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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﺎﭘﺮک ،ﭘﺎﯾﺶ و اﻧﺴﺪاد ﺳﺮﯾﻊ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻌﺎل در
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﻤﺎر ،ﺷﺮطﺑﻨﺪی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻣﺎ ﭘﺲ از اوجﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ،دادﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺎﺟﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺖ”ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻤﺎر و ﺷﺮطﺑﻨﺪی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻼهﺑﺮداری
ﻋﺎﻣﻼن داﯾﺮﮐﻨﻨﺪه ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﻠﯿﺲ
ﻓﺘﺎ ،دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪررﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ”.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر واﺣﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﭘﺮک از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ  ۲۵آذر ﻣﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۳۵۴۰ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ۳۱۳۴
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮐﻪ از درﮔﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﻤﺎر و…
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه و  ۷۳۴ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ دوم ﻋﻠﯽﻧﯿﮏﻧﻔﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ “در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎهﻫﺎی واﺳﻂ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﻤﺎر و ﺷﺮطﺑﻨﺪی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،رﻣﺰارزﻫﺎ و ﭘﻮل ﻧﻘﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد”.
ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﺎدار ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از درﮔﺎهﻫـﺎی ﭘﺮداﺧـﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﺎر و ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در ﮔﺰارش
رﯾﯿﺲ اداره ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﺻﺪ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯽاسﭘﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺷﺎﭘﺮک و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
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