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 دهیچک
ی گرید صنعت هر از شیب را رانیا نفت صنعت ،یبانک ۀحوز در کایآمری اقتصادی ها میتحر      
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 مقدمه
ی حقوقی سازوکار نکهیای جا به ران،یا گاز و نفت صنعت با آشنای ا هواژ عنوان به میتحر

 م،یتحر مختلفی ها گونه انیم در. هاست دولت منش در رییتغ جادیای برای اسیسی ابزار باشد،
ی ها استیس سلسله کی از است عبارتی اقتصاد  میتحر. است نیتر متداول ،یاقتصاد میتحر

 دولتی اقتصاد مناسبات دنکر محدودی برای المللنیب مانساز ای دولت کۀ یشدیزیر برنامه
 ها میتحر نیا. (4: 1393 ق،یصد) یاقتصاد وی اسیس اهداف بهی ابیدست منظوربه ،(کل طوربه) گرید
 بای تجار میتحر. 1یمالی ها میتحر وی تجاری ها میتحر: شوند یم میتقسی کل ةدست دو به

 ،یمال میتحر در اما ،است همراهی واردات وی صادرات روابط کردن قطع ای محدود
: 1396 ،یآذر) ردیگ یم قرار فشار در شدهمیتحر کشوری مال معامالت وی مال نیتأم ،یگذار هیسرما

 ،یمال وانتقاالتنقل میتحر ،یبانک و یمال یها تیمحدود جادیا: شود یم ریز موارد شامل که (7
 تیممنوع جادیا کشور، خارجی ها ییدارا نمودن بلوکه ،یاسناد اعتبار شیگشا در اختالل جادیا

 توان یم را 2یبانکی ها میتحر نیبنابرا .(8: 1396آذری، )ی نفتی ها فرآورده و خام نفت فروش در
 نظام در اختالل جادیا ،یبانکی ها میتحر هدف نیتر مهم. داد قراری مالی ها میتحرة رمجموعیز

 شیافزا ها، نهیهز شیافزا به که استی خارج ارتتج کاهش جهیدرنت وی مال مبادالت وی بانک
ی الملل نیبی بانک تعامالت کاهش وی بانک نظام بهی عموم اعتماد کاهش بانک،ی ها سکیر
 .(40: 1389 ،دیگران و یوصال) دانجام یم

 

 کایآمری بانکی ها میتحر .1
 برجام از شیپ کایآمری بانکی ها میتحر .1.1

 میالدی 2010( رانیا میتحر جامع قانون) 3سادایسی بانک مقررات. 1.1.1

 رانیا بر جانبههمه میتحر اعمالی برا رایی مبنا که است آن 104 ۀماد قانون، نیا بند نیترمهم
ی ها بانک نمودن منع دنبال بهی ا گسترده طور به سادایس 104 ۀماد .(39: 1397 و،ینف) کند یم جادیا

 مؤسسات و پاسداران سپاهی برا تراکنش انجام ورتص در کا،یآمر در معامله انجام ازی خارج
 متحدهاالتیای ها میتحر ای یالملل نیبی ها میتحر موضوعی رانیای نهادها ریسا ای آن،ة وابست
 .است

 
 
 

                                                           
1  . Financial Sanctions 
2. Banking Sanctions. 
3. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act 2010. 
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  1کایآمری دوستهنیم قانون 311 ةماد .1.1. 2
 وی الم سساتؤم دکن یم ملزم رای دار خزانه ریوز کا،یآمری دوستهنیم قانون 311ۀ ماد
 نییتعی قانون ویی قضای ارهایمع براساس را 2ییپولشو با مرتبطی ها تیفعالی اصلی ها گاهیپا

 قانون 311ۀ ماد طبق کرد اعالم کایآمری دار خزانه ریوز .(Carter & others, 2013: 10) دینما
 دهش نییتع «ییپولشو با مرتبطی ها تیفعال اولة منطق» عنوان به رانیا کا،یآمری دوستهنیم

 از تیحما معرض ریسک در ند،کن یم تجارت رانیای مال منظا با کهیی ها بانک نیهمچن .3است
 زدن دور منظوربهی همکار و سمیترور از تیحما ،یا هسته بمب بهی ابیدست برای رانیاة برنام
 .(Katzman, 2012: 28) شدند اعالم ها  میتحر

 
 دفاع اراتیاخت ةحیال 1245 ةماد: رانیای کزمر بانک به نفت پول پرداخت میتحر .1. 1. 3

  4(2012ی مال سال) کایامری مل
ی برا تالش ویی پولشو به رانیای مرکز بانک اقدامة بهان به ،یپرستهنیم قانون 311 بند با مطابق
 ،و همکاران ییرزایم)ی مال درآمد به رانیای دسترس نمودن مسدود هدف با و ها میتحر زدن دور

 اراتیاخت ةحیال دری خارجی ها بانک بر میتحر و تیمحدود اعمال برایی قرراتم (17: 1394
 زیر قرار به 112-81ی دولت مقررات 1245 ۀماد «د» قسمت .شد گنجانده کایآمری مل دفاع
 :است
 مربوط یها تراکنش انجام قصدی خارج بانکچنانچه  است موظف کایآمر جمهورسیرئ. 1

 حساب ای یکارگزار حساب افتتاح از را بانک نیا باشد، هداشت را رانیا یمرکز بانک به
 را کایآمر دری و موجودی ها حساب و محروم متحدهاالتیا در پرداخت قابلی کارگزار
 ؛دکن مسدود
 رانیا یمرکز بانک با که یصورت در گریدی کشورهای مرکز بانک بر مقررات نیا. 2
 ؛شود یم الاعم ،باشند داشته خام نفت دیخر برای یا معامله
ی برا) ندکن افتیدر تیمعاف ها، تیمحدود نیا از توانند  یمی خارجی مال سساتؤم. 3

        نکهیا به مشروط ،(نفت به مربوط معامالت صرفاً نه ،یمرکز بانک با معامله هرگونه
 کاهش رانیا از را خود نفت دیخر ،سسهؤم متبوع کشور که کند دیأیت کایآمر جمهورسیرئ

  .(Katzman, 2012: 18) است داده 5دار امعن وی جیتدر

 

                                                           
1. USA Patriot Act 
2. Money Laundering 
3. See: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1367.aspx 
4. National Defense Authorization Act (FY 2012). 
5. Significant Reduction 
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 1کایآمر در رانیایی دارا دنکر مسدود برای 13599 ةشماریی اجرا فرمان. 1. 1. 4
. دکر صادر را 13599 ۀشماریی اجرا فرمان کایآمر وقت جمهورسیرئ ،1390 سال ماهبهمن در
 در رای مرکز بانک به متعلقیی دارا هرگونه دساز یم ملزم را کایآمری مال سساتؤم فرمان نیا

 اهیس ستفهر در است، رانیا دولت کنترل در کهی نهاد هرگونه و دکنن مسدود کایآمرۀ محدود
 شدند منعیی نهادها نیچن با معامله هرگونه ازیی کایآمر اشخاص نیهمچن. دهند قرار

(Katzman, 2012: 28) . 

