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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

تاریخ انتشار مقاله :دوشنبه  1آذر ماه سال  1400هجری شمسی
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انواع پول و خلق پول:
پول مهمترین ابزار دنیا و اولین نیاز مادی ،تنها دلیل جنگ و کشتار ،صلح و آرامش ،تنها دلیل پیشرفت و
عقب ماندگی ،مسبب قتل و غارت ،و در کل پول به معنای قدرت جهانی میباشد و یا هر عنوانی که از ذهن
شما مخاطب عزیز میگذرد.
پول چیست و چگونه خلق میشود:
پول چه به صورت اسکناس کاغذی ،چه به صورت سکههای فلزی ،دیتای دیجیتالی و یا به صورت ارقام
چند رقمی در حسابها و یا کارتهای بانکی در سراسر جهان شناخته شده است.
به راستی کشورهای ثروتمند جهان چه چیزی دارند که ثروتشان را به خود و مردمشان پیشکش میکنند؟!
ذخایری همچون نفت ،طال ،جواهرات و غیره که همه آنها منابع و ذخایر طبیعی هستند و با وجود این منابع
خدادادی و تکیه بر آن میتوان از سازمانهای نظارت پولی مجوزهای الزم جهت چاپ پول اخذ کرد و پس از
مجوز و تهیه ارکان اولیه همچون محل چاپ ،کلیشه چاپ ،کاغذ و جوهر مخصوص چاپ پول ،انواع پول فیزیکی
را چاپ و تولید کرد.
بر اساس ارزش ذخایر و منابع موجود اولیه ،ارزش پول نیز تعیین میشود؛ ولی این منابع محدودیتهای
دارند برای مثال ارزش منابع بر اساس نوع ،مقدار و حجم منابع ارزشگذاری میشوند و مجوزهای چاپ پول
نسبت به آن ارزشگذاریها صادر میشود .البته بحث ما این نیست و ما به دیتای خام و اصل پول در ارقام باال
خواهیم پرداخت.
دیتای استخراج شده یا به اصطالح واحد ماین شده در شبکه فارم به ریز ذرههای اتمی شباهت دارد؛ خلق
پول یک هنر است و این هنر ،قدرت اصلی خالق پول است نه خود پول؛ ترس در واقع از خالق پول است نه
خود پول؛ بحث اصلی ما بر سر ایجاد پول برای پیشبرد اتفاقات خوب در سراسر جهان است.
پول در شبکه مجازی ابتدا ریز ذره است؛ تولید ،جمعآوری و تجمیع آن بسیار دشوار و دور از ذهن عموم
میباشد ،از تجمیع این ریز ذرهها واحدهایی بدون نام تشکیل میشوند و بعد از تولید و ایجاد یک واحد دیتای
خام پول که از تجمیع آن ریز ذرهها بوجود آمده است وارد مرحله تبدیل (مونوتایز) آن در شبکه آفلجر بانکی
و تبدیل آن واحد دیتای خام به یکی از واحدهای پولی رایج دنیا میشویم که قابل ارائه به سیستم بانکی و
سیستم اقتصادی جهان میشود .به جرات میتوان گفت که بیش از  90درصد این واحدهای پولی خام به واحد
پولی اتحادیه اروپا یعنی یورو تبدیل میشوند .برای تبدیل واحد پولی خام به واحد پولی مشخصی مانند یورو،
باید حدوداً

7
8

از واحد پولی خام اولیه را هزینه کرد تا
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باقیمانده واحد پولی اولیه به واحد پولی آفالین
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مانند یورو تبدیل شود و آن
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پول آفالین باقیمانده نیز پس از کسر کسورات قانونی و مالیات تبدیل (مونوتایز)

