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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 دوشماره مقاله: 

 

 : مقاله موضوع

 بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان نیآفالشبکه 

 

 نویسنده: پیمان قزلباش

 فرویراستار: ایوب جمیل

 : پویا توتونچیمترجم
 

 (ترجمه شده است. یسیاست و فقط به زبان انگل یمقاله فارس نیزبان مرجع ا)
 

  نکاتباشد و به همین دلیل به اطالعات عمومی میدر سطح  میفاهمو  فیتعار هئاین مقاله جهت ارا

 .پردازدتخصصی نمیو  فنی

باشد و در صورت این مقاله متعلق به شرکت سایه می مادی و معنوی تمامی امتیازات و حق و حقوق

 )شرکت سایه( الزامی و ناشر کپی برداری و یا هر نوع استفاده از محتوا و مفاهیم مقاله، ذکر منبع

 محفوظ است.سایه شرکت  ناشر و باشد؛ در غیر اینصورت حق پیگرد قانونی برایمی

 

 رسمی شرکت سایه: هایآدرس وب سایت و ایمیل

SAAYEAH CO LTD. 

www.saayeahcoltd.netWebsite:  

info@saayeahcoltd.netMail: -E 

 inquiries@saayeahcoltd.netMail: -Inquiry E 
 

  شمسیهجری  1400 سال ماهآبان  17 نبهدوش :مقاله تاریخ انتشار
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 :های آنبخشفارم و 

 صفرشماره  قسمت تقسیم شده است که از فارم 256قبالً تعریفی در خصوص فارم ارائه شده بود. فارم به 

اشد و فقط و برسد؛ فارم شماره صفر مرکز مدیریت فارم میبه پایان می 255شود و در فارم شماره شروع می

امکانپذیر نیست  دسترس مدیران و بازرسان فارم قرار دارد و دسترسی به فارم صفر برای سایرین مطلقاًفقط در 

سترسی برای دباشد و قابل میسراسر جهان آفالین و آنالین  سروری هایمربوط به شبکه 255تا  1و از فارم 

 باشد.رم میمسئولین و کاربران مربوطه و تعریف شده تحت نظارت مدیریت و بازرسین فا

یا عمومی و ...  ای اعم از خصوصی و یا دولتی، محرمانه و یا غیرمحرمانه، انفرادیبطور کل هر نوع مجموعه

ه حساب بای از فارم زیر مجموعهضو و یا عد، نشوبه شبکه اینترنت وصل می و یا سرورها که توسط سرور

 د.نباشد و تحت نظارت و مدیریت فارم مینآیمی

باشد؛ نبوده و نمی رم متعلق به هیچ ارگان یا سازمان و یا کشور، حکومت و یا دولت و ...طبق تعریف فارم، فا

با  راسر دنیااز طریق شبکه اینترنت در سکه به عبارت ساده فارم یعنی تمام سرورهای متصل شده به یکدیگر 

م است و این متصل به فاری دنیا فارم صاحب و یا مالکی ندارد و هر سروری از هر گوشه اند؛هم در ارتباط

 اند.اتصاالت فراوان سروری فارم یا همان مزرعه سرور را بوجود آورده

فقط  انشیاهوعهباشد و ارتباط مدیران فارم با تمامی زیر مجمفارم کاماًل خصوصی میبر  و نظارت مدیریت 

رسماً بر  2015از سال لیت که این مسئو شودمریکا برقرار میآدر کشور  فدرال رزروارگانی بنام از طریق 

رگان اجرائی و ا ، رابطمریکا مسئولآتوان گفت فدرال رزرو و می دباشیم کایعهده سازمان فدرال رزرو آمر

فارم برای  بنابراین تمامی ارتباطات، مکاتبات و دستورات باشد.فارم در تمام کشورهای جهان میمدیران 

گیرد. انجام می بانکی آفالین سروری کل دنیا( از طریق فدرال رزروهای خود )مثاًل سیستم مالی و زیرمجموعه

 (و ... ها، پیگردهاها، تاییدیهشکایات، ابالغیه)مانند: 