 

 (رانیا حکومت به بهاگران فلزات قالانت تیممنوع) 136222 ةشماریی اجرا فرمان .1.1. 5
ی ها تراکنش پردازش ازی مال سساتؤم تیممنوعبارۀ دری متعددی ها بخش شامل دستور نیا

 بخش) آنی ها بخش نیترمهم ازی کی اما ،استی مرکز بانک و کوین شرکت نفت،ی مل شرکت
 فلزات نیمأت ازجمله ،یمال کمک و حمایت هرگونه از اشخاص تیممنوع به مربوط( پنجم
  .(Katzman, 2012: 28) است رانیا حکومتی برا بهاگران

 

  3 هیسور بشر حقوق و رانیا دیتهد کاهش قانون .1.1. 6
 ای مجاز معامالت یازا در که رانیا دولت به متعلق یمال منبع هرگونه قانون، نیا 504 ۀماد برابر

 در موجود حساب کی به دیبا د،باش آمده دستبه( نفت فروش یبرامثالً ) میتحر از معاف
 تراکنش ۀدهندانجام یخارج بانک به نسبت( یذات) هیاول تیصالح که شود زیوار یکشور
 .(Katzman, 2012: 28) باشد داشته

 

 ی(الیر تراکنش) 13645 ةشماریی اجرا فرمان .1.1. 7

 خودی الیر ریذخا بهی دسترس از رانیای ریجلوگی برا رای الیری ها تراکنش ،ییاجرا دستور نیا
 در یخارج یها بانک فرمان، نیا طبق .(19: 1394 ،نهمکاراو  ییرزایم) دکر ممنوع کشور، از خارج در

 خود، نزد یالیر یها حسابی نگهدار ای -الیری عنی - رانیا جیرا ارز با تراکنش انجام صورت
 . شد یم مسدود زین اموالشان و محروم ییکایآمر یها بانک در حساب داشتن از

 
4(2013ی مال سال) کایآمری مل دفاع اریاختة حیال «د» بخش .1.1. 8

 

 رانیای دسترس در تیمحدود جادیا دنبال به ،2013 سالی مل دفاع اراتیاختة حیال 1245 ۀماد
کم پنج دست ماده، نیا پس. هستند پولة منزل به زین بهاگران فلزات ؛ زیرابهاستگران فلزات به

                                                           
1. Executive Order 13599 of February 5 2012, Blocking Property of the Government of Iran 
& Iranian Financial Institutions. 
2. Executive Order 13622 of July 30 2012, Authorizing Additional Sanctions With Respect to 
Iran. 
3. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act (ITRA). 
4. National Defense Authorization Act (FY 2013). 



 

 95 ل از فروش نفت خام...های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصهای حقوقی استفاده از روشچالش

 نظر دریی نهادهای برا را( سایا) رانیا میتحر قانونی ها مجازات بر زوناف مجازات، مورد
 اتمام منظوربه رایی افزارهانرم ای آمادهمهین فلزات ا( یطال ازجمله) بهاگران فلزات که ردیگ یم

 ندساز یم فراهمی رانیا شرکت ای فرد هری برا ،(بهاگران فلزات ساخت) یصنعتی ندهایافر
(Katzman, 2015: 13) . 

 

 های بانکی آمریکا در پسابرجام  تحریم .1. 2
          امنیت ملی  شتددایا» ،ش1397اردیبهشت  18جمهور وقت آمریکا، در تاریخ رئیس
های اقتصادی لغو یا  آمریکا، تحریمهمتحدد ایاالتکررا امضا و طی آن اعالم  1«جمهوررئیس
از   مریکای آگیرارهکنم عالاز ا پس کهلی لعمراستود ئةارابا گرداند.  شده علیه ایران را برمیتعلیق

و  90ی دو بازۀ نقضااز اپس  ثانویهدی قتصای اتحریمها، شد منتشرم، توسط اوفک برجا فقاتو
 یو بانک یمال ۀحوز یها میتحر .(40: 1397، دیگرانی و )رضوار شدند برقر کاملر طو بهروزه  180

 ند:زیر هستبرقرار شدند، مربوط به موارد  رباردیگ 2روزه 90 ۀکه پس از اتمام دور
 خرید یا تحصیل دالر آمریکا توسط حکومت ایران؛. 1
 بها.طال و دیگران فلزات گرانبارۀ های تجاری ایران در فعالیت. 2

ت مالی تحریمی ایران براساس مؤسسای و مرکز بانک با جیرخا مالیت مؤسسات معامال
ی مرکز بانک بهه یژو مالی سانیرمپیات خدما ئةو ارا« م2012 ملیع فارات دختیان ا»قانو
دوباره به وضعیت قبل از  ،روز 180ت مالی ایرانی ذکرشده در سیسادا، بعد از دورۀ ساـمؤس

که به محض اتمام این دوره، با وجود تالش اروپا به اقناع  ایگونهبه ؛امضای برجام بازگشتند
های  ، سوئیفت ارائة خدمات خود به بانک3ن شبکهتداوم دسترسی ایران به ای برایآمریکا 

ها، افراد و نهادهایی که به موجب برجام از  بر این تحریمافزون د. همچنین کرایرانی را قطع 
 مانندشدند )ان .دی.اسست فهرتحریمی آمریکا خارج شده بودند، دوباره وارد ست فهر

های  امله با این نهادها توسط شرکتهرگونه مع بنابراینشرکت ملی نفت، بانک مرکزی، نیکو(. 
و  )رضوی قرار گرفت های ثانویة آمریکا  ، مشمول تحریم1397آبان  13غیرآمریکایی از تاریخ 

 .(42: 1397، دیگران
 
 

                                                           
1. National Security Presidential Memorandum (NSPM). 

 .1397 مرداد 16 .2
3.Europe Trying to Exempt Swift From Iran Sanctions. October 9, 2018: 
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/94351/europe-trying-to-
exempt-swift-from-iran-sanctions 
 