به پول آنالین واقعی (کاغذی) یعنی پول کامالً تمیز ،قانونی و شرعی میشود.
انواع پول:
پولهای تولید شده در شبکه فارم به چندین روش تبدیل (مونوتایز) شده و نسبت به کسورات و هزینههای
مونوتایز تفکیک و دسته بندی میشوند :پولهای تمیز و پولهای کثیف که این پولها نیز به دو بخش پولهای
شبکه آفالین (آفلجر) و پولهای شبکه آنالین (آنلجر) تقسیم میشوند و ما بیشتر با بخش پولهای آفلجر که
مربوط به پروسه خلق پول میباشند سر و کار داریم.
شبکه بانکی در فارم:
شبکه فارم و گسترده نویسی این شبکه ،به اصطالح ساده یعنی ترمینال دایو تمامی شبکههای بانکی ،اعم
از شبکه آفالین بانکی و شبکه آنالین بانکی ،سیستم نقل و انتقال پولهای سروری بانکها را تشکیل میدهد.
ترمینال دایو ( :)Terminal Diveبه فضای مجازی گستردهای ( )Terminalکه از مسیرهای ()Line
مختلف تشکیل شده است و دارای سکوهای ( )Diveمتفاوت و گوناگون جهت نقل و انتقاالت انواع پولها در
شبکه سروری آفالین و آنالین بانکی گفته میشود.
در مقالههای قبلی گفتیم که در فارم  42هیچ نوع پول یا فاندی وجود ندارد؛ فارم  42فقط و فقط بایگانی
و محل ذخیره مدارک مربوط به فاندها در شبکه فارم است و خروج تمامی اسناد (داکیومنت) مالی از این فارم
انجام میگیرد .از فارم  43تجمیع پولهای تمیز ،قانونی و شرعی شروع میشود تا فارم  92که نقطه پایانی
تجمیع پولهای کامالً کثیف ،غیرقانونی و خالف شرع است.
تمامی سرورهای دنیا بر اساس نامهای  DS ، BS ، HSو  NSنامگذاری شده و مشخص میشوند ،سرورهای
بانکی از نوع  NSمیباشند و این سرورها به دو بخش آفالین (آفلجر) و آنالین (آنلجر) تقسیم میشوند.
به سرورهایی که در بخش آفالین بانکی فعالیت دارند سرورهای  NSگفته میشود که عبارتند از
( )NS0-NS1-NS2-NS3-NS4-NS5-NS6و به سرورهایی که در بخش آنالین بانکی فعالیت دارند
سرورهای  MSگفته میشود که عبارتند از ( )MS0-MS1-MS2-MS3-MS4-MS5-MS6که به
چندی ن دسته تقس یم م یشوند و هر کدام به صورتهای مختلف پردازش م یشوند.
نکته بسیار مهم اینکه نام تخصصی پولهای سروری که در سرورهای شبکه آنالین بانکیِ  MS0الی MS6
موجود هستند و اصطالحاً به آنها فاندهای ( )M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6میگویند و همچنین
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پولهای سروری  NS0الی  NS6پولهایی هستند که در شبکه آفالین بانکی موجود میباشند و اصطالحاً به
آنها ( )N0-N1-N2-N3-N4-N5-N6میگویند.
پولهای کامالً کثیف به پولهایی گفته میشود که بعضاً حتی قابلیت تبدیل (مونوتایز) را هم ندارند مانند:
حبابها ،باگها ،باکسها با ایراد فنی و باکسهای کپی شده ( )Mirrorکه معمو ًال توسط هکرها تولید میشود.
پولهایی که قابلیت باکس شدن و انتقال دارند فقط پولهای ( M0و  )NS0هستند و از این نوع پولها به
راحتی میتوان باکسهای  DTCتولید کرد و یا تراکنشهایی مانند  IP/IP ، IP/IDو MT103 Manual
 Downloadو یا سایر تراکنشهای مجاز سروری را انجام داد.
پولهای ( M0و  )NS0تنها پولهای تمیز ،قانونی و شرعی در فارم هستند که دارای پشتوانه ،اسناد تکمیل
شده و کامالً بینقصیاند و قابلیت انتقال مستقیم دارند و از نظر سیستم بانکی نقل و انتقال این نوع پولها با
دریافت مجوزات الزم هیچ موردی نداشته و کامالً مجاز میباشد.
صاحبان اصلی پولهای ( M0و  )NS0انگشت شمار هستند و همگی بال استثناء اعضای اصلی و گردانندگان
شبکه فارم بوده و عضوی از هیئت مدیره و یا بازرسین فارم میباشند.
انواع پولهای سروری:
پولهای سرورهای آفلجر و آنلجر بر اساس پولهای خام و دیتای اولیه مونوتایز شده و پردازش میشود که
به ترتیب جدول زیر است و در اینجا ما معادل سازیهای پولهای آفلجر و آنلجر را برای شما معرفی میکنیم:
پولهای آفالین