حتی کپی  اند تا فارم را شبیه سازی کنند وسعی بر آن داشته )هکر(خالفکار ای الزم بذکر است عده

(Mirror) ه فارم و زیر مجموعاند و کپی ایجاد شده نیز که با شکست مواجه شدهاند فارم را طراحی کرده

 باشد.فارم میو بازرسین تحت نظارت مدیران 

باعث بروز  وهکرها و خالفکاران نیز به نوبت خود همیشه در این مزرعه سرور در حال گشت و گذار هستند 

ها را ست آندخوشبختانه مدیران و بازرسان فارم با شناسایی بموقع  کهگردند هایی میمشکالت و خرابکاری

 گیرند.کنند و آنان تحت پیگرد قانونی قرار میهای نظارتی کوتاه میتوسط ارگان
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 :در فارم خلق پولاستخراج و 

عبارتی ؛ به گیردفارم انجام میمدیران شبکه آفالین بانکی تحت نظارت  فارم و خلق دیتای اولیه پول در

 .باشدخلق پول مبنای شبکه آفالین و شبکه آنالین بانکی می

 107الی  42ه است که از فارم شمار بانکی در شبکه آفالین بانکداری بخشی از فارم مربوط به سیستم مالی

خاکی از  هدر سراسر این کر جهانی سیستم مالی و بانکداریساختار کلی توان گفت و می دهدرا تشکیل می

 . شودو هدایت می ، مدیریتریزیپیاین بخش 

ناد مربوط به مدارک و اسدبیرخانه و بایگانی  ،42فارم  بر خالف تصور عموم، نکته جالب توجه این است که

اجرایی اسناد  توان گفت محلباشد و در تعریف ساده میدر فارم می بانکی منابع مالی آفالیناستخراج و خلق 

هیچ  42ارم باشد و در فدر خصوص منابع مالی آفالین بانکی می 107تا  43 از فارم خارج شده وارد شده یا

 منبع مالی وجود ندارد.پول و یا نوع 

دیتای  ؛ منظور ازردیگیصورت م (میباشینم حی)مجاز به توض یروند خاص یخام پول ط یتایستخراج دا

ولی تبدیل به آن باشد که قابلیت تعریف واحد پولی را دارد و پس از تعریف واحد پخام پول واحدی از دیتا می

ر فارم طبق دپس از استخراج دیتای خام و اولیه پول  .گرددمیواحد واحد پولی و برابر با ارزش پولی آن 

سروری  گردد و پس از خلق پولدیتای خام تبدیل به واحد پولی مشخصی می ،فرآیندی پس از کسر کسورات

خروج و انتقال  گردد؛ جهتبا واحد پولی مشخص )مانند یورو(، این پول در خزانه اصلی فارم واریز و ذخیره می

)مانند: ه سرور انتقاالت سرور بروش های بانکی از سروری از خزانه فارم و ارسال فاند به الین ینآفالپول 

IP/IP – IP/ID – DTC   )... گردداستفاده میو. 

 :منابع مالی آفالین پول و یا نقل و انتقاالت های ناظر بر خلقارگان

به  مقصد، بانکی الینسرور و به  مبداء الین بانکیاز سرور و برای انتقال منابع مالی از خزانه فارم و یا 

 ونیازمندیم. فرستنده ( Receiverمنبع مالی )گیرنده ( و همچنین به Senderمنبع مالی ) فرستنده

در که  ،کنندت دریافجهت این نقل و انتقاالت های پولی و نظارت پولی باید مجوزاتی از ارگانگیرنده هر دو 

 :پردازیمها میادامه به توضیح مختصری راجع به آن

 کنگرهاست.  کایمتحده آمر االتیا یبانک مرکز ستمیس ،فدرال رزرو انکب (:FRBیا  FEDفدرال رزرو ) -1

حداکثر : ه استکرد نییدر قانون فدرال رزرو تع یپول استیس یرا برا یدیسه هدف کلمریکا آمتحده  االتیا

ها در طول سال فدرال رزروبانک  فیوظا؛ بهره بلندمدت یهانرخ لیو تعد هامتیق تیکردن اشتغال، تثب
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و ارائه خدمات  یمال ستمیثبات سها، حفظ بانک میشامل نظارت و تنظ زیافته است و در حال حاضر نیگسترش 