 

https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/94351/europe-trying-to-exempt-swift-from-iran-sanctions
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/94351/europe-trying-to-exempt-swift-from-iran-sanctions
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  نفت یمل شرکت یبانک روابط بر میتحر آثار. 2
 روابط بهی گرید زمان هر از شیبی کنون ةبره در را کشورها ،واردات و صادرات امر و تجارت

 نیترمهم ،کشورها هیعلی بانکی ها میتحر وضع روازاین. است کرده وابستهی المللنیبی بانک
 اعتبار شیگشا رینظی اتیعمل انجام و الملل نیب سطح در پول وانتقالنقل که را ها بانک کارکرد

 براییی ها روش از استفاده به مجبور را رانیا کشور موضوع نیهم. کند یم مختل است،ی اسناد
ی مل شرکتی بانک روابط ها میتحر نیا. است کرده خودی نفتی درآمدها و دیعوا بهی دسترس

  :است داده قرار ریثأت تحت وجه دو از را نفت

 
 ایدن معتبر و بزرگ یها بانک با یهمکار توقف .2. 1
 ایدن بزرگی ها بانک بای بانک روابط وجود ،یتجار روابطی برقرار برایی اساس ارکان ازی کی

 خودی گاز وی نفت منابع فروش به رانیای اتکا درواقع. کاستیآمر و اروپا همچونی مناطق در
 ,Zarate) کرده وابستهی الملل نیبی مال منظا به را کشور نیا آن، ازی ناشی درآمدها بهی ابیدست و

بهرۀ ی ریپذبیآس نیا از است توانسته همواره کایآمری دار خزانه وزارت و (298 :2013
 . ببرد رای حداکثر

 به شروع ،ش1384  سال از کایآمری دار خزانه وزارت ابتکار با که فشار اعمال پویشِ
 را خود تالش ازی بخش کا،یآمری مال منظا به رانیای دسترس کامل قطع بر افزون ،دکر تیفعال

 معامله انجام نتساخ متوقف هدف با اروپا، ویژهبه ،ایدن سراسر یها بانک بر فشار اعمال روی
        اروپای ها بانک نیبزرگترة میجر سپس هشدار، و دیتهد ابتدا روازاین. گذاشت رانیا با
 به ملزم کهاست  1سیسوئ تیکرد ةمیجر ،نهیزم نیا در مثال نیبزرگترشد؛  آغاز جیتدربه

 عامالتم رمجازیغ پردازش لیدل به کا،یآمر به دالر ونیلیم 536 معادل یا مهیجر پرداخت
 . (Katzman, 2011: 24) شد کایآمر یها  بانک با رانیای دالر

      یرانیای ها بانک با ارتباطی برقرار از اروپا معتبری ها بانکی گردانیرو به توجه با
 دوامی برا رانیای ها روش ازی کی ران،یا با مرتبط تراکنش هرگونه پردازش و شدهمیتحر

     مانندی پرخطری کشورها دری محلی ها بانک به دنآوریروی طیشرا نیچن در آوردن
 نیا دری مهم نقش ،یدوب بانک نور و هیترک بانک هالک .2بودی مالز و هیترک متحده،امارات

 قیطر از را رانیا نفت به مربوط وجوه از دالر ها ونیلیم که امارات بانک نور. کردند فایا نهیزم
 از واردهی فشارها تحت بود، دهکر جاجابه برجامی امضا از شیپی ها سال در خودی ها حساب

                                                           
1. Credit Suisse 
2. See: https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/1014/Iranian-oil-sales-foreign-
exchange-taking-a-hit-from-US-UN-sanctions. Last visited: October 8, 2020. 
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 خود، مبادالت انجامی برا رانیا نیهمچن .1دکر قطع رانیا با را خودی بانک روابط کایآمریة ناح
 دهاقدام کر زینی خارجی ها بانک دیخری حت ای کشور از خارج در دیجدی ها بانک سیتأس به

 از گریدی کی. 2بالروس در هیسرما جارتت بانک و نیبحر در ندهیآ بانک ازجمله است،
 قیطر از  بانک سیتأس ،یطیشرا نیچن در خودی مالی ها تیفعال لیتسه برای رانیا اقدامات

 بانک جادیا مانند دارند، رانیا بای ا دوستانه روابط که استیی کشورها با مشترکی گذار هیسرما
  3.ونزوئال در ییونزوئال -یرانیای تیدومل بانک و آلمان در ییاروپا -یرانیای تجار

 
 گاز و نفت فروش از حاصل وجوه افتیدر ةنحو در رییتغ. 2.2

. استی اسناد اعتبار الملل، نیب تجارت در وجه پرداختی ها وهیش نیتر منیا و نیتر جیرا از
 طرف دوی برا موجودی ها سکیر است توانستهی ادیز حد تا ،روزگار کنونی دری اسناد اعتبار
 در وجه پرداختبرای  وهیش نیای ریکارگبه. کند نیتأم را شانمنافع و هکاهش داد ار معامله

یة ثانوی ها میتحر کهی کنون طیشرا در اما ،شود یم شمرده متعارفی امر ،یمیرتحریغ طیشرا
 هرگونهة ارائ از را جهان سراسری ها بانک فت،یسوئ به رانیای دسترس قطع نیهمچن و کایآمر

ی دسترس عدمی اجرا ضمانت و ممنوع رانیا حکومت ای انیرانیا نفع بهی انکب وی مال خدمات
 که استی هیبد .(Zarate, 2013: 296) کند یم مقرر ها آنی برا را ایدنی بانک منظا نیبزرگتر به
ی برا نفتی مل شرکتی طیشرا نیچن در. بود نخواهد رانیادر دسترس ی روش نیچن گرید

 و نوآوری ازمندین همواره ،یمیتحر طیشرا با قیتطب و خام نفت تجارتة عرص در خودی بقا
 ها وهیش نیا. است گاز و نفت فروش از حاصل وجوه افتیدری برا گریدی ها وهیش از استفاده

 که دارند همراه به رای مشکالت همواره ند،هستی ربانکیغ گریدی برخ وی بانک ها آن ازی برخ که
 یراهکارها پژوهش،ی بعد مباحث در. استی ا واسطهی ها نهیهز شیافزا ،ها آن مهم موارد از
 .است گرفته قرار مطالعه مورد ط،یشرا نیا تیریمد برای نفتی مل شرکتی ربانکیغ

