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پیششماره دوم
بهار 1399
ویژهنامه تحلیل
بحران کرونا

و دولتهای عضو این اتحادیه یک نوع موافقتنامه

مــبــادالت اقــتــصــادی و تــجــاری از راه بــانـکهــا انجام

و متقاضیان بــا یکدیگر تالقی میکنند .ایــن شرایط

حقوقی اســت تــا سیاسی ،بنابراین اصــولــی همچون

میشود و طرفین مبادله وجــوه حاصل از مبادالت را

نیازمند ورود طرفهای تجاری به سیستم بال کچین

اصل حا کمیت قانون ،عدالت بر آن حا کم است؛ اقدام

به حسابهای بانکی خود منتقل میکنند .از زمان

اس ــت .در بستر بال کچین کــه زنجیره تأمین شکل

اتحادیه اروپایی برای ایجاد سازوکار مالی ویژه موسوم

اعالم تحریمهای بانکی و بسته شدن سیستم سوئیفت
ً
به روی ایران ،عمال استفاده از سیستم پرداختهای

میگیرد ،مـیتــوان بخشی از واردات را بــدون انتقال
ارز خریداری کرد؛ زیرا در این سامانه نیازها بهصورت

کردن اتحادیه اروپا بهصورت عمده قابلیت ارزیابی دارد.

بینالمللی رسمی بهشدت محدود شد تا از مبادالت

زنجیرهای به یکدیگر متصل میشود و در این زنجیره

برای نمونه در «بند  ،5ماده  »3این معاهده قید

تــجــاری از طــریــق روشه ــای ــی از قبیل صــراف ـیهــا یا

نــیــاز بــه مــعــامــات نــقــدی کــاهــش م ـییــابــد .وضعیت

کانالهای ارزی دیگر کشورها ادامه یابد.

معلق و غیر شفاف مواجهه با بال کچین به دلیل نبود

به اینستکس بر مبنای مواد  2و  3و  5معاهده عملیاتی

شــده اســت« :در روابــط با جهان گستردهتر ،اتحادیه
باید ارزشها و منافع خود را حفظ کند و به حفاظت از

این شرکت ،برای بنگاهها و بانکهایی که نگران

ظرفیتهای قانونی ،قابلیت استفاده از این تکنولوژی

شهروندان خود بپردازد .این نهاد باید به صلح ،امنیت

ریسک بــرخــورد با تحریمها هستند ،شبکهای ایمن

را در کشور دچــار مخاطره ک ــرده ،تصویب قانونی آن

و توسعه پــایــدار زمــیــن ،همبستگی و احــتــرام متقابل

ایجاد میکند .انتظار بر این است که با راهانــدازی این

میتواند به مقابله با دالر کمک قابل توجهی کند.

بین مردم ،تجارت آزاد و عادالنه ،ریشهکن کردن فقر و

سیستم ،شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی زمینه

حفاظت از حقوق بشر بهویژه حقوق کودک و رعایت

مناسبی بــرای مبادله تجاری با ایــران در زمینههایی

بهطورکلی ،راهکارهای کنونی
جایگزینی و مبارزه با دالر در سطح
جامعه بینالمللی ،به دو روش
«استفاده از ارزهای مجازی یا
رمزارزها» و «انعقاد پیمانهای
ارزی» قابل تقسیمبندی است .هر
یک از این دو راهکار ،چالشهای
متعددی را ایجاد میکند که
میتوان مهمترین آنها را تعارض با
قاعده حفظ نظام از جهت ضربه
اولیه به سیستم پولی و بانکی و
ایجاد امکان پولشویی دانست.

دقیق و توسعه حقوق بینالملل از جمله در ارتباط با
اصول منشور ملل متحد بپردازد» .
پیش از توجه به مفهوم اینستکس باید تعریفی از
«اسپیوی» ( )spvیا ابزار مالی ویژه ارائه شود ،عبارتی
شناختهشده در حــقــوق مــالــی و اعــتــبــاری و مخفف
« »Special-Purpose Vehicleکه کارکرد آن بهصورت
یــک «نــهــاد واســطــه مــالــی» اســت .در اصــطــاح حقوق

پیدا کنند که تا کنون توسط آمریکا تحریم نشدهاند.