پولهای آنالین

( NSآفلجر)

( MSآنلجر)

 NS0یا N0

 MS0یا M0

پولهای کامالً تمیز و پاک و دارای اسناد ( )Documentکامل

 NS1یا N1

 MS1یا M1

پولهای خیلی تمیز و دارای اسناد (داکیومنت) نسبتاً کامل

 NS2یا N2

 MS2یا M2

پولهای تمیز با قابلیت تبدیل (مونوتایز) و دارای اسناد ناقص

 NS3یا N3

 MS3یا M3

پولهای کثیف با قابلیت مونوتایز و دارای اسناد ناقص

 NS4یا N4

 MS4یا M4

پولهای کثیف با قابلیت مونوتایز و فاقد اسناد

 NS5یا N5

 MS5یا M5

پولهای خیلی کثیف ،بدون ریشه ،نامشروع و بلوکه شده

 NS6یا N6

 MS6یا M6

پولهای کامالً کثیف ،پولهای غیرقانونی ،پولهای شوتی
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 -1پولهای ( NS0یا  :)M0این نوع پولها کامالً تمیز ،قانونی و شرعی بوده و اسناد (داکیومنت) آن کامل
میباشد و با پرداخت هزینه ،عوارض و مالیات مصوبه در هر کشور ،به محض تبدیل (مونوتایز) نهایی قابلیت
سوئیفت نرمال و یا سایر تراکنشها را دارد .این پولها خارج از دسترس هکرها میباشد.
 -2پولهای ( NS1یا  :)M1این نوع پولها خیلی تمیز و قانونی میباشند و اسناد نسبتاً کاملی دارند؛ این
پولها قابلیت مونوتایز دارند ولی در بیشتر موارد برای اخذ ضمانت بانکی ،دریافت وام بانکی و خرید اوراق
بهادار و غیره استفاده میشود .هزینه مونوتای ز و مالیات این نوع پول نسبت به نوع قبلی بیشتر است و این
پولها خارج از دسترس هکرها میباشد.
 -3پولهای ( NS2یا  :)M2این نوع پولها تمیز و قانونی میباشند اما اسناد و داکیومنت آنها ناقص میباشد؛
این پولها قابلیت مونوتایز دارند و هزینه مونوتایز و مالیات این نوع پول نسبت به نوع قبلی بیشتر است .این پولها
ی باکس ( )Mirrorبکار میروند؛ بدین صورت که یک حباب مشابه باکس پولی
در بیشتر موارد جهت تولید کپ ِ
ایجاد میکنند و آن حباب را انتقال میدهند و پس از رویت حباب در مقصد ،همان حباب را نسبت به منبع اصلی
معادل سازی میکنند و داکیومنت و اسناد جدیدی برای آن حباب تعریف و ایجاد میکنند و با اسناد جدید تعریف
شده روی حباب ،منبع اصلی را به مرحله مونوتایز میرسانند .این پولها خارج از دسترس هکرها میباشد.
 -4پولهای ( NS3یا  :)M3این پولها از نوع کثیف ،غیر قانونی میباشند و اسناد و داکیومنت اولیه آنها
خیلی ناقص میباشد؛ این پولها قابلیت مونوتایز دارند و هزینه مونوتایز و مالیات این نوع پول نسبت به نوع
قبلی خیلی بیشتر است .این پولها نیاز به چندین چرخش در الینهای بانکی جهت مونوتایز و تبدیل شدن
به منابع تمیز دارند و برای ایجاد چرخه و گردش این پولها در شبکه بانکی باید اسناد و داکیومنت بیشتری
برای منبع مالی تعریف و ارائه شود که از روشهایی مانند کپیِ باکس ( )Mirrorو سایر روشهای هکری
جهت تکمیل داکیومنت استفاده میشود تا به مرحله مونوتایز برسد .این منابع مالی قابل دسترس هکرهاست
و به عبارتی خوراک اصلی هکرهای متخصص و حرفهای در شبکه آفالین بانکی میباشد.
 -5پولهای ( NS4یا  :)M4این پولها از نوع کثیف و غیر قانونی بوده و فاقد اسناد و داکیومنت میباشند؛ در واقع
پولهای خامی هستند که مرحله تعلق واحد پولی را گذراندهاند و تبدیل به واحد پولی مشخصی مانند یورو شدهاند،
قابلیت مونوتایز دارند ولی بدلیل اینکه تمامی مجوزهای مورد نیاز را اخذ نکردهاند ،هزینهها و مالیات آنها پرداخت نشده