 

 راهکارهای شرکت ملی نفت ایران برای کاهش آثار تحریم های بانکی .3

 در گاز و فتن به مربوطی دستنییپا وی باالدست اموریة کلی متصد عنوان به نفتی مل شرکت
ی بازو عنوان به( کوین) رانیا نفتی بازرگان شرکت نیهمچن و ها آن فروش ازجمله ،رانیا

                                                           
1. See: Uppal, Rachna, and Martina Fuchs. 2012. "U.S. targets Dubai bank over Iran 
dealings".  February 29, 2012: https://www.reuters.com/article/us-iran-sanctions-noor/u-s-
targets-dubai-bank-over-iran-dealings-idUSTRE81S0HF20120229. Last visited: October 12, 
2020. 
2. Trade Capital Bank in Belarus. 
3. See: Farah, Douglas. 2008. "Iran Moving Banking Operations to Venezuela". Friday May 
30, 2008: http://blog.douglasfarah.com/article/356/iran-moving-banking-operations-to- 
venezuela.com. Last visited: October 12, 2020. 

http://blog.douglasfarah.com/article/356/iran-moving-banking-operations-to-
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 در رانیای برا که شماریبی مسائل به توجه با ران،یا از خارج در نفتی مل شرکتی کمک
 نیا. رندیگ کاربه طیشرا نیا در آوردن دوامی برا رایی راهکارها دیبا دارد، وجودی بانکۀ حوز

 اند، شده انجامیی کایآمری نهادها توسط کهی قاتیتحق و ها یخبرگزار قیطر از عموماً راهکارها،
 .ستندین برخورداری محرمانگ ویژگی از درنتیجه و شده فاش

 
  یربانکیغی راهکارها .3. 1

 ریدرگ را ها بانک که است وجه افتیدر و پرداخت ازیی ها روش ،یربانکیغی ها راه از مقصود
 .کنند ینم پرداختة ئلمس
 
  1(تهاتر) کاال با کاال ةمبادل. 3. 1. 1

ی کشورها به رانیا توسط گاز و نفت صادراتی معنا به پژوهش،این  موضوع بارۀدر تهاتر
  .است آنی ازا در کشورها، آن ازی اساسی کاالها افتیدر و داریخر

 سمت به را دولت ،یقوی اارزه وی الملل نیبی بانک منظا به رانیای دسترس شدن دشوارتر
 ازی کی همواره تهاتر. ستین منظا نیا از استفاده بهی ازین آن در که دهد یم سوقیی ها روش
. است بودهی جهان وی ا منطقه سطح در ،یطیشرا نیچن در آوردن دوامی ها راه نیتر غالب

ی ضرورت نکهیا بدون کند، یم لیتسه نیطرف یانم رای تجار روابطی برقرار ،یتهاتر مبادالت
 .(334: 1393 ،یرویش) وجود داشته باشد معامله لیتسهی برا یاعتبار وی مال سساتؤم برای دخالت

 بدون گریدی کشورها به را خود نفت دهد یم اجازه رانیا بهی تهاتری قراردادها اگرچه
 امر، نیهم اما ،بفروشدی قوی ارزها از استفاده وی الملل نیبی مال مؤسسات شدن واسطه به ازین

 :دارد همراه بهی شماربی مشکالت
 ,Hsgac) شود یم خود خام نفتی قیحق ارزش بهی دسترس در رانیا ناتوانی موجبالف( 

 ؛ (42 :2013
 ؛ابندی یم کاهش سیارب کشوری ارز ریذخاب( 
 وی رسم نرخ نیبی قیعم شکاف آمدن وجود به و رانیای مل پول ارزش کاهش وجبج( م

 .(Barbara, 2011: 2) شود یمریال ی ررسمیغ نرخ

 
 (FinCEN Advisory, 2018: 14) بهاگران فلزات با پرداخت .3. 1. 2

ی بانک وی نفتۀ حوزی ها میتحر از بعد وجه، افتیدری برای ابزار عنوان به طال از استفاده
 سقف نییتع ،یدالری ها پرداخت کهی شماربی مشکالت درواقع،. است هیافتی شتریب تیاهم

                                                           
1. Barter 
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ی شرکا و رانیا دولتی برای الملل نیبی مال نظام از استفادهی کل طوربه ویی وروی مبادالت یبرا
 تا که است نمودهی نیگزیجای راهکارها از استفاده به ملزم را رانیا بود، کرده جادیای وی تجار
 نیا زا استفاده با است توانسته رانیا جهیدرنت. نکند پرداختة مسئل ریدرگ را ها بانک امکان حد

 پس چه و ضراب رضا نام بهی شخص قیطر از و برجامی امضا از شیپی ها سال در چه وه،یش
 طال با تهاتر قیطر از را خود گاز و نفت صادرات ازی بخش توافق، نیا از کایآمر خروج از

      یسو از همواره ران،یا مانند زین ونزوئال کشور .(39: 1394 ،نهمکاراو  ییرزایم) کند هیتسو
 مهم عوامل ازی کی امر نیا گفت توان یم و است گرفته قرار میتحر مورد کایآمرمتحدهاالتیا

 ارسالی ازا در ونزوئال کشور درواقع. است بوده ریاخ انیسال دری همکار به کشور دو لیتما
 کند یم پرداخت طال آن معادل ران،یا جانب از تجِ  سوخت و نیبنزمانند ی سوختی ها محموله

 رانیا به دالر ونیلیم پانصد معادل ارزش به طال ة محمول ،ش1399 سال لیاوا راستا نیمه در و
 کاهش و کرونا روسیو ظهور اثر در نفت متیقی جهان فتاُ توان یم نیهمچن .1شد ارسال
 گاز و نفت ةنیزم در کشور دوی کینزد عوامل از گریدی کی را کشور دوی نفت یدرآمدها ۀعمد

 منبع قیطر نیا از رانیا کشور چراکه دانست؛ متحدهاالتیای ها میتحر ثارآ کاهش منظوربه و
 ریمس از که است افتهی نانیاطم ونزوئال کشور ،سوآناز و آورده دست بهی دیجدی درآمد

 با بیترک برای) عاناتیممانند  خود ازین موردی نفت محصوالت ریسا و نیبنز ،یتهاتر نیچن
 با خود زین روش نیای ریکارگبه که است گفتنی .3و2کند یم نیتأم را( خود نیسنگ خام نفت