 است. و سایر کشورها یخارج یمتحده و موسسات رسم االتیدولت ا ،یبه موسسات سپرده گذار یمال

 ایجمهور  سیحکام منصوب شده توسط رئ ئتیتوسط ه و شده است لیتشک هیال نیفدرال رزرو از چند

 یمرکز یاهبانک نیمنحصر به فرد در ب یساختار یدارا ستمیس نیشود. ای( اداره مFRBفدرال رزرو ) ئتیه

بانک  کید را فدرال رزرو خو انکباست، اما  مریکاآ متحده االتیاز دولت ا یفدرال رزرو ابزاراگرچه  .است

 هیدیتائ به یازیمستقل بوده و ن یپول استیسازمان در خصوص س نیا ماتیتصم رایزداند، یمستقل م یمرکز

  ندارد. را یگریشخص دارگان و هر  ایو  هیمقننه و مجر یقوا ،مریکاآ یجمهور سیرئ

ارم و زیر مابین مدیران فرابط و مسئول اجرائیات فی فدرال رزروهمانطوریکه قباًل توضیح داده شد 

اخذ  باشد وباشد و شبکه آفالین بانکی نیز تحت پوشش صددرصدی این ارگان میهای فارم میمجموعه

 الزامی است. فدرال رزرواز ها سایر ارگانیا تاییدیه مجوز و مجوز 

 اروپایی یهابانک مرکزی ستمیو س وروی ستمیس یاروپا جزء اصل یبانک مرکز (:ECBمرکزی اروپا ) بانک -2

فرانکفورت ر شهبانک در  نیاکه ساختمان مرکزی  اشدبیماروپا  هیاتحاد اصلی از هفت نهاد یکی نیو همچن است

 جهان است. یمرکز یهابانک نیتراز مهم یکیبانک  نیا و آلمان استکشور 

 یکشورها یارز ریذخا و کندیاروپا اتخاذ م هیو اتحاد ورویمنطقه  یرا برا یپول استیاروپا س یحاکم بانک مرکز یشورا

 یدیرخ بهره کلنو  یانیم یکند و اهداف پولیشرکت م یارز هایاتیدر عمل و کندیم تیریاروپا را مد هیعضو اتحاد

کند یاکم را اجرا مح یشورا ماتیها و تصماستیاروپا س یبانک مرکز ییاجرا ئتیکند. هیم فیتعرنیز اروپا را  هیاتحاد

چاپ و  یارحق انحص همچنین .دستور دهدکشورها  ایرس یمرکز یهاکار به بانک نیو ممکن است در هنگام انجام ا

ادر کنند، اما حجم صضرب و را  وروی یهاسکهانواع توانند یمتنها عضو  ی. کشورهااست نآبر عهده  ورویصدور اسکناس 

  کند.یا مرا اجر TARGET2پرداخت  ستمیس نین بانک همچنیشود. ا دییاروپا تأ یقباًل توسط بانک مرکز دیآن با

 اردیلیم 10 ش ازبی آنسهام کل  ارزش و شودیاروپا اداره م هیاتحاد نیتوسط قوان ماً یمستق اروپا یبانک مرکز

اروپا  ینک مرکز. سهام در باباشدمیاروپا  هیعضو اتحاد یکشورها یبانک مرکز 27 تمامیمتعلق به  است که وروی

 استفاده کرد. و یا ضمانت نامه قهیها به عنوان وثتوان از آنیو نم ستیقابل انتقال ن

یکی  اروپا بانک مرکزی ،فارمشبکه ( بیش از حد منابع مالی بصورت واحد یورو در Miningبه دلیل استخراج )

  ود.شمحسوب میهای آفلجر و یا نقل و انتقاالت فاندصادر کننده مجوز خلق پول  هایاولین ارگاناز 

در فارم استخراج  یپول یواحدها ریسا ایو  انگلیس پوند، مریکاآ دالرمانند  یگرید یپول یناگفته نماند واحدها

باعث  ورویو جذب  رشیذپ جهت هاو رغبت بانک یدر معامالت جهان ورویجا افتاده شدن  لیاما بدل گردند،یم
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اخذ  یاصل لیامر دل نیو ا ردیپذ مانجا وروی یو استخراج پول در فارم با واحد پول نگینیرصد ماد 90از  شیشده ب

 .خارج نشود از حالت تعادل المللیبین یبانکدار ستمیدر س وروی یپولواحد اروپا است تا تراز  یمجوز از بانک مرکز

 هیاست که در تسو کیبلژکشور مستقر در  یشرکت خدمات مال کی (:EUROCLEARیورو کلییر ) -3

انجام معامالت  یشرکت برا نیاوراق تخصص دارد. ا نیا ییو خدمات دارا ینگهدار نیمعامالت اوراق بهادار و همچن

کند، یم هیادار را تسواوراق به یالملل نیو ب یمعامالت داخل یورو کلییر شد. سیتاس وروباندیدر بازار در حال توسعه 

اوراق بهادار  خدمات یورو کلییردهد. یرا پوشش م یگذار هیسرما یهااوراق قرضه، سهام، اوراق مشتقه و صندوق

تبدیل ین قابلیت و از آنجایی که فاندهای آفال دهدیارائه م جهان کشور 90از  شیمستقر در ب یرا به مؤسسات مال

 کند.لت دارد و مجوز صادر میو ... را دارند لذا یورو کلییر نیز در روند فاندهای آفالین دخا به اوراق بهادار و یا سهام

ست ا یس یاست که مقر آن در واشنگتن د یالمللنیب یموسسه مال کی (:IMFالمللی پول )صندوق بین -4

 لیسهت ،یثبات مال نیتضم ،یجهان یپول یهایهمکار تیتقو یکشور است که برا 190متشکل از  اعضای آن و

این . کنندیتالش مدر سراسر جهان و کاهش فقر  داریپا یاشتغال باال و رشد اقتصاد جیترو ،یالمللنیتجارت ب

 .کندیم ءفایا یلالملنیب یمال یهاها و بحرانمشکالت تراز پرداخت تیریرا در مد یدر حال حاضر نقش اصلموسسه 

  ها.ها و وامهیسهمشود:  یم نیتام یپول از دو منبع اصل یالملل نیصندوق ب بودجه

 یلمللانیصندوق ب قسمت اعظم بودجه که هستند عضو یادغام شده کشورها مجموع مبالغ پرداختیها، هیسهم

 ییارد. کشورهاد در جهان عضو آن یو مال یاقتصاد تیبه اهم یعضو بستگ کی هیکنند. اندازه سهمیم امینپول را ت

لیت تبدیل به سهام به دلیل اینکه فاندهای آفالین قابدارند.  یشتریب یهاهیدارند، سهم یشتریب یاقتصاد تیکه اهم

 نماید.می جهت صدور برخی از مجوزات اقدام در صورت لزوموام را دارند این ارگان  میناتضو حتی وام و یا 

امبرده به های نبانک مرکزی هر کشور با اخذ مجوزات از ارگانکشور مقصد: داری و بانک مرکزی خزانه -5

 د.کنرا صادر میمجوز نقل و انتقاالت و یا خلق پول  در کشور خود، های عامل درخواست کنندهبانک

تحقیقات  شود که طبق درخواست مشتری خود پس از بررسی وبه بانکی گفته میبانک عامل یا بانک مقصد:  -6

د و در نهایت به کنهای باالدست میم در خصوص توانمندی و پشتوانه مالی مشتری اقدام به اخذ مجوزات از ارگانالز

 آورد.یمدهد و برای مشتری خود امکانات آفلجر بانکی را فراهم مشتری خود مجوز اجرای کار آفالین را می

و انتقاالت  های مقصد در صدور مجوزات نقلهای دیگری نیز وجود دارند که طبق قوانین کشورمراکز و ارگان

 و ...   سیستم قضایی ،شوییاداره پولهایی مانند پولی شبکه آفالین بانکی دخیل هستند. ارگان

 .دوپایان مقاله شماره 
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