است .هر نوع استفاده از این پولها قبل از مونوتای ِز قانونی پولشویی محسوب میشود و مجرم تحت پیگرد قانونی قرار
میگیرد .این منابع مالی در دسترس هکرهاست و بیشتر هکرهای آماتور از این منابع استفاده میکنند.
 -6پولهای ( NS5یا  :)M5این پولها از نوع خیلی کثیف ،غیر قانونی و غیر شرعی بوده و فاقد اسناد و
داکیومنت میباشند؛ این پولها قابلیت مونوتایز دارند و هزینه مونوتایز و مالیات این نوع پول بسیار زیاد بوده و
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زمانبر است .در حقیقت پولهایی هستند بدون ریشه و بدون صاحب و یا به عبارتی پولهایی که در شرایط
نامشروع مانند انواع قاچاق مواد مخدر ،مشروبات الکلی ،قمار و یا پولهای کازینویی که به صورت معلق و یا بلوکه
درآمدهاند و یا انواع پولهایی که در شبکه آنلجر بانکی از خرید و فروش سالحهای جنگی ،اعضای بدن و غیره
به صورت غیر قابل انتقال و بلوکه میباشند تشکیل شده است؛ این منابع مالی در دسترس هکرها میباشد.
ال کثیف ،غیر قانونی و غیر شرعی بوده و فاقد هر گونه اسناد
 -7پولهای ( NS6یا  :)M6این پولها از نوع کام ً
و داکیومنت میباشند؛ قابلیت مونوتایز دارند و هزینه مونوتایز و مالیات آنها سرسامآور است .در واقع این پولها
همان واحد پولی خامی هستند که در انتظار تبدیل به واحد پولی مشخصی بودهاند ولی متاسفانه توسط هکرها
بصورت کامالً غیر قانونی و بدون اخذ مجوزهای الزم از سازمانهای نظارت پولی به سرقت رفته و با روشهای
مختلف هکری برای آنها واحد پولی مشخصی مانند یورو تعریف شده است و برای اختالل در نظام بانکی به شبکه
ال کثیف به حساب میآید .در اصطالح عامیانه به این نوع منابع ،پولهای
سروری بانکی تزریق شدهاند و پول کام ً
شوتی نیز گفته میشود.
پولهایی که از پلتفرمهای ترید به دست میآیند چه در شبکه آفلجر بانکی و چه در شبکه آنلجر بانکی ،
بعد از مونوتایز و تغییر ماهیت پول به عنوان سود حاصل از ترید ،در صورت داشتن اسناد و داکیومنت سالم و
مثبت در لیست پولهای ( )NS0-NS1یا ( )M0-M1قرار میگیرند و در غیر این صورت نسبت به سابقه
اولیه پولی که وارد پلتفرم ترید شده است در لیست بقیه انواع پولهای کثیف قرار میگیرند.
پولهای تمیز ( )NS0-NS1پولهای آفلجری هستند که میتوان پس از اخذ مجوزهای الزم و پرداخت
هزینههای قانونی و مالیات و عوارض مونوتایز نمود و به بصورت پول نقد وارد شبکه آنلجر بانکی کرد و پس از
واریز به حساب ذینفع طبق قوانین شبکه آنالین بانکی قابل استفاده خواهد بود.
پولهای تمیز ( )M0-M1پولهای آنلجری هستند در شبکه آنالین بانکی که تمامی مردم دنیا میتوانند
از آن (در صورت مالکیت) برای مخارج روزمره مانند :هر نوع خرید از دستگاههای پوز ،انتقال کارت به کارت،
صدور انواع چک بانکی و یا چک رمزدار و در کل هر نوع تراکنش قانونی بانکی استفاده نمایند.
نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه انتقاالت  DTCو  IP/IDو  IP/IPو MT103 Manual Download
ال
و یا  SWIFT GPIجهت تبدیل شدن (مونوتایز) به پول نقد واقعی (کاغذی) و یا آنالین بانکی (پول نقد کام ً
تمیز ،قانونی و شرعی) ،فقط و فقط از منابع مالی ( )M0-NS0قابل اجراست.
پایان مقاله شماره چهار.
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
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