 :ستروزیر روبه شرح بهی ا عمدهی ها چالش
 ؛رانیا به هیهمسای کشورها از طال انتقال سکیر .1
 و دالر مانندیی ارزها به آن لیتبد وی جهانی بازارها در آسانی نقدشوندگ تیقابل عدم .2

 ؛وروی
 ریسا دری کشت و مایهواپ قیطر از رانیا بهی ارسال یطالی ها محموله فیتوق امکان .3

 44.کشورها
 

 نیکوتیب مانند ارزها رمز از استفاده .3. 1. 3
 بر که استی مالیی دارا نوع کی ارز رمز» ،رانیای اسالمی جمهوری مرکز بانک فیتعر طبق

 ها ییدارا نیا. ابندی یم تیموجود 5نیچبالک نام به شفاف و متمرکزنا تال،یجیدی بستر

                                                           
1  . https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Venezuela-Is-Buying-Iranian-Oil- 
With-Planes-Full-Of-Gold.html  
2  . https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/iran-is-hauling-gold-bars-out-of- 
venezuela-s-almost-empty-vaults 
3. https://www.reuters.com/article/venezuela-iran-cargo-idUSL1N2IQ1OZ 
4  . https://bipartisanpolicy.org/blog/the-case-of-reza-zarrab/ 
5. Blockchain 
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 ارزها نوع نیا ،نیبنابرا .(5: 1397 ،یمرکز بانک)« رندیگ خود بهی پول کارکردی طیشرا در توانند یم
 د،یتولی مجازی فضا در بلکه ندارند،ی کیزیف تیموجود جهان، در جیرای ارزها مانند

 که دارند مهمی ژگیو سه تالیجیدی ارزها ریسا و نیکو تیب .شوند یم مبادله وی نگهدار
  :استی جهان جیرای سنتی ارزها با آنان زیتما وجه

ی ها بانک ازجمله ،یمشخص نهاد چیه که است شده موجب ویژگی نیا: متمرکزنا انتشار .1
 از فارغ آن در مبادالت و رندیگ دستبه را نیکو تیب ةشبک کنترل نتوانند ،کشورهای مرکز

 ؛است کیپلماتید مسائل
ی برا توانند یم ارزها رمز: (Chuen. 2015: 15) الملل نیبی رسدست و پرداخت دری آزاد. 2

 در و رندیگ قرار استفاده موردی کیالکترون صورت به مختلف خدمات و کاالها ةنیهز پرداخت
 ؛دنکن یم عمل الیری حت و دالر مانندی سنتی ارزها گرید همچون خصوص  نیا

 پنهان ،یبعدی ژگیو: (European Central bank, 2021: 21) کنندگانمعامله بودن ناشناس. 3
 و نهادهای برا را رصد وی ابیردیی توانا که ارزهاست رمز فروشندگان و دارانیخر تیهو بودن

 دشوار عملدر دادوستدها از دسته نیا بر نظارت جه،یدرنت. کند یم ممکننا عملدر ها  سازمان
 .است

 ،دشو یم انجام کشوری مال مبادالت بری الملل نیبی ها کنترل که رانیای کنون طیشرا در
 و دالر به اتکا کاهش و بودن میتحر رقابلیغ بودن، کنترل رقابلیغ لیدل به ارزها رمز از استفاده

ی میتحر طیشرا در ها آنی ریکارگبه امکان و تیظرف تا شده موجب ،یجهانی ارزها ریسا
      را ارزها رمز از استفادهی هگرو ان،یم نیا در. ردیگ قراری بررس و بحث موردی بانک -یمال
 از حاصل ارز افتیدری برا ،یشاهرگی جا به نفتی رگیمو فروش استیس به توجه با ژهیوبه

 توسط ها آن شناختن تیرسم به مستلزم البته که کنند یم هیتوص ی آنها فرآورده و نفت فروش
بارۀ دری گذاراستیس و روش نیا از استفاده که ندبر آن گریدی گروه اما ،استی مرکز بانک

 استفاده در کهیی ها چالش. است آنی ها چالش شناخت مستلزم ابتدا بودن، نوظهور لیدل به آن،
 :اند از، عبارتکند بروز است ممکن ارزها نیا از

 ؛(ارزها رمز متیق یباال یشکنندگ) متیق یثباتبی و نوسانات. 1
-یپولی ها استیس اعمال مکانا جهیدرنت: واسطی نهادها وی مرکز بانک فیتضع. 2

 ؛رود یم نیب از ها تراکنش بر نظارت وی بانک
 ؛ارزها رمز ۀگسترد سرقت و هک امکان. 3
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 روازاین .1است ریپذامکان کوچک حجم با مبادالتی برا فقط ها آن از استفاده. 4
 فت،ن به مربوطی ها پرداخت مانند ،باال حجم بای مال تبادالت تیقابل ازیی ارزها نیچن

 .ستندین برخوردار
 (FinCEN Advisory, 2018: 12) 2ها یصرافة گستردة شبک از استفاده .3. 1. 4

 به ازین لیدل به یداخل بازار عطش سو،کی از کشور یارز نظام یبرا جادشدهیا مشکالت
 بروز از یریجلوگ یبرا کهن اریبس یروش شد موجبدرنهایت  ،گرید یسو از کاال واردات
 .3بود رانیا در ها یصراف ةتوسع و تیحما هم آن و شود گرفته کاربه رانیا یمال ظامن در بحران
ی کشورها در  یصرافۀ گستردة شبک جادیا با( دولت تیحما بای )خصوص بخش روازاین

یی جاهجاب به اقدام ،اروپایة اتحادی اعضا و مالت ،یمالز هند، ه،یترک امارات، مثل مختلف
 .کرد یمی نفتی دالرها

 به پول انتقال تر یررسمیغ انواع افتنی رواج موجبی کل طوربه رانیا هیعلی مالی ها میتحر
ی ا نهیهز ها، یصراف قیطر از حسابهیتسو گرچه. شود یم ها میتحر شدن اثرترکم و رانیا خارج

 هاییدشواری با باالی ها حجمیی جاهجاب و داردی بانک معمول قرُطُ ازی مال تبادل از شتریب
. 4است شده حاصل ریمس نیا از هموارهی بانکی ها میتحر زدن دور حالهربه ،است همراه
 متعارفنای امر دالر هزار پانصد بر مازادی ها تراکنش ،یجهان بانک برآورد طبق نیهمچن

 5.شود ینم شمرده
 در زین پول وانتقالنقل برای ثالثی کشورها در ها یصراف از استفاده بری مبن رانیا اقدام

