
بسمه تعالی 

گسارش تالش هند و روسیه برای دور زدن تحریمهای بانکی و تجاری آمریکا و متحدانص 

از طریق ایجاد ترتیبات بانکی غیردالری 

  

ّوبًگًَِ کِ آگبّی زاضًس، ثب ضطٍع جولِ ًظبهی ضٍسیِ ػلیِ اکطایي ٍ تصطف ثرطْبیی اظ هٌبعق جٌَثی ٍ ضطقی 

اکطایي، آهطیکب ٍ هتحساًص زض سطاسط جْبى ثالفبصلِ عیف گستطزُ ای اظ تحطیوْبی ثبًکی، هبلی ٍ تجبضی ٍ 

ثب ایي حبل، ّوچَى . ّوچٌیي تحطین افطاز ٍ هقبهبت شیٌفَش ٍ صبحت سطهبیِ ضا ػلیِ ضٍسیِ ٍضغ کطزًس

تحطیوْبی ظبلوبًِ آهطیکب ٍ غطة ػلیِ کطَضهبى، اثطات ایي تحطیوْب هحسٍز ثِ ضٍاثظ زٍجبًجِ آهطیکب ٍ 

هتحساًص ثب ضٍسیِ ًطسُ ٍ ثرص گستطزُ ای اظ هٌبسجبت اقتصبزی ٍ تجبضی زیگط کطَضّب ثب ضٍسیِ ٍ ضطکتْبی 

.  زٍلتی ٍ ذصَصی ضٍسی ضا ًیع تحت تبثیط قطاض زاز

زض ایي هیبى ٌّس ثب تَجِ ثِ ضٍاثظ ذَة ٍ گستطزُ ذَز ثب ّط زٍ عطف ایي هربصوِ ضوي اثطاظ ًگطاًی ضسیس 

ًسجت ثِ زضگیطیْب ٍ زضذَاست تَقف فَضی هٌبظػبت هَضؼی ثیغطفبًِ زض قجبل ضٍسیِ ٍ اکطایي ٍ قغؼٌبهِ ّبی 

ثب ایي حبل، هسسٍز ضسى زستطسی . پیطٌْبزی زض چبضچَة سبظهبى هلل هتحس ضاجغ ثِ ایي هسبلِ اتربش کطز

ضٍسیِ ثِ سبظ ٍ کبض سَئیفت جْت اًجبم ًقل ٍ اًتقبالت هبلی ثب زیگط کطَضّب ٍ ًیبظ ٌّس ثِ تساٍم هٌبسجبت 

گستطزُ اش ثب ضٍسیِ، ایي کطَض ضا ًبگعیط ذَاستِ تب ثط ذالف هیل غطة ٍ ضٍاثظ ضاّجطزیص ثب آهطیکب، تالش 

ًوبیس ایجبز هسیطّبی جبیگعیي ثطای هجبزالت ٍ ًقل ٍ اًتقبالت هبلی ٍ ثبًکی ثب ضٍسیِ جْت تساٍم ذطیسّبی 

ًظبهی، ًفت ذبم ٍ گبظ ٍ فطآٍضزُ ّبی پتطٍضیوی ذصَصب کَز اٍضُ ٍ آهًَیبک ٍ ّوچٌیي فطٍش اقالم هرتلف 

.  کطبٍضظی ثِ ضٍسیِ ضا زض زستَضکبض قطاض زّس

زض ایي ضاثغِ ضسبًِ ّبی ٌّس اظ ثسٍ جٌگ زٍ کطَض ضٍسیِ ٍ اکطایي گعاضضْب ٍ هقبالت هتؼسزی ضا زض حوبیت 

ضٍپیِ ثِ ًگبضش - زٍلت ٍ ثرطْبی ًظبهی ٍ تجبضی ٌّس اظ تحقق چٌیي سبظ ٍ کبضی ثطهجٌبی اضظّبی هلی ضٍثل 

زضآٍضزُ ٍ ایي هسبلِ ًطبى هی زّس کِ ٌّس ثِ ػٌَاى ثبظیگطی هبّط حبضط ثِ ػسٍل اظ ضٍاثظ ضاّجطزیص ثب ضٍسیِ 

ًیست ٍ ّوچَى زیگط ثحطاًْبی قجلی هی کَضس تب حس هوکي اظ آى ثِ ػٌَاى فطصتی ثطای تبهیي ًیبظّب ٍ کست 

هَضَػی کِ ثب اثطاظ آهبزگی ضٍسیِ ثطای اضائِ ترفیفْبی قیوتی قبثل هالحظِ زض . هٌبفغ هلی ذَز استفبزُ ًوبیس

ثب ایي حبل گستطزگی تحطیوْب ػلیِ . فطٍش ًفت ٍ گبظ ثیص اظ پیص تَجِ ٌّسیْب ضا ثِ ذَز جلت ًوَزُ است

