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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 چهارشماره 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 ماه ذرآ 1 نبهدوش :مقاله تاریخ انتشار
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 ول:انواع پول و خلق پ

  و شرفتیپ لیدل تنها ،رامشآ صلح و و کشتار، جنگ لیتنها دل ،و اولین نیاز مادی ایابزار دن نیترپول مهم

ه از ذهن ک عنوانیهر  یا و باشدمی جهانی قدرت یپول به معنا ، و در کلارتغقتل و عقب ماندگی، مسبب 

 د.گذرمی عزیزشما مخاطب 

 : شودیچگونه خلق م و ستیچ پول

رقام به صورت ا ایو  یتالیجید یتاید ،یفلز یهاچه به صورت سکهکاغذی،  چه به صورت اسکناسپول 

  شناخته شده است. در سراسر جهان یبانک یهاکارتیا ها و در حساب یچند رقم

 ؟!کنندیم کششیان پشرا به خود و مردم شاندارند که ثروتچیزی چه جهان  ثروتمند یکشورهابه راستی 

 منابع نیود اهستند و با وج و ذخایر طبیعی ها منابعآنهمه که  و غیره جواهرات ،طال ،نفتذخایری همچون 

و پس از  داخذ کرچاپ پول  ی الزم جهتاهمجوز یپولنظارت  یهااز سازمانتوان میو تکیه بر آن  خدادادی

فیزیکی  لپوانواع  مخصوص چاپ پول، کاغذ و جوهر ارکان اولیه همچون محل چاپ، کلیشه چاپ، تهیهمجوز و 

 .کرد و تولید چاپ را

 یهاتیدودمنابع مح نیا یول ؛شودیم نعییت زیارزش پول ن موجود اولیه، منابعذخایر و اساس ارزش  بر

چاپ پول  یاهوزو مج شوندیم یگذارمنابع ارزش و حجم مقدارنوع، بر اساس  ارزش منابعمثال  یدارند برا

ول در ارقام باال و اصل پ ی خامتایما به دو  ستین نیبحث ما ا . البتهشودیم صادر هاگذارینسبت به آن ارزش

 پرداخت. میخواه

خلق  ؛دارد شباهت یاتم یهارهذ زیبه ر فارمشبکه در  شده نیماواحد به اصطالح  ایاستخراج شده  یتاید

 نهست اخالق پول از واقع  ترس در ؛پولخود خالق پول است نه  یقدرت اصلاین هنر، هنر است و  کیپول 

  .جهان استسراسر اتفاقات خوب در  دشبریپ یپول برا جادیبر سر ا اصلی ما بحث ؛پولخود 

 عموم و دور از ذهن دشوار ارین بسآ عیو تجم یورآجمعتولید،  ؛ره استذ زیابتدا ر یپول در شبکه مجاز

 یتایواحد د کی جادیاتولید و و بعد از  دنشویم لیبدون نام تشک ییها واحدهارهذ زیر این تجمیعاز  ،باشدیم

بانکی  در شبکه آفلجر نآ (زیمونوتاتبدیل )مرحله وارد  بوجود آمده است هااز تجمیع آن ریز ذره پول که خام

 بانکی و ستمیقابل ارائه به س شویم کهواحدهای پولی رایج دنیا میاز  یکیبه واحد دیتای خام ن آ لیو تبد

درصد این واحدهای پولی خام به واحد  90از  توان گفت که بیشبه جرات می د.شویمجهان  یاقتصاد سیستم

برای تبدیل واحد پولی خام به واحد پولی مشخصی مانند یورو،  شوند.پولی اتحادیه اروپا یعنی یورو تبدیل می

باید حدوداً  
7

8
واحد پولی خام اولیه را هزینه کرد تا  از   

1

8
واحد پولی آفالین  واحد پولی اولیه بهباقیمانده   
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مانند یورو تبدیل شود و آن 
1

8
پس از کسر کسورات قانونی و مالیات تبدیل )مونوتایز( پول آفالین باقیمانده نیز   

 شود.مییعنی پول کامالً تمیز، قانونی و شرعی به پول آنالین واقعی )کاغذی( 

 انواع پول:

های هزینه کسورات وشده و نسبت به  (مونوتایزتبدیل )های تولید شده در شبکه فارم به چندین روش پول

های پولو بخش دبه ها نیز این پولکه  فیکثهای پول و زیتم یهاپولشوند: مونوتایز تفکیک و دسته بندی می

فلجر که های آلپوبا بخش  ترشیما ب و شوندیم میتقسهای شبکه آنالین )آنلجر( شبکه آفالین )آفلجر( و پول

