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مخصوصا  مختلفی  موارد  در  شرط بندی  و  قمار 
رایج  بسیار  فوتبال،  مسابقات  نتایج  خصوص  در 
مورد  در  شرط بندی  مورد  در  خبری  اخیرًا  است. 
نتایج تیم های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار 
خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی 
صورت  به  قمار  که  گذشته  برخالف  آمد.  وجود  به 
بهترین  امروز  می شد،  انجام  نقد  پول  با  و  فیزیکی 
از  استفاده  نامشروع،  بیزنس  این  برای  روش 
با  می توانند  افراد  زیرا  است.  سایبری  فضای 
این شرط  بزرگ در  و در مقیاس  نامشخص  هویت 
کرده و امکان پرداخت الکترونیك  بندی ها شرکت 
برای  را  کار  نیز،  کارت  به  کارت  و   IPG بستر  و 
کرده  ساده  بسیار  بازنده،  و  برنده  بین  پول  انتقال 
کشور از جمله قانون  است. براساس قوانین جاری 
مجازات اسالمی نه فقط شرکت در قمار جرم است، 
است.  بزرگ تر  جرمی  نیز  قمارخانه  دایرکردن  بلکه 
اسالمی،  مجازات  قانون  که  است  حالی  در  این 
به  که  افرادی  جرم  باب  در  نیز  مهمی  کیدات  تأ
دارند  مشارکت  قمارخانه  ایجاد  در  مختلف  اشکال 
صراحت  می کنند،  کمك  را  آن ها  پولشویی  در  یا 
ع باعث شده تا سیستم بانکی  ندارد و همین موضو
و شرکت هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و 

کلوپ های مجازی خدمت ارایه دهند.  صاحبان 
تعداد سایت ها و حجم مبالغ

 :97 آذرماه  در  فتا  پلیس  فرماندهی  اعالم  طبق 
که در حوزه قمار و شرطبندی  پارسال سایت هایی 
وتبلیغ این دسته از سایت ها فعالیت داشتند بالغ بر 
که توسط پلیس فتا شناسایی  1500 سایت هستند 
این سایت ها 913 پرونده  برای  ع  شده و در مجمو
و در دست پیگیری است. همچنین  تشکیل شده 
پلیس  سایبری  جرایم  از  پیشگیری  اداره  رییس 
قمار  پرونده های  از  مسدودی  مبلغ  درباره  ناجا  فتا 
شده،  پیگیری  فتا  پلیس  توسط  که  شرط بندی  و 
پرونده   ۹۱۳ قالب  در  که  مسدودی  مبلغ  گفت: 
و  قمار  سایت های  با  رابطه  در  شده  تشکیل 
میلیارد   7۱ بر  بالغ  شده،  تشکیل  شرط بندی 
 72 حدود  در  یعنی  بوده  تومان  میلیون   ۸00 و 
گردش  می دهد  نشان  که  بوده  تومان  میلیارد 
توجه  قابل  مالی سایت های قمار و شرط بندی 
مسدود  صرفا  زیاد  بسیار  مبلغ  این  که  است 

شده است. 
است  صورت  این  به  سایت ها  این  عمل  مکانیزم 
که ابتدا یك شرکت پوششی در ایران ثبت می کنند 
وزارت  از  الکترونیکی  نماد  اخذ  مراحل  سپس  و 
 PSP کره با یك شرکت  کرده و با مذا صنعت را طی 

الکترونیك  پرداخت  درگاه  می توانند  پرداختیار،  یا 
کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت  IPG دریافت 
شرط بندی  و  قمار  سایت های  در  استفاده  برای  را 
کرده و از عدم نظارت سیستماتیك و دقیق  استفاده 
الکترونیك  تجارت  توسعه  مرکز  شامل،  ناظران 
سبب  مساله  این  می کنند.   سواستفاده  شاپرك  و 
سایبری  حوزه  در  جرایم  از  زیادی  تعداد  می شود 
گزارش  مربوط به سایت های قمار باشد. اخیرًا هم 
گردانندگان این سایت ها، با سواستفاده از  که  شده 
کرده  را اجاره  کارت و حساب آن ها  قربانیان خود، 
را  کارتشان، پول ها  با در اختیار داشتن اطالعات  و 

بین بازندگان و برندگان جابجا می کنند. 
راستا در دی ماه  راستا، سرهنگ حسین  در همین 
گردانندگان  کرد:  اعالم  چنین  این  گذشته  سال 
سایت های قمار و شرط بندی به دنبال اجاره کارت، 
شهروندان  بانکی  درگاه  و  بانکی  حساب  شماره 
هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش 
مجرمان  این  کنند.  فرار  قانون  دست  از  و  برده 