ضٍسیِ ًیع هسبلِ ای آسبى ًجَزُ ٍ چبلطْبی جسیسی ضا ثطای زٍض ظزى تحطیوْب پیص ضٍی زٍلت ٍ ًظبم ثبًکی 



تب پیص اظ ایي هحَضّبی اصلی هَضز اضبضُ اظ سَی ضسبًِ ّبی ٌّس ثِ ًقل اظ هٌبثغ ًبضٌبس . ٌّس قطاض زازُ است

: زض ایي ظهیٌِ ثِ ضطح ظیط ثَزُ است

احیبی ثطذی سبظ ٍ کبضّبی تجبضی هطثَط ثِ ضٍاثظ اتحبز ضَضٍی سبثق ثب ٌّس  - 

ثْطُ گیطی اظ اضظّبی هحلی ضٍپیِ زض هقبثل ضٍثل ضٍسیِ جْت تجبضت زٍجبًجِ هٌْبی زالض - 

استفبزُ اظ تجطثیبت حبصل اظ تجبضت ثب ایطاى ثط هجٌبی ضٍپیِ - 

ثْطُ گیطی اظ ذسهبت حوبیتی ثبًکْبی ٌّسی فؼبل زض ػطصِ تجبضت ضٍپیِ ای ذصَصب یَکَ ثبًک ٌّس - 

العام عطف ضٍسی ثطای تبهیي کطتی ٍ پَضص ثیوِ ای ثجبی استفبزُ اظ ًبٍگبى ٍ تسْیالت ضطکتْبی ثیوِ گط - 

.    ٌّسی جْت حول کبالّب ٍ ًفت ذبم ٍ گبظ ال اى جی ٍ زیگط فطآٍضزُ ّبی پتطٍضیوی

ضظضٍ ثبًک " ثب اًتطبض گعاضضی تحت ػٌَاى 2022 هبضس 25زض ایي ضاثغِ ضٍظًبهِ اکًََهیک تبیوع ٌّس زض تبضید 

، جعئیبت ثیطتطی اظ اقساهبت صَضت "ٌّس زض هَضز گعیٌِ پطزاذتْبی تجبضی ثب ثبًکْبی ضٍسی گفتگَ هی کٌس

گطفتِ ٍ چبلطْبی هَجَز ثط سط ضاُ ایجبز سبظ ٍ کبضّبی ثبًکی جسیس ثطای زٍض ظزى تحطیوْب اظ سَی ایي کطَض 

: زض هٌبسجبتص ثب ضٍسیِ ضا هٌتطط ًوَزُ کِ زض ظیط ثِ ثرطْبیی اظ ایي گعاضش اضبضُ هی ضَز

، ضظضٍ ثبًک ٌّس ثب هسئَلیي 2022 هبضس 26چٌس ضٍظ قجل اظ اجطایی ضسى تحطیوْبی آهطیکب ػلیِ ضٍسیِ زض * 

 زض ذصَظ ثطضسی سبظ ٍ کبضّبی احتوبلی ثطای VTBسِ ثبًک ضٍسی ضبهل اظثط ثبًک، گعپطٍم ثبًک ٍ ثبًک 

. پطزاذتْبی تجبضی زیساض ٍ گفتگَ زاضتِ است

یکی اظ گعیٌِ ّبی پیص ضٍ ثطای ایي هٌظَض تؼبهل ثیطتط آى زستِ اظ ثبًکْبی ضٍسی چَى اظثط ثبًک ٍ ثبًک * 

VTBاست کِ زض ٌّس حضَض زاضتِ ٍ زاضای ضؼجِ هی ثبضٌس   .

. ایي ثبًکْب تجبضت زٍ کطَض ضا ثب استفبزُ اظ ضٍپیِ تسْیل ذَاٌّس کطز* 

زض صَضتی کِ چٌیي گعیٌِ ای هَضز تصَیت قطاض گیطز، احتوبال زیگط ًیبظی ثِ ایفبی ًقص ثبًکْبی ػبهل * 

ثط . ًرَاّس ثَز (As the Nodal Bank)ٌّسی ّوچَى یَکَ ثبًک زض تجبضت ثب ایطاى ثِ ػٌَاى ثبًک کبضگعاض 

ایي اسبس ٍجَُ ٍ هٌبثغ هبلی صطفب ثیي حسبثْبی ثبًکی هحلی ضطکتْبی ٌّسی زاضای تجبضت ثب ضٍسیِ ٍ ضؼجبت 

. ثبًکْبی ضٍسی زض ذَز ٌّس جبثجب هی ضَز

زض ایي گعیٌِ ثطای جبثجبیی ٍ ًقل ٍ اًتقبالت هبلی ثجبی سَئیفت اظ یک پیبم ضسبى هبلی زاذلی کِ تَسظ * 

ٍاثستِ ثِ ضظضٍ ثبًک ٌّس زض حیسضآثبز سبذتِ ضسُ، استفبزُ  (IDRBT)هَسسِ تَسؼِ ٍ تحقیق زض فٌبٍضی ثبًکی 

.  هی ضَز



استٌجبط هقبهبت ضظضٍ ثبًک ٌّس ٍ ّوچٌیي ثبًکْبی ایي کطَض آى است کِ تحطیوْبی ٍضغ ضسُ ػلیِ ضٍسیِ * 

زض ًتیجِ، استفبزُ اظ ثبًک یَکَ زض هٌبسجبت . ثِ هطاتت اظ هحَزیتْبی قجلی تحویلی ػلیِ ایطاى ضسیستط است

یَکَ ثبًک زض سٌگبپَض کِ ثطذی تساثیط هبلی ػلیِ ثبًکْب ٍ . تجبضی ٍ ثبًکی یبز ضسُ ثب ضٍسیِ اهکبى پصیط ًیست

اضربظ ضٍسی ضا اجطا ًوَزُ حضَض زاضز ٍ اسبسب ثبًکْبی ٌّسی ثِ زلیل حضَض ٍ زاضتي ضؼجِ زض ذبضج اظ 

کطَض ٍ ّوچٌیي تبهیي ثرطی اظ ذسهبت ٍ هٌبثغ هبلی هَضز ًیبظضبى اظ ثبًکْبی آهطیکبیی ًسجت ثِ ّوکبضی زض 

. ایي ظهیٌِ اکطاُ زاضًس

اظ جولِ گعیٌِ ّبی هَضز ثحث اظ سَی هقبهبت ٌّسی، استفبزُ اظ ثبًکی کَچکتط است کِ ّیچگًَِ حضَض * 

ثب ایي ٍجَز ًوی تَاى فطاهَش کطز کِ کلیِ ثبًکْبی ٌّسی زاضای حسبثْبی ذبضجی . ذبضج اظ ٌّس ًساضتِ ثبضس

(Vostro accounts)  ًعز ثبًکْبی اضٍپب ٍ آهطیکب هی ثبضٌس ٍ لصا ایي ًگطاًی ٍجَز زاضز کِ ضبیس ایي حسبثْب

زض ًتیجِ تطسیس تحطیوْبی یبز ضسُ ثِ ًَػی تحت تبثیط قطاض گیطًس ٍ هَجت ضَز تب تطتیجبت هَضز ثحث کبضایی 

. الظم ضا ًساضتِ ثبضس

اظ سَی زیگط ثطذالف تجبضت ثب استفبزُ اظ اضظّبیی چَى زالض ٍ یَضٍ، تجبضت ثطهجٌبی اضظّبی هحلی فبقس ثبظاض * 

. هٌبست ثطای پصیطش اضظّبیی چَى ضٍثل ٍ ضٍپیِ است

ثب تَجِ ثِ ایي کِ هیعاى صبزضات ٌّس ثِ ضٍسیِ زض هقبیسِ ثب هیعاى ذطیسّبی ًفتی ٍ ًظبهی ٌّس اظ آى کطَض * 

ثطای ضفغ ایي . ثسیبض کوتط است، ایي هسبلِ هَجت اًجبضتِ ضسى هٌبثغ ضٍپیِ ای ثطای عطف ضٍسی هی ضَز

ثط ایي اسبس ثبًکْبی ضٍسی زاضای . ًقیصِ، ثْطُ گیطی اظ ثبًکْبی چیٌی زاضای ضؼجِ زض ٌّس پیطٌْبز ضسُ است

ثب ضؼت  (Renminbi)ضؼجِ زض ٌّس هی تَاًٌس هٌبثغ ضٍپیِ ای ذَز ضا زض اظای زضیبفت ّوبى هقساض یَآى 

ثبًکْبی چیٌی . ثبًکْبی چیٌی زض ٌّس سَآح ًوبیٌس ٍ اظ هٌبثغ جسیس ثطای ذطیسّبی ذَز زض چیي استفبزُ کٌٌس

.  ًیع کِ تحت تحطین قطاض ًساضًس هی تَاًٌس ایي هٌبثغ ضا ثِ زالض تجسیل ٍ ثطای هقبصس ذَز استفبزُ کٌٌس

الجتِ ثبًکْبی ٌّسی زض حبل حبضط هی تَاًٌس ثب آى زستِ اظ ثبًکْبی ضٍسی کِ زض فْطست تحطیوْب قطاض *   

ًساضًس ثِ تجبضت زالضی ازاهِ زٌّس، لکي زض صَضت تطسیس تحطیوْبی آهطیکب ٍ اضٍپب ػلیِ ضٍسیِ ٍ اضبفِ ضسى 

.   ًبم سبیط ثبًکْبی ضٍسی ثِ فْطست تحطیوْب، ایي ًقل ٍ اًتقبالت هوکي است ثِ عَض کبهل قغغ ضَز

 

زّلی ًَ - تْیِ ضسُ اظ سَی سفبضت جوَْضی اسالهی ایطاى 
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