 م.یکار دار و سر دنباشیخلق پول مپروسه مربوط به 

 :شبکه بانکی در فارم

اعم  ،انکیب هایشبکه یترمینال دایو تمام یعنیبه اصطالح ساده  ،شبکه این گسترده نویسیشبکه فارم و 

 .دهدتشکیل می ها راسروری بانکهای نقل و انتقال پول، سیستم از شبکه آفالین بانکی و شبکه آنالین بانکی

( Lineهای )مسیر( که از Terminalای )به فضای مجازی گسترده: (Terminal Dive) ترمینال دایو

در  هالپوانواع ( متفاوت و گوناگون جهت نقل و انتقاالت Diveمختلف تشکیل شده است و دارای سکوهای )

 شود.آفالین و آنالین بانکی گفته میسروری شبکه 

فقط بایگانی  وفقط  42وجود ندارد؛ فارم  یفاندپول یا هیچ نوع  42های قبلی گفتیم که در فارم در مقاله

از این فارم  مالی )داکیومنت( است و خروج تمامی اسناددر شبکه فارم  و محل ذخیره مدارک مربوط به فاندها

نقطه پایانی  که 92شود تا فارم شروع میو شرعی  ، قانونیهای تمیزتجمیع پول 43از فارم  گیرد.انجام می

 خالف شرع است.و  ، غیرقانونیهای کامالً کثیفع پولیتجم

 یرورهاس شوند،یشده و مشخص م گذارینام  NSو HS   ،BS  ، DSهایبر اساس نام ی دنیاسرورهاتمامی 

 د.شونیم میتقس (آنلجر) آنالین و (آفلجرآفالین )سرورها به دو بخش  نیو ا باشندیم NS از نوع یبانک

د از شود که عبارتنگفته می NSسرورهای  به سرورهایی که در بخش آفالین بانکی فعالیت دارند

(NS0-NS1-NS2-NS3-NS4-NS5-NS6 و ) سرورهایی که در بخش آنالین بانکی فعالیت دارند به

به که  (MS0-MS1-MS2-MS3-MS4-MS5-MS6شود که عبارتند از )گفته می MSسرورهای 

 .ندشویمختلف پردازش م هایهر کدام به صورت و شوندیم میدسته تقس نیچند

 MS6الی  MS0 شبکه آنالین بانکیِسرورهای در  که سروری هایپولنام تخصصی نکته بسیار مهم اینکه 

گویند و همچنین می (M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6) فاندهای هاآنبه اصطالحاً  و هستندموجود 
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به  اًاصطالح باشند وکه در شبکه آفالین بانکی موجود می هستند یهایپول NS6 یال NS0 سروری هایپول

 .گویندیم (N0-N1-N2-N3-N4-N5-N6) هاآن

د مانند: نا هم ندارشود که بعضاً حتی قابلیت تبدیل )مونوتایز( رمی گفته هاییپولبه های کامالً کثیف پول

 شود.ها تولید میتوسط هکرمعموالً ( که Mirrorشده ) های کپیو باکس با ایراد فنی هاباکس ،ها، باگهاحباب

ها به پول وعن ( هستند و از اینNS0و  M0های )دارند فقط پول و انتقال هایی که قابلیت باکس شدنپول

 MT103 Manualو  IP/ID  ،IP/IPهایی مانند تولید کرد و یا تراکنش DTCهای توان باکسراحتی می

Download را انجام داد.سروری  های مجازو یا سایر تراکنش 

تکمیل اسناد  دارای پشتوانه،در فارم هستند که  ، قانونی و شرعیهای تمیز( تنها پولNS0و  M0های )پول

ها با پول نوع ال اینانتقنقل و و قابلیت انتقال مستقیم دارند و از نظر سیستم بانکی  اندنقصیبی کامالًشده و 

 باشد.مجاز میکامالً دریافت مجوزات الزم هیچ موردی نداشته و 

نندگان و گردا استثناء اعضای اصلی انگشت شمار هستند و همگی بال( NS0و  M0) هایولپ اصلی صاحبان

  باشند.فارم می و یا بازرسین هیئت مدیره عضوی ازو  بوده فارم شبکه

 های سروری:انواع پول

 که شودیزش مشده و پردا زیمونوتا ی اولیهتاید خام و یهالجر بر اساس پولورهای آفلجر و آنسر یهاپول

 :میکنیم یعرفمشما  ینلجر را براآفلجر و آ یهاپول یهایما معادل ساز نجایدر ا واست  ترتیب جدول زیربه 
 