کم درآمد جامعه  کار سراغ افراد  حرفه ای برای این 
مبلغی  ماهانه  هستند  حاضر  اینکه  بیان  با  و  رفته 
را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار 
کارت، شماره حساب بانکی می کنند و حتی  گرفتن 
افراد  این  برای  خود  هزینه های  با  هستند  حاضر 
کنند. پس از آن با در اختیار  در بانك ها حساب باز 
مجازی  فضای  در  بانکی  اطالعات  این  داشتن 
قمار  و  شرط بندی  سایت های  توسعه  و  ترویج  به 
و  شرط بندی  سایت های  گردانندگان  می پردازند. 
که دارای درگاه  کارهایی  کسب  و  قمار حتی به سراغ 
خرید  حتی  یا  اجاره  خواهان  و  رفته  هستند  بانکی 
بانکی  درگاه  طریق  از  تا  هستند،  آنها  بانکی  درگاه 

آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند. 
پرداخت  و   IPGسرویس بر  عالوه  بنابراین 
و  پرداخت  شرکت های  سوی  از  که  شاپرکی، 
سایت های  گردانندگان  اختیار  در  پرداختیارها 
این  بر  دقیقی  نظارت  و  می گیرد  قرار  قمار 
هستند  هم  اپلیکیشن هایی  نیست،  گردش ها 

کارت و انتقال به شبا یعنی  کارت به  که سرویس 
این  اختیار  در  نیز  پایا  و  شتاب  سرویس های 

سایت ها قرار می دهند. 
نقش سیستم پرداخت الكترونیك کشور

سیستم پرداخت الکترونیك، یکی از زیرساخت های 
نهایی  مرحله  است.  الکترونیك  تجارت  مهم 
پرداخت  گر  ا و  است  وجه  جابجایی  معامله،  هر 
الکترونیك نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای 
کاری  کثیف مانند  خود را از دست می دهد. تجارت 
و  انجام می دهند  قمارو شرط بندی  که سایت های 
حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت ها 
که سیستم  اتفاق می افتد، یکی از آفت هایی است 
کند.  کشور باید از آن مراقبت  بانکداری و پرداخت 

اعالم  چنین  شاپرك  روابط عمومی  قبل،  ماه  چند 
پرداخت  درگاه های  انسداد سریع  و  پایش  که،  کرد 
شرط بندی  قمار،  سایت های  در  فعال  اینترنتی 
کار  دستور  در  همواره  مجرمانه  مصادیق  سایر  و 
اوج گیری  از  پس  اما  بوده  کشور  پرداخت  شبکه 

فعالیت این سایت ها به بهانه برگزاری جام جهانی 
هماهنگی های  گذشته،  تابستان  در  فوتبال 
جدیدی میان بانك مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، 
صورت  مرتبط  نهادهای  سایر  و  اطالعات  وزارت 
بیشتر  چابکی  هماهنگی ها  این  نتیجه  که  گرفت 
با درگاه های  الکترونیك در برخورد  شبکه پرداخت 
غیرقانونی  سایت های  در  فعال  اینترنتی  پرداخت 

بوده است. 
طبق  که  کرد  بیان  چنین  این  شاپرك  ادامه،  در 
از  شاپرك  شبکه  بر  نظارت  واحد  آمار  تازه ترین 
ابتدای سال 97 تا 25 آذر ماه همان سال، مجموعا 
از  که  پذیرنده   3134 به  متعلق  پایانه   3540
سایت های  در  آن ها  نام  به  شده  ثبت  درگاه های 
و  شده  غیرفعال  می شد،  سوءاستفاده  غیره  و  قمار 
گرفته  است.  کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار   734
در  فتا  پلیس  و  شاپرك  نقش  که  داشت  توجه  باید 
عبارتی  به  است.  متفاوت  کاماًل  جرایم  گونه  این 
کار  ع جرم می تواند  پلیس فتا در پیش و پس از وقو
پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال 
کاشف در بانك مرکزی،  که شاپرك و حتی مرکز  آن 
در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم های 
صورت  را  کافی  نظارت  می بایست  پول،  انتقال 
کجای  هر  در  شخصی  گر  ا که  گونه  همان  دهند. 
کند، از وی در مورد منشا  دنیا، پولی را به شعبه وارد 
نیز  سایبری  فضای  در  می شود،  تحقیق  پول  این 
کثیف،  گیرد تا پول های  باید چنین نظارتی صورت 