 ۀادار روایناز. گرفت قرار کایآمری خارجی ها ییدارا کنترلۀ ادار توجه مورد ،1392 سال
 و نهادها به خطاب آن در و کرد منتشری ا نامههیتوص ،یدار خزانه وزارت مالی جرایم با مبارزه

ی کشورها دری مختلفی ها یصراف که شد یادآوریی کایرآمریغ ویی کایآمری مال مؤسسات
 نفع به کایآمری مال شبکة از رمجازیغ صورت به پول انتقال برایی متعددی ها تالش ثالث،

 که دارد وجود شواهدی برخ اوفک، دیدگاه از. (OFAC Advisory. 2013: 1) اند داده انجام رانیا
 داشته مدنظر را ها آن دیبای مالی نهادها و هاست یصراف تراکنش بودنی رقانونیغۀ دهندنشان
 :جمله، ازباشند

                                                           
1. See:  https://tejaratnews.com/.319031 ;کدخبر, Last visited: October 9, 2020.  

2. Exchange Houses 
3. See: http://jamejamonline.ir/online/1085055471378830956 
4. See: https://www.ft.com/content/6ca69788-0a48-11dd-b5b1-0000779fd2ac 
5. Fineren, Daniel. 2012. "Barter, other steps help Iran firms beat sanctions". February 29, 
2012:https://www.reuters.com/article/us-iran-trade/barter-other-steps-help-iran-firms-beat-
sanctions-idUSTRE81S12G20120229 

https://tejaratnews.com/.کدخبر
http://jamejamonline.ir/online/1085055471378830956
https://www.ft.com/content/6ca69788-0a48-11dd-b5b1-0000779fd2ac
https://www.reuters.com/article/us-iran-trade/barter-other-steps-help-iran-firms-beat-sanctions-idUSTRE81S12G20120229
https://www.reuters.com/article/us-iran-trade/barter-other-steps-help-iran-firms-beat-sanctions-idUSTRE81S12G20120229
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 نهاد آن با مرتبط تجارت و مبادالت حجمی واقع زانیم ازی درخواست تراکنش حجم. 1
 ؛باشد شتریب

 با رانیا ارتباط هرگونه ،کایآمری مال منظا قیطر از پول انتقالی برا نهادها نیا ازی برخ. 2
 .کنند یم پنهان مبهم ای یرواقعیغ هاینام از استفاده مانندی مختلف هایراه از رای تراکنش نیچن

 
 تیهو رییتغ یها شیوه .3. 2
 ویژگی از نیشیپی گفتارها برخالف رند،یگ یم قراری بررس مورد مبحث نیا در کهی یها وهیش

 ن،یهمچن. ندهستیی پولشو با مرتبطی جهانی ارهایمع برخالف و برخوردارند کارانهپنهان
 بحث برای ثقؤم وی کاف منابع و اتاطالع که است شده موجب ها آن بودن کارانهپنهان ویژگی

 و ها وهیش نیا که است آن بری سع ،این وجود با. نباشند دسترس در موضوعی بررس و
 .رندیگ قراری بررس مورد دارند دنبال به کهیی ها چالش
 

2یکاغذ شرکت /1یپوشش شرکت .3. 2. 1
 (FinCEN Advisory, 2018: 12) 

 باشند، داشتهی حقوقیی معنا بار آنکه از شیب ،یکاغذ شرکت ای یپوشش شرکت اصطالحات
 اقدامات دنیرسان انجام به برای ها شرکت نوع نیا ازی کل طوربه و ندهستی ا رسانهی اصطالحات

 از شدهارائه فیتعار ازی برخ توان یم موضوع، شدن تر روشن منظوربه. شود یم استفاده انهیمخف
 استی نهاد ،یکاغذ شرکت ،یمال اقدام ۀژیو ارگروهک فیتعر طبق. کرد انیب نجایا در را ها آن
 کارمند ای درآمد کسب منظوربه مستمری تجار تیفعال توجه،قابلیی دارا مستقل، اتیعمل که

 است ممکنی ول ،(دارند وجود کاغذی رو فقط) ندارندی کیزیف حضور ها، شرکت نیا .3ندارد
 به مربوطی ها تراکنش انجام برایی ا لهیوس عنوان به جهیدرنت. باشند داشتهی بانک حساب

 اهدافی برا هم ،ییها شرکتی نیچن. رندیگ یم قرار استفاده موردی اصل نفعیذ معامالت
 سادهی امر ها آنی انداز راه و جادیا رایز ؛4شوند یم جادیایی پولشو رینظی رقانونیغ هم وی قانون

 و سیتأس گریدی سازمان وسطت که استی نهاد هرگونه زینی پوشش شرکت. است نهیهزکم و
 دهند، انجام خود مادر شرکتی برا رای اقدامات توانند یم ها شرکت نوع نیا. شود یم کنترل
 ها شرکت نوع نیا از معموالً .5باشد داشته را مادر به انتساب تیقابل اقدامات نیا نکهیا بدون
 در آن از محافظت جهینتدر و گرید شرکت یرقانونیغی مالی ها تیفعال داشتننگهی مخفبرای 
 .شود یم استفاده یحقوق تیمسئول هرگونه جادیا برابر

                                                           
1. Front Company 
2. Shell Company 
3. See: https://aml-cft.net/library/shell-company/. Last visited: October 12, 2020. 
4. See: https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_corporation. Last visited: October 12, 2020. 
5. See: https://en.wikipedia.org/wiki/Front_organization. Last visited: October 12, 2020. 

https://aml-cft.net/library/shell-company/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Front_organization
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فراهم ی خارج ای یداخلی نهادهای برا را فرصت نیا ،یکاغذ ای وی پوشش شرکت جادیا
             یبانکی کارگزار روابط قیطر از ای میمستق طوربه را خودی مال وانتقاالتنقل سازد تامی
 شود فاش تراکنشی اصل تیماه وی واقع مالکان مشخصات نکهیا بدون دهند، انجامی راحتبه
(FinCEN Guiadance, 2006: 3) .دارند وجودیی ها نشانه کا،یآمری دار خزانه وزارت دیدگاه از 

. بردی پ ها شرکت نیا تیفعال بودنی رقانونیغ به توان یم ها آنیی شناسا قیطر از عموماً که
 :از نداعبارت ها آن ازی برخ

 ؛ندارند اشارهی خاصۀ شدارائه خدمت ای کاال به و ندارندی مشخص هدف ها، پرداخت. 1
        بود، کرده اعالمی مال مؤسسات به ترشیپ کهی اطالعات با شرکت خدمات ای ها کاال. 2

