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 پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی

 

 مقدمه

کاهش » در زمینه اطالعات یمل شبکه یطرح کالن و معمار «-۴-۴-۲-۲»و  «-۱-۴-۲-۲»در راستای اجرای بندهای 

 سند «یعموم یو مجرمانه در فضا رسانبیآس یو کاهش محتوا یسازسالمارتقاء »و « یمجاز یفضا مینرخ رشد جرا

شورای عالی فضای مجازی  ۱9/07/۱۴0۱مورخ جلسه  مینهشتادوپنجدر  «در فضای مجازیپیشگیری و مقابله با قمار »

 .به تصویب رسیدکشور 

 تعاريف -1ماده 

کتاب پنجم قانون  711تا  705مواد  موضوع، آزماییبختو  بندیشرطقمار، هرگونه  :در فضای مجازیمار ق -1-1

ازی در فضای مجقمار  اختصاربهدر این سند انجام شود، فضای مجازی  از طریق در صورتی کهی مجازات اسالم

 شود؛مینامیده 

 آگاهی از مشکالت آن، که منجر به اختالل و وجود بابرای ادامه قمار  کنترل قابل غیرمیل  :اعتیاد به قمار -1-2

 ؛شودمیدر زندگی شخصی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی فرد  مالحظه قابلمشکالت 

 زاریافهای نرمکننده وبگاه و واسطانداز و ادارهراه ،طراحشامل قمارباز،  قمار:و عوامل مرتبط با مرتکبین  -1-3

 کننده فرایند قمار در فضای مجازی.و تسهیلتبلیغ قمار، 

 هدف -2 ماده

 ؛در فضای مجازیاجتماعی و اقتصادی قمار  ،روانی ثیراتبا تأآشنایی جامعه  -2-1

 در فضای مجازی؛قمار  از ترویج و گسترش پیشگیری -2-2

 .قمارو عوامل مرتبط با شبکه مرتکبینمقابله با  -2-3

 های کالنسیاست -3ماده 

 ؛مجازیدر فضای قانونی برای مقابله با قمار و رفع خألهای  تنقیح قوانین و مقررات -3-۱

 ؛در پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی ریزی محتواییرصد، پژوهش و برنامهتأکید بر  -3-2

 تمهید اقدامات عملیاتی برای مقابله با قمار در فضای مجازی؛ -3-3

 ؛در فضای مجازیدر رابطه با ابعاد و مخاطرات قمار  آموزش عمومیو  رسانیاطالع گسترش -3-4
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 های قمار در فضای مجازی و مواجهه متناسب با مرتکبین وای و سرشبکهحرفه ای،تفکیک بین افراد غیرحرفه -3-5

 عوامل مرتبط با قمار؛

 در فضای مجازی؛ ای و درمانی برای معتادان به قمارگسترش خدمات مشاوره -3-6

 تربیت مشاورین متخصص و متعهد در زمینه آثار و تبعات قمار در فضای مجازی؛ -3-7

 ؛بازدارنده و مؤثر در برخورد با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار در فضای مجازیهای مستمر، اتخاذ روش -3-8

 .رتبطم نظام بانکی، تبلیغات و صاحبان مشاغل فضای مجازی اعم از طع زنجیره اقتصادی شبکه قمار درقشناسایی و  -3-9

 اقدامات ملی -4ماده 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -4-1

رسانی درباره و اطالع در فضای مجازیقمار  ماهیت به جامعه درباره بخشیها در جهت آگاهیهدایت رسانه -4-1-1

ز ا و استفاده از پول حاصل شوییپول ،خروج ارز از کشور عم ازا)برای کشور  آنهای آسیب شبکه قمار،

 ( و تبعات مباشرت و معاونت برای قمار از جمله اجاره حساب بانکی؛فساد قمار برای برپایی شبکه

 کننده در تبلیغات قمار درمشارکت 1هایتبلیغاتی و مقابله با گسترده مؤسساتها و تساماندهی شرک -4-1-2

 ؛با همکاری ضابطین قضایی خارجی و داخلیهای اجتماعی هرسان

مخاطرات قمار و  ورزشی برای معرفی - های هنریهای ترویجی و اقناعی افراد مشهور و چهرهاستفاده از ظرفیت -4-1-3

 ؛انورزش و جوان با همکاری وزارتدر فضای مجازی نظارت بر ایشان برای پیشگیری از مشارکت در چرخه قمار 

 .هو قوه قضائی ی ج.ا.اصداوسیماسازمان ها با همکاری ها و برنامکو نظارت بر سکوها، وبگاه گذاریمقررات -4-1-4

 ی جمهوری اسالمی ايرانمایصداوسسازمان  -4-2

نتایج  بینییشپو  آزماییبخت، کشیقرعهتلویزیونی با محتوای  هایبرنامهساماندهی تبلیغات بازرگانی و  -4-2-1

 ؛پیشگیری از ترویج قمار منظوربهورزشی 

، مخاطرات قمار و اعتیاد به آن و در فضای مجازیبا موضوعات شناخت قمار  هاییبرنامهتولید و پخش  -4-2-2

 دیدگان از قمار با همکاری، با استفاده از تجربیات آسیبمجازیدر فضای  تحلیل فنی فرایند قمار