از طریق سیستم های آنالین شسته نشوند.
تسویه  در  تأخیر  اصلی  دالیل  از  یکی  که  بسا   چه 
نیز  سیکل  یك  به  روز  در  سیکل   7 از  شاپرك  وجوه 
است.  بوده  معامالت  روند  بر  بیشتر  نظارت  اعمال 
مکانیزم های  اعمال  با  می تواند  نیز  مرکزی  بانك 
کارت یا حساب را بگیرد.  مختلف جلوی روند اجاره 
کافی،  که یك شخص بدون اعتبار  چطور است 
دبیت  کارت  حساب،  یك  افتتاح  با  می تواند 
یکی  کند؟  دریافت  پول  جابجایی  سقف  بدون 
رجوع  موارد،  این  فصل  و  حل  راهکارهای  از 
دسته بندی  زمینه  در  دنیا  موفق  تجربه های  به 
کنش  کارت ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ ترا
اجرا  ما  کشور  در  فعاًل  که  کارت هاست  در 

نمی شود. 
سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، 
پولشویی  ضد  کمیته های  مخصوصا  و  بانك ها 
اپلیکیشن های  بر  می رود  انتظار  که  آن هاست 
شرکت های بانکی و همچنین عملکرد شرکت های 

PSP خود نظارت دقیق داشته باشند. 

 پایا، شتاب و شاپرك 
در اختیار سایت های قمار

 عملکرد منفی فناپ تک 5 هزار میلیاردریال
کرد  هزینه به بانک پاسارگاد تحمیل 

بقیه  مانند  پاسارگاد،  الکترونیک  پرداخت   | افتاده  عبداهلل 
کامال در خدمت  شرکت های هولدینگ فناپ به صورت بسته و 
پرداخت  فناپ  انحالل  از  پس  می کند.  عمل  پاسارگاد  بانک 
 PSP در  شرکت  این  پرداختی  فعالیت های  از  بخشی  )اتیک( 
که همان پرداخت الکترونیک پاسارگاد است متمرکز شد  پاسارگاد 
به  مربوط  فعالیت های  و  کارتخوان  افزار  سخت  تولید  بخش  و 
آن به شرکت فناپ تک انتقال یافت. در سال های اخیر با توجه 
 PSP گسترده گسترش بازار توسط چند PSP بزرگ و تبلیغات  به 
ها، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد را در عرصه رقابت های 
رو  پیش  گزارش  در  دیده ایم.  فعال  کمتر  رسانه ای  و  عمومی 
که PSP متعلق به بانک پارسیان و هولدینگ  عملکرد این شرکت 

فناپ است را بررسی کرده ایم که می خوانید.
سهم از بازار

که توسط شرکت  گزارشاتی  بررسی های به عمل آمده بر حسب 
نشان  می شود  منتشر  شرکت  این  اقتصادی  بولتن  در  شاپرک 
گذشته، شرکت پرداخت الکترونیک  که طی چهار سال  می دهد 
کرده است.  کوچک تر  پاسارگاد سهم خود را از بازار پرداخت ایران 
همان گونه که در شکل1 مشخص است، سهم این PSP از تعداد و 
کنش ها در اسفند 94، به ترتیب 7.63 و 6.42 درصد بوده  مبلغ ترا
کاهش  آمار به 5.37 و 5.83 درصد  که در اسفند 97 این  است 
گرفتن بازار  کرده است. این امر به دلیل عملکرد مثبت رقبا و  پیدا 

کنش های موبایلی و پذیرندگان اینترنتی است. مخصوصا در ترا
تمرکز زیاد بر کارتخوان

ابزار  از  که در دنیای امروز روندها به سمت استفاده  واضح است 
موبایل در انجام عملیات بانکی است و مشتریان تمایل بیشتری 
و  هوشمند  تلفن های  مانند  دیجیتال  ابزارهای  از  استفاده  به 
هزینه  همچنین  دارند.  مالی  کنش  ترا انجام  برای  اپلیکیشن 
کنش از طریق ابزارهای دیجیتال به مراتب از ابزارهای  انجام ترا

الکترونیکی کمتر است. همین روند در بین بانک ها و شرکت های 
کشور در  ایرانی نیز دیده می شود. شرکت های بانکی و پرداختی 
کرده اند و با  کدام اپلیکیشن های خود را معرفی  سال های اخیر هر 
تبلیغات و البته سرویس های متنوع و فراوان توانسته اند مشتریان 
پرداخت  شرکت  بین  این  در  کنند.   جذب  خود  برای  زیادی 
الکترونیک پاسارگاد از رقبای خود عقب افتاده است و شاهد آن 
کنش های کارتخوان  بوده ایم که تمرکز این شرکت همچنان بر ترا
کارتخوان  است. بنابراین عمده درآمد این شرکت مبنی بر اجاره 