 ؛ندارد خوانیهم
 نکهیا بدون ،دشو یمانجام  شرکتی برا باال حجم بای متعددی ها تراکنش و ها پرداخت. 3
 . (FinCEN Guidance, 2006: 4) باشد داشته وجود وکارکسببه  مربوطی قانون مشخص هدف
 ای و یپوششی ها شرکت جادیا ،یالملل نیبی ها میتحر با مقابله متداولی ها وهیش ازی کی
 توجه مورد همواره ،ییپولشو مقاصد برای ها شرکت نوع نیا از استفاده. استی کاغذ

 پنهانی برا را خود تالش تمام ها شرکت نیا ژه،یو کارگروه منظر از. است بوده فا.یت.یا.اف
 از ،یاصل مالک داشتننگه پنهان. گذارند یمی اصل مالک و تراکنشیی نها نفعیذ داشتننگه
 نام که امعننیبد شود؛ یم فراهم شرکت بر میرمستقیغ و میمستق کنترل ازی بیترک جادیا قیطر

 و نامالک عنوان به ،ی(اصلیی )نها نفعیذ ای مالک نام کنار در زین ها اسطهو و ثالث اشخاص
 .شود یم ذکر شرکت رانیمد

 کردن منسوب و گذارند ینمی جا به خود ازیی پاردّ و سند گونهچیه باًیتقر ها شرکت نیا
 نظام بهی دسترس دشوار راه ،یروش نیچن نیبنابرا .1است ممکننا باًیتقر ها آن به ها تراکنش

 . دساز یم هموار رانیای برا رای نفتی درآمدها تینهادر وی الملل نیب

 عدم لیدل به خام، نفت دیخر میتحر از معاف کشور شش در ها شرکت نیا ازی شمار
 نیا ،کایآمری دارخزانه وزارتی ادعا به. آمدند پدیدی پرداخت وجوه به رانیا میمستقی دسترس
 2یصور یها حسابصورت جادیا مانندیی پولشو کیکالسی ها وهیش از عموماً ها، شرکت
ی ها تراکنشراه  از بانک در موجود وجوه بهیی ها شرکت نیچن ق،یطر نیا از .کردند یم استفاده

 نیا حساب بهی صوری فاکتورها قیطر از زشدهیوار مبالغ. کردند یم دایپی دسترسی داخل
ی مرزبرونی ها تیفعال برای ای شد یم منتقل نرایا به سپس و لیتبدی خارج ارز به ها شرکت
  .(Ottolenghi, 2018: 9) گرفت یم قرار دسترس در از،ین موردی کاالهایة ته مانند رانیا دولت

                                                           
1. "How Can Iran Circumvent American Sanctions?". Nov 5, 2018:  
https://www.managementstudyguide.com/iran-circumvent-american-sanctions.htm 
2. Fake Invoice. 

https://www.managementstudyguide.com/iran-circumvent-american-sanctions.htm
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 یپوشش شرکت یحقوق مسائل .3. 2. 1. 1
 مختلف انواع شرکت، ساختاری: پوشش شرکت ساختار بودن کارا از نانیاطم تیاهم. 1

 . گردد یبررس دیبا نظر مورد کشور در کی هر سیتأس بیمعا و ایمزا و ها شرکت
 هدف یگاهزیرا  ؛بانک آگاهی لزوم و یمال پرداخت انجام و یبانک حساب افتتاح مکان. ا2

      ساختار از نانیاطم صورت نیا در که است بانک زدن دور یپوشش شرکت لیتشک از
 .دارد وجودیی باال سکیر و ستین ریپذامکان

 
 رانیا در یحقوق موانع .3. 2. 1. 2
 انفال ءجز ،1390 مصوب نفت قانون 2ۀ ماد وی اساس قانون 45 اصل طبق ،ینفت منابع . همة1

 وجوه زیوار روازاین. است حکومت دست در مردم،ة عام ازی ندگینما به آن تیریمد و است
ی قانون موانع بای خصوص اشخاص و یپوشش یهاشرکت حساب به ها، آن فروش از حاصل

 .ستروروبه
 مسائل ،حالت دو نیا از هرکدام: دیجد شرکت کی سیتأس ای موجود شرکت کی دیخر. 2
 آن، چالش نیترمهم اما ،دارد ییایمزا دیجد شرکت سیتأس. دارند را خود خاصی حقوق
 موجود، شرکت دیخر صورت در گر،یدی سو از. است سیتأستازه شرکت یبرا حساب افتتاح
 وجود شرکت کنترل و تیمالک تعهد اخذة لئمس نیز و شرکت آن سابق هداتتع وجود خطر
 .دارد

 و ندارد یچندان کاربرد بیمعا یبرخ وجود لیدل به یپوشش شرکت سیتأس نیهمچن
 :نکهیا ازجمله ؛شودیم موجب را واسط نیام یهاشرکت از استفاده
 نییپا آن یبرا لفمخت یهاسازمان از مجوز دریافت و یپوشش شرکت لیتشک سرعت. 1
 تیقابل و یدولت بخش یباال یبروکراس لیدل به یدولت بخش یمجوزها دریافت مشکل) است

 ؛(آن کمتر انعطاف
 شدن مسدود صورت در و ندارد درآمد یپوشش یها شرکت از استفاده روش نیهمچن .2
 ؛است متعارفنا یهاپرداخت انجام از ناتوان یپوشش شرکت پول،
 امکان موضوع، نیا در لیدخی حقوق وی قیحق اشخاص اقداماتی نگمحرما لیدل ه. ب3

 را کالنی اقتصاد فساد بروز زمینة امر نیهم و ردندا وجود هاآن یها تیفعال بر قیدق نظارت
 ؛دشو ینم دریافتی اشخاص نیچن ازی کاف هاینیتضممعموالً  کهیدرحال ؛آورد یم فراهم
 همراه به را اف.یت.یا.اف اهیس ستفهر در رانیا گرفتن قرار روش، نیا از استفاده. 4
 دچار زینی میرتحریغی ها تراکنش انجامی برای حت ،رانیای بانک منظا که یا گونهبه ؛داشت
 .است شده شماریبی تمشکال
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 2یتجار یها شرکت ای 1خدمات ةدهندارائه نیام یها شرکت .3. 2. 2
 گفتهی حقوق وی قیحق از اعم اشخاص تمام به اف،.یت.یا.اف فیتعر طبق ن،یامی ها واسطه