 ؛قوه قضاییه و ج.ا.ا انتظامیفرماندهی 

                                                      
 ام دارد.رسانی آنالین هستند، به صورت بنر تمام صفحه به کاربر نمایش داده شود، تبلیغ گسترده نهای پیامزیادی در کانالاگر محتوای تبلیغاتی، در ساعاتی که کاربران  1
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ر فضای د قمار تأثیرموهوم و کاذب و نیز  هایشیوهاز  ثروتمندشدنمخاطرات »گنجاندن مضامین مرتبط با  -4-2-3

 نمایشی پرمخاطب با هایمجموعهتلویزیونی و  هایبرنامهدر  «بر کاهش کار مولد در جامعه مجازی

 ؛و سازمان بهزیستی کشور ج.ا.ا انتظامیفرماندهی همکاری 

 وتصویر فراگیر.های صوتها و برنامکگذاری و نظارت بر سکوها، وبگاهای، مقرراتهدایت رسانه -4-2-4

 پرورش و آموزشوزارت  -4-3

ستفاده وکار یا بازی( با ادر فضای مجازی )با پوشش کسب قمارمضرات درباره اولیاء و مربیان فزایش آگاهی ا -4-3-1

 ؛مالی فرزندان در فضای مجازی یهاتیفعالنسبت به  در والدین تیحساس های مردمی و ایجاداز ظرفیت

موزان آپیشگیری از ورود دانش باهدفگنجاندن محتوای آموزشی درباره مخاطرات قمار در برنامه درسی  -4-3-2

 .ج.ا.ا انتظامیفرماندهی و  قوه قضاییهبا همکاری  مجازیدر فضای به عرصه قمار 

 علمیه هایحوزهمرکز مديريت  -4-4

آن  نوعی و تعیین مصادیقمرتبط با قمار  نوظهور یهادهیپدبررسی شناسی فقهی و تبیین مبانی، موضوع -4-4-1

 ؛و اعالم به کارگروهدر فضای مجازی 

فتر د با همکاری قمار در فضای مجازیتبیین احکام انواع  هدف باو تبلیغی  بخشیآگاهتولید محتوای  -4-4-2

 ؛سازمان تبلیغات اسالمی و دادستانی کل کشور تبلیغات اسالمی،

در فضای مجازی و درآمد حاصل از  آموزشی ویژه مبلغان دینی برای تبیین حرمت انواع قمار یهادورهبرگزاری  -4-4-3

 .بلیغات اسالمیسازمان ت دفتر تبلیغات اسالمی و با همکاری و استفاده از ظرفیت مبلغان در ایام موسمی تبلیغ هاآن

 قوه قضائیه  -4-5

ر فضای د، گردانندگان و شبکه مالی قمار و عوامل مرتبط با قمار مرتکبین برخورد قضایی با کشف و -4-5-1

 ؛ضابطین قضایی با همکاری داخل و خارج از کشور مجازی

تانی کل توسط دادس در فضای مجازیقمار  و عوامل مرتبط با اطالعات مرتبط با مرتکبین یسازکپارچهی -4-5-2

اطالعات، وزارت ، وزارت ارتباطات و فناوری اا.ج. قضایی، بانک مرکزی کشور با همکاری ضابطین

 آماری یهالیتحلو ارائه بازخورد از روندها و  امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ؛در فضای مجازیحوزه مقابله با قمار  انیمتصدمرتبط به 
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 با همکاریدر فضای مجازی های عمومی درباره قمار رسانیهای ایجابی برای اطالعتولید محتوای پیام -4-5-3

 سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و فرماندهی انتظامی ج.ا.ا؛

مرتبط با انتقال  یهابانکمالی و  یهایفناورخدمات پرداخت،  دهندگانارائهقضایی با  بازدارنده برخورد -4-5-4

 ؛طالعاتو وزارت ارتباطات و فناوری ا اا.ج. با همکاری بانک مرکزی در فضای مجازیناشی از قمار  وجوه

ای با صدور احکام و دستورات قضایی برای انجام امور اصالح و بازپروری مرتکبین و عوامل غیرحرفه -4-5-5

و  ، تعقیبقتعلی از قبیل های قانونیثر در کاهش قمار در فضای مجازی با استفاده از ظرفیتالمنفعه مؤعام

های جایگزین حبس با همکاری فرماندهی انتظامی ج.ا.ا، سازمان مجازاتمجازات، آزادی مشروط و 

 ؛شناسی و مشاورهنظام روانسازمان بهزیستی کشور و 

 ضای مجازی؛در فکردن نواقص قانونی در حوزه مقابله با قمار  برطرف ، پیشنهاد و پیگیری برایشناسایی -4-5-6

 های مجازی.ای و عوامل مرتبط با دایرکننده قمارخانهتشدید مجازات مرتکبین حرفه -4-5-7

 انتظامی جمهوری اسالمی ايرانفرماندهی  -4-6

 مجازیفضای  در، گردانندگان و شبکه مالی قمار و عوامل مرتبط مرتکبینبا مستمر مقابله رصد، کشف و  -4-6-1

 ؛با همکاری سایر ضابطین قضایی

ط مرتب یهامجازاتو  جرائم، یبردارکاله یهاوهیشمخاطرات و مصونیت در قبال آگاهی بخشی درباره  -4-6-2

 و ی ج.ا.امایصداوسقوه قضