونه

 .به یک سطح قرار گیرد
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 انتقال ها از طریق مدیریت
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 2تصویر شماره 

 ها به داخل کشور: انتقال پول 4-د

خت ضمین، پرداته های در موقعیت تحریم های پردامنه اقتصادی، رسیدن به راهکاری که فعاالن عرصه اقتصاد و تجارت را در زمین

در عی ب های تجمیار حساو تنزیل یاری نماید و بازرگانان را به مسیر عادی کار خویش برساند، بسیار سخت می نماید. لیکن، راهک

 تجار ایرانی را از این سختی برهاند. ،می تواند در عمل شده صورت ترکیب با ارز رمزنگاری

ول و پیاپای در حقیقت، پول های موجود در حساب های تجمیعی خارجی، در زمان تسویه حساب ها تحت مدیریت اتاق های پا

 عتبر، نسبتماری شده نگمنتقل شود و در صورت انتخاب یک ارز رمز نگاری شده به داخل کشور  اعتبار می تواند به صورت ارز رمز

 به استفاده از آن در ضمانت نامه ها نیز اقدام نمود.

نده مسیر ن تکمیل کنه عنوابدر این نوشته، سعی بر آن است تا بتوانیم یک ارز رمز نگاری شده معتبر را نیز معرفی کنیم که بتواند 

 تقابل با تحریم به کار آید و معضل تحریم را کم اثر نماید.

ارز رمز نگاری شده سوئیسی است که پایه اعتباری ارزش آن از طریق فرانک سوئیس تأمین می شود.بنا به گفته تولید  یک ۲5راکز

نگاری شده، در طی سه سال گذشته به عنوان قابل  نه تنها در کشور سوئیس بلکه در کل بازار تبادالت ارزهای رمز کنندگان آن،

نگاری شده با ایجاد شفافیت و داشتن پشتوانه قانونی و حمایت دولت سوئیس از  ز رمزاین ار اعتمادترین ارز شناخته شده است.

از آن به  ۲6سه مالی و بین المللی فوربزسؤم قابلیت نقد شوندگی باال همزمان با کاهش خطر خرید و فروش برخوردار می باشد.

 عنوان قابل اعتماد ترین ارز رمزنگاری شده یاد می کند.

است. علی رغم آن که  ۲7عدم قابلیت ارتباط دائم و قابل اعتماد با بازار اقتصاد واقعی نگاری شده، ارزهای رمز مشکل اساسی صنعت

 نگاری شده ساده است ولی خروج از آن با هزینه باال و خطر پذیری و مشکالت بسیاری همراه است. ورود به بازار ارزهای رمز
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تالش برای توسعه زیر ساخت ارزهای رمزنگاری شده جهت ارتقاء اعتبار ماهوی  امروزه کارگروه های بسیاری در سراسر جهان در

ست که دارای بازار رو به رشد و با ارزش امروزی دو ا ۲9تیترهستند. بهترین نمونه پاسخ دهی به این مشکل ارز  ۲8آن با جهان واقعی

 ، در مقایسه با راکز ایرادات بسیاری دارند.میلیارد دالری است. اگرچه این ارز و سایر ارزهای رمزنگاری شده مانند آن

بازار سنتی و ت ایجاد یک پل ارتباطی مطمئن با در جه ،نگاری شده قابل اعتماد دائمی برای خلق یک ارز رمز ،کارگروه فنی راکز

ات مالی و سسؤراکز را خلق کرد. همین قابل اتکا بودن راکز است که سبب شده است تا سرمایه گذاران حقیقی، م دیجیتال،

 به آن تمایل زیادی پیدا کنند. 30اعتباری، تجار و استخراج گران ارز های دیجیتال

حمایت قانون گذار سوئیس و  مرکز امنیت داده ها با تکنولوژی نوین، ،31از مزایای منحصر به فرد پلتفرم راکزخدمات ارزی وسیع

 خود ارزیابی آن است.

ت انتقال یجاد قابلیاوه بر هن آورد که استفاده از یک ارز رمزنگاری شده مانند راکز، عالآن چه رفت، می تواند این موضوع را به ذ

 اموال و دارایی های نقد به داخل کشور، می تواند پشتوانه ای برای ضمانت و تنزیل نیز باشد.

 جمع بندی

یر ین، به تفسه و تضمجمله پرداخت، تسویدر این مقاله ضمن بررسی اثرات و موانع تحریم در عملیات بانکداری بین المللی، از 

. سپس به ، پرداختیمایران راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با آنها و ادامه مبادالت کشورهای دیگر با کشور هدف تحریم، از جمله

یم دیریت و تنظمصوص خدر  ،و با به کار گیری ارزهای رمز نگاری شده ای پولیشنهادی خود با عنوان اتاق پایا پارائه راهکار پ

 قطه کم اثردن به نممکن است راهکارهای متعددی برای رسیپرداختیم.  ،که مفصالً توضیح داده شد ،حساب های تجمیعی دو گانه

در این  شده هراهکار ارائ کردن تحریم ها طرح شود. لیکن هر یک از آن ها به تنهایی توانایی تقابل مؤثر نخواهد داشت.یا بی اثر 

ا کم اثر انبه رجکیبی از چند راه حل است و در صورت اجرا شدن صحیح و مدیریت دقیق، می تواند تحریم های یک نگاشته، تر

 ه باشد.ز داشتنماید و حتی از رهگذر کارمزدها و ارائه خدمات به دیگر کشورهای تحریم شده، برای کشور، درآمدزایی نی

تحت  نگاری شده ای رمزمع آن ها با یکدیگر و بهره گیری از امکانات ارزهامید است با استفاده از حساب های تجمیعی دوگانه، ج

شده به  انبه تحمیلی یک جمدیریتی جامع با نگرشی بر همگن سازی و بهینه سازی اعتبارات و دارایی ها بتوانیم در برابر تحریم ها

 کشور مقابله کنیم.
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