های آفالین پول

NS   )آفلجر( 

 نیالنآ هایپول

MS   لجر(ن)آ 

 شرح وضعیت نوع پول

NS0  یاN0 MS0  یاM0 اسنادتمیز و پاک و دارای  کامالًهای پول (Document )کامل 

NS1  یاN1 MS1  یاM1 نسبتاً کامل)داکیومنت(  اسنادتمیز و دارای خیلی های پول 

NS2  یاN2 MS2  یاM2 اقصن اسنادو دارای  (مونوتایزتبدیل )های تمیز با قابلیت پول 

NS3  یاN3 MS3  یاM3 ناقص اسناد یداراهای کثیف با قابلیت مونوتایز و پول 

NS4  یاN4 MS4  یاM4 اسنادبا قابلیت مونوتایز و فاقد  های کثیفپول 

NS5  یاN5 MS5  یاM5 نامشروع و بلوکه شده ،بدون ریشه ،های خیلی کثیفپول 

NS6  یاN6 MS6  یاM6 های شوتیپولهای غیرقانونی، های کامالً کثیف، پولپول 
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آن کامل  (ومنتداکی)و اسناد  بوده شرعی، قانونی و ها کامالً تمیزاین نوع پول(: M0یا  NS0های )پول -1

هایی قابلیت ن (مونوتایزتبدیل )به محض  ،مالیات مصوبه در هر کشور هزینه، عوارض و باشد و با پرداختمی

 باشد.ها خارج از دسترس هکرها میاین پول ها را دارد.سوئیفت نرمال و یا سایر تراکنش

املی دارند؛ این د و اسناد نسبتاً کنباشمی و قانونی خیلی تمیز اهنوع پول نی(: اM1 ای NS1) هایپول -2

کی و خرید اوراق وام بان دریافتتر موارد برای اخذ ضمانت بانکی، ها قابلیت مونوتایز دارند ولی در بیشپول

و این تر است یشز و مالیات این نوع پول نسبت به نوع قبلی بیشود. هزینه مونوتابهادار و غیره استفاده می

 باشد.ها خارج از دسترس هکرها میپول

باشد؛ ها ناقص میناما اسناد و داکیومنت آ دنباشیم و قانونی زیتم هانوع پول نیا(: M2 ای NS2) هایپول -3

 ها. این پولاست ترشیب ینوع پول نسبت به نوع قبل نیا اتیز و مالیمونوتا نهیهز ها قابلیت مونوتایز دارند واین پول

اکس پولی روند؛ بدین صورت که یک حباب مشابه ب( بکار میMirror) باکس تولید کپیِ  تر موارد جهتدر بیش

به منبع اصلی  ، همان حباب را نسبتدهند و پس از رویت حباب در مقصدرا انتقال می حباب و آنکنند ایجاد می

اد جدید تعریف و با اسن کنندتعریف و ایجاد میکنند و داکیومنت و اسناد جدیدی برای آن حباب معادل سازی می

 باشد.می ها خارج از دسترس هکرهااین پول .رسانندمیبه مرحله مونوتایز  شده روی حباب، منبع اصلی را

ها منت اولیه آنباشند و اسناد و داکیومی ، غیر قانونیاز نوع کثیف اهپول نی(: اM3 ای NS3) هایپول -4

پول نسبت به نوع  نوع نیا اتیز و مالیمونوتا نهیهزها قابلیت مونوتایز دارند و باشد؛ این پولخیلی ناقص می

بدیل شدن تمونوتایز و  جهت یبانک هاینیچرخش در ال نیچندها نیاز به . این پولاست ترشیبخیلی  یقبل

اکیومنت بیشتری ید اسناد و دها در شبکه بانکی بابرای ایجاد چرخه و گردش این پول به منابع تمیز دارند و

 ی هکریها( و سایر روشMirrorهایی مانند کپیِ باکس )تعریف و ارائه شود که از روش مالی برای منبع

 سترس هکرهااین منابع مالی قابل دست شود تا به مرحله مونوتایز برسد.جهت تکمیل داکیومنت استفاده می

  باشد.در شبکه آفالین بانکی می ایحرفهی متخصص و و به عبارتی خوراک اصلی هکرها

در واقع ؛ باشندت میو فاقد اسناد و داکیومن بوده و غیر قانونی فکثی نوع از هاپول نی(: اM4 ای NS4) هایپول -5

اند، ند یورو شدهو تبدیل به واحد پولی مشخصی مان اندهستند که مرحله تعلق واحد پولی را گذرانده خامی هایپول

مالیات آنها پرداخت نشده  و هااند، هزینهبدلیل اینکه تمامی مجوزهای مورد نیاز را اخذ نکردهقابلیت مونوتایز دارند ولی 

پیگرد قانونی قرار  و مجرم تحت شودها قبل از مونوتایِز قانونی پولشویی محسوب میاست. هر نوع استفاده از این پول

 ند.کنهکرهاست و بیشتر هکرهای آماتور از این منابع استفاده می. این منابع مالی در دسترس گیردمی

بوده و فاقد اسناد و  ، غیر قانونی و غیر شرعیفکثیخیلی  نوع از هاپول نی(: اM5 ای NS5) هایپول -6

بوده و  بسیار زیادنوع پول  نیا اتیو مال مونوتایز نهیدارند و هز زیمونوتا تقابلی هاپول نیا ؛باشندیم ومنتیداک
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Company Name: DEBIT TRADING LTD. 