بهطورکلی ،راهکارهای کنونی جایگزینی و مبارزه

یکی از اهداف سازوکار اینستکس ،پرهیز از کاربرد دالر

بــا دالر در ســطــح جــامــعــه بــیـنالــمــلــلــی ،بــه دو روش

در مبادالت با ایران است و همچنین نقل و انتقاالت

«اســتــفــاده از ارزه ــای مــجــازی یــا رمــزارزهــا» و «انعقاد

مالی با ایران از طریق بانکها انجام نمیپذیرد.

پیمانهای ارزی» قابل تقسیمبندی است .هر یک از

ســه کــشــور آلــمــان ،فــرانــســه و انگلستان بـهطــور

این دو راهکار ،چالشهای متعددی را ایجاد میکند

مــســاوی ب ـهعــنــوان مــالــکــان شــرکــت اینستکس قــرار

که میتوان مهمترین آنهــا را تعارض با قاعده حفظ

گرفتهاند .تالشها بــرای محافظت از مفاد اقتصادی

نظام از جهت ضربه اولیه به سیستم پولی و بانکی و

برجام ،به اجرای کامل تعهدات هستهای از سوی ایران

ایجاد امکان پولشویی دانــســت .ا گــر فقط با هشت

مشروط اســت .وزارت دارایــی فرانسه بهعنوان دولت

کشور پیمانهای پولی مشترک امضا کنیم ،بیش از 60

محل شرکت اینستکس تعیین شــده اســت و حساب

درصد وابستگی ایــران به دالر و یورو کاهش مییابد.

شرکت در فرانسه افتتاح میشود تا زیر نظر «پر فیشر»

عــوامــل مختلفی در طــول ده ـههــای گذشته موجب

( )Per Fischerمدیر آلمانی آن اداره شود.

افول دالر در سطح نظام مالی بینالمللی شده است که
مهمترین آنها پیماننامههای پولی بینالمللی است.

 ۶-2تغییر در فرایندهای ورودی طال به کشور
یکی از راهبردهای اساسی مقابله با دالر تبدیل
نظام تبادل خارجی کشور بر اساس دالر است و تقویت
میزان طالی کشور موجب تضعیف قیمت دالر خواهد
شد .از اینرو الزم است با تغییر و دگرگونی در قوانین و
مقررات حوزه طال منابع داخلی کشور را در نسبت با این
فلز گرانبها افزایش داد .تغییر اساسی دربــاره قوانین
و برخی آییننامههای فــلــزات گــرانبــهــا ،بهخصوص
آییننامه واردات و ص ــادرات فــلــزات گــرانبــهــا الزم و
ضروری است.

مالی و اعتباری ،ابــزار واسطه مالی شرکتی کمکی و با
مسئولیت محدود برای کنترل ورشکستگی شرکتها
و کاهش ریسک اســت .هــدف و موضع فعالیت یک
ً
نهاد واسطه مالی کامال مشخص اســت و از پیش در
اساسنامه آن قید شده است.
در شــرایــط عـ ــادی ،روش نــقـلوانــتــقــال مــالــی در

 -2پیشنهادها

بر این اساس بدیهی است که جمهوری اسالمی ایران
باید پیمانهای ارزی خود را با کشورهای دیگر بهویژه
کشورهای همسو مانند روسیه و چین افزایش دهد،
چرا که از طریق آن میتواند مبادالت ارزی «ریال  -ین»
یا ریال با ارزهای دیگر را تقویت کرد.
دیگر پیشنهادهای قضایی و قانونی برای مقابله با
دالر عبارتاند از:
 -1طــراحــی سامانه یــا ســازوکــار سیستمی کنترل و
نظارت دقیق بر صادرات کاال از مبدأ تا واریز ارز به
بانک مرکزی یا به سامانه معامالت ارزی کشور.
 -2الــزام دولــت به رعایت چارچوب قانون بودجه در

 -7-2ایــجــاد س ــازوک ــاره ــای قــانــونــی بــهــرهمــنــدی از
بالکچین
بال کچین یــک بستر جایگزین سوئیفت است
و بسیاری از شرکتها و بانکها در این بستر فعالیت
میکنند .کاال در این بستر کد میخورد و عرضهکنندگان

تبدیل ارز به ریــال و در صــورت ضــرورت با مجوز
ش ــورای عــالــی هماهنگی اقــتــصــاد مــقــاومــتــی ،در
جهت صیانت از ذخایر ارزی و جلوگیری از رشد
نقدینگی و کاهش قدرت پول ملی.
 -3هماهنگی در تــدویــن ،اج ــرا و نــظــارت دقــیــق بر