هاست. 
پرداخت  که  می دهد  نشان   97 اسفند  در  شده  منتشر  آمار 
کنش های  الکترونیک پاسارگاد علیرغم سهم 5.92 درصدی از ترا
کنش های اینترنتی و 0.03 درصد  کارتخوان، تنها 1.76 درصد از ترا
کنش های موبایلی را در اختیار دارد. نمودار شکل2 وضعیت  از ترا
کنش های موبایلی در مقایسه  پرداخت الکترونیک پاسارگاد در ترا
با نگاهی تحلیلی به  ادامه  را نشان می دهد. در  PSP ها  با سایر 
کارتخوان  آمارهای منتشر شده از سوی شرکت شاپرک، اثربخشی 
گرفته  های شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد مورد بررسی قرار 
گزارش های شاپرک از تقسیم سهم  است.  شاخص اثربخشی در 
کارتخوان آن شرکت به دست می  کنش های PSP بر سهم از  ترا
گونه ای عمل  آید. به عنوان مثال PSP پاسارگاد در اسفند 97 به 
کنش های کارتخوان در شبکه  کرده است که 5.92 درصد از کل ترا
که 7.78 درصد از  را به خود اختصاص داده است. این در حالی 
این شرکت بوده است.  کشور متعلق به  کارتخوان های فعال در 
کارتخوان های پاسارگاد در اسفند97،  بنابراین میزان اثربخشی 
حاصل تقسیم این دو بر یکدیگر و برابر با 0.761 است. بنابراین 
که آن PSP به  گر این شاخص برابر با یک باشد به این معناست  ا
کنش ها داشته باشد.  کارتخوان هایش توانسته سهم از ترا اندازه 
حال باید ببینیم جایگاه پرداخت الکترونیک پاسارگاد در مقایسه 

با سایر رقبا چگونه است. در شکل3 شرکت های پرداخت بر حسب 
کارتخوان هایشان نشان داده شده اند. مشخص  میزان اثربخشی 
که پرداخت الکترونیک پاسارگاد نسبت به سایر رقبای خود  است 

عملکرد مناسبی ندارد.
 کارمزدی که بانک پاسارگاد می پردازد

که مبتنی بر دستگاه های  عملکرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
کنش های اینترنتی و  کم این PSP به ترا کارتخوان است و توجه 
موبایلی سبب شده تا بانک پاسارگاد هزینه زیاد نگهداری شبکه 
کارتخوان را متحمل شود. بررسی گزارش اسفند 97 شرکت شاپرک 
نشان می دهد که بانک پارسیان به ازای هر 10 هزار تومان منابعی 
کارتخوان جذب می کند،  که از طریق شرکت PSP خود در شبکه 
122 ریال کارمزد می پردازد. این در حالی است که در این شاخص، 
بانک پاسارگاد بین 34 بانک در رتبه نهم قرار دارد و در مقایسه 
و  ماندگاری  که  منابع،  جذب  برای  زیادی  هزینه  خود  رقبای  با 

عایدی زیادی برایش ندارد، هزینه می کند. 
کنیم،  کارمزد اضافه  نیز به عدد  را  کارتخوان ها  گر هزینه اجاره  ا
بانک  برای  کارتخوان،  طریق  از  منابع  جذب  تومان  هزار   10 هر 
پاسارگاد 272 ریال هزینه دارد. در حالی که میانگین بانک ها 205 
ریال بوده و از این نظر در بین 34 بانک، پاسارگاد در رده هفتم 
در  پاسارگاد  بانک  هزینه  که  می دهد  نشان  برآوردها  دارد.  جای 
که  پولی  است.  ماه  در  ریال  میلیارد  معادل 500  پرداخت  شبکه 
آن  مابقی  و  می شود  کارتخوان  اجاره  هزینه  آن  از  نیمی  از  بیش 

هزینه کارمزدهای پذیرندگی و شتاب و شاپرک می شود. 
برای  سال  در  ریال  میلیارد   5000 حدود  در  هزینه ای  بنابراین 
بسیار  می رود  پاسارگاد  بانک  جیب  از  نقدا  که  پرداخت  شبکه 
که با تغییر رویکرد PSP این بانک از حوزه پرداخت  سنگین است 
و  دیجیتال  پرداخت های  حوزه  به   card present و  الکترونیک 
بدون حضور کارت، بخش قابل توجهی از آن قابل کاهش است.

شكل1. سهم شرکت پرداخت الكترونیک پاسارگاد از تعداد و مبلغ کل تراکنش های شاپرک

شكل2. سهم هر شرکت PSP از تراکنش های موبایلی شاپرک در اسفند97

شكل3. اثربخشی کارتخوان های پاسارگاد در مقایسه با سایر شرکت های پرداخت در اسفند97

www.asrebazar.com
بانكداری الكترونیک