Website: https://debittradingltd.com  

Company E-Mail: info@debittradingltd.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@debittradingltd.com  

Company Name: GAS EXTRA INC LTD. 

Website: https://gasextrainc.com  

Company E-Mail: info@gasextrainc.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@gasextrainc.com  

Company Name: SOLOMON UNIVERSAL INS & LOAN CO. LTD. 

Website: https://suilcoltd.com  

Company E-Mail: info@suilcoltd.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@suilcoltd.com  
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 طیشرا که در ییهاپولبه عبارتی یا و بدون صاحب و  شهیبدون ر ی هستندیهاپول حقیقتدر  است. زمانبر

بلوکه  او یبه صورت معلق  های کازینویی که، قمار و یا پولمشروبات الکلی ،مواد مخدر قاچاقانواع  مانندع نامشرو

 جنگی، اعضای بدن و غیره هایالحسفروش خرید و از  بانکی نلجرآکه در شبکه  ییهاپولانواع  ای اند ومدهآدر

 باشد.؛ این منابع مالی در دسترس هکرها میتشکیل شده است باشندمیقابل انتقال و بلوکه  ریبه صورت غ

اسناد  هر گونه اقدبوده و ف ، غیر قانونی و غیر شرعیفیکث کامالً  نوع از هاپول نیا(: M6 ای NS6) هایپول -7

ها ت. در واقع این پولآور اسها سرسامقابلیت مونوتایز دارند و هزینه مونوتایز و مالیات آن ؛باشندیم ومنتیو داک

وسط هکرها تمتاسفانه اند ولی در انتظار تبدیل به واحد پولی مشخصی بوده همان واحد پولی خامی هستند که

های با روش وبه سرقت رفته  های نظارت پولیاز سازمان الزمقانونی و بدون اخذ مجوزهای  کامالً غیر بصورت

 شبکهبه  یانکاختالل در نظام ب یو برا ها واحد پولی مشخصی مانند یورو تعریف شده استمختلف هکری برای آن

های پول ،وع منابعدر اصطالح عامیانه به این ن .دآییبه حساب م فیکث کامالً  پول و اندشده قیتزر یبانک یسرور

 شود.گفته مینیز شوتی 

 ،بانکی نلجرآ شبکه و چه دربانکی فلجر آ شبکه چه در ندیآیبه دست م دیترهای پلتفرمکه از  ییهاپول

سالم و ت ومنیکدااسناد و  داشتندر صورت به عنوان سود حاصل از ترید، پول  تغییر ماهیتو  زیبعد از مونوتا

 بت به سابقهسصورت ن نیا ریدر غو  رندیگیم قرار (M0-M1( یا )NS0-NS1) یهاپول ستیدر ل مثبت

 رند.یگیقرار م فیکث یهاانواع پول هیبق ستیدر ل ی که وارد پلتفرم ترید شده استپول اولیه

اخت الزم و پرد هایپس از اخذ مجوز توانیم هستند که آفلجری های( پولNS0-NS1) زیتم هایپول

انکی کرد و پس از مونوتایز نمود و به بصورت پول نقد وارد شبکه آنلجر بو عوارض  اتیو مال یقانون هاینهیهز

 واریز به حساب ذینفع طبق قوانین شبکه آنالین بانکی قابل استفاده خواهد بود.

توانند می ایمردم دن یتمام که در شبکه آنالین بانکید نهستآنلجری  یهاپول( M0-M1) تمیز هایپول

ل کارت به کارت، های پوز، انتقامخارج روزمره مانند: هر نوع خرید از دستگاه یبرا )در صورت مالکیت( نآاز 

  نمایند.تفاده اس چک رمزدار و در کل هر نوع تراکنش قانونی بانکییا صدور انواع چک بانکی و 

 MT103 Manual Downloadو  IP/IPو  IP/IDو  DTCنکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه انتقاالت 

ل نقد کاماًل )پو و یا آنالین بانکی )کاغذی( جهت تبدیل شدن )مونوتایز( به پول نقد واقعی SWIFT GPIو یا 

 ( قابل اجراست.M0-NS0فقط و فقط از منابع مالی )، تمیز، قانونی و شرعی(
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