 :دهند یم ارائه ثالث اشخاصی برا را ریز خدمات که دشو یم
 ثالث؛ شخصی اسم دارسهام عنوان به( خود جانب از یگرید شخص یمعرف ا)ی تیفعال. 1
 شرکت، کی مسئول ای ریمد عنوان به( خود جانب از یگرید شخص یمعرف ا)ی تیفعال. 2

 ؛یحقوق اشخاص با مرتبط نیعناو ریسا ای ارکت،مش کی در کیشر
 ؛یحقوق اشخاصۀ ندینما عنوان به تیفعال. 3
 مثل شرکت به مربوط امکانات ریسا و آدرس شده،ثبت شرکت مانندی خدماتة ارائ. 4

3ی.بانک حساب
 

 در رانیا خام نفت فروش به اقدام هستند،ی خصوص بخش به متعلق که ها شرکت نیا
 خودی برا کارمزد عنوان به را آن ازی درصد و جاجابه را پول سپس کرده، یجهانی بازارها

 رای مبلغ از درصد چند البته. دارند درآمد ،یپوششی هاشرکت برعکس جه،یدرنت. دارندیمبر
 ها بانک به وجوه، شدن مسدود ازی ریجلوگ مثلی اموری برا دیبا دارندیبرم خودی برا که

 . (OFAC Advisory, 2013: 1) نامد یم یتجاری هاشرکت را ها شرکت نیا کایآمر. کنند پرداخت
 :از نداعبارت نیامی ها واسطهی حقوقی ها چالش

 و تیموفق درصد وی قبل تجارب ن،یام شرکتة نیشیپ همچونی موارد دیبا . نخست1
 ؛گردندی بررس نیام شرکتۀ کنندیمعرف سوابق
 ؛است الزم سک،یر زانیم میتنظ برای نیما یها ییدارا و یمال قدرت یگذارارزش. 2
 ؛است مهمی امر واسط نیام شرکت ساختار بودن کارآ از نانیاطم. 3
 ؛واسط نیام شرکت تخصصۀ حوز تیاهم. 4
 زانیم مانندی مختلف موارد به توجه با: واسط نِیام یها نهیهز و کارمزد سر بر توافق. 5

 کارمزد درصد ،پرداخت ندیافر در ها بانک کدام بودن لیدخ ارز، نتخاب نوعا واسطه، سکیر
 . شود یم متفاوت زین نیام شرکت

 

  جهینت
ای قرار گرفته است  های گسترده کشور ایران از ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز هدف تحریم

-های مالی تحریم اماهای اقتصاد ایران گردیده است.  بخش همةهای مختلف، شامل و در برهه

                                                           
1. Trust and Company Service Providers 
2. Trading company 
3. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Trust-Company-Service- 
Providers.pdf 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Trust-Company-Service-
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وصول  هازجمل ،ها بر تمام جوانب اقتصاد ایران وان شدیدترین این تحریمانکی به عنب
شرکت ملی نفت به عنوان نهاد اند.  تأثیر گذاشته ،درآمدهای حاصل از صنعت نفت و گاز

های گوناگونی  ها، متوسل به شیوه متصدی امور فروش نفت ایران، برای کاهش آثار این تحریم
این مسائل، شرکت ملی نفت براساس شرایط عمومی فروش که تا پیش از درحالی ؛شده است

نفت و گاز، وجوه حاصل از فروش نفت و گاز را از طریق اعتبار اسنادی و با ارزهای قوی 
کرد، به ناچار به راهکارهایی روی آورده است که دارای ریسک و  دالر آمریکا دریافت می مانند
جاد جذابیت یا منظوربهبر اعمال تخفیف  فزوناها، باال بوده است. توسل به این روش ةهزین

موجبات محدودیت کشور به واردات کاال از کشورهایی برای واردکنندگان از منظر اقتصادی، 
برخی از این  ،دیگر سویاست. از   های تهاتری را فراهم کردهچون چین و هند، در روشهم

مرتبط با مبارزه با پولشویی، های معیارپنهانکاری، به نوعی با  ویژگیها به دلیل دارا بودن  روش
دهنده به اقتصاد کشور را درگیر مسائل ها و نهادهای مالی خدماتخوان نبوده و شرکتهم

    نفت و  ۀفروشندهای د. الزم است شرکتکنالمللی خود میبین مناسباتجدیدی در 
ویژه بانک مرکزی به ،کشوربانکی  ةشبک نیزویژه شرکت ملی نفت ایران و به ،های نفتیفرآورده

ها را مورد ، مزایا و معایب آنکنونیهای جمهوری اسالمی، ابعاد حقوقی هریک از روش
       های آن معاملهمطالعه قرار داده و برای هریک از معامالت خود، از روشی که با ویژگی

 . ندکناستفاده  به دنبال دارد،کمتری  ةهزینخوان بوده و ریسک و هم

 
 نیه نبود تعارض منافعبیا

کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پرهیز از دزدی  نویسندگان اعالم می 
سازی و جعل  ها، منبع سازی یا جعل داده ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده

 اند. طور کامل رعایت کرده شونده، سوءرفتار و غیره، به یا پژوهش منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه
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Abstract 
US economic sanctions on the Iran's banking sector have made Iran's oil 

industry more vulnerable than any other industry. In fact, US secondary 

sanctions, such as extraterritorial sanctions, not only bar non-US banks from 

any banking transactions with Iran, but also ban Iranian entities from access 

to strong currencies. The present article reviews, from a practical point of 

view, certain methods that Iran has used in the face of US banking sanctions 

to access its most important source of income; i.e., the oil revenues and 

examines the banking and non-banking solutions and alternatives that has 

been used by Iran to receive the proceeds of sale of crude oil and oil 

products. 
 

 

Keywords: US Banking Sanctions; Financial Institutions; Crude Oil and Oil 

Products; National Iranian Oil Company 

.

                                                           
 Corresponding Author                                                              Email: hassan.razavi@ut.ac.ir  
Received: 27 April 2021, Accepted:  20 June 2022                     © University of Tehran 

 



 
 

Razavi et al. 110 

 
 
Declaration of conflicting interests  
The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the 
research, authorship, and/or publication of this article.  
 
Funding  
The authors received no financial support for the research, authorship, and/or 
publication of this article.  
 
 
 

 

This article is an open-access article distributed under the 
terms and conditions of the Creative Commons Attribution 
(CC-BY) license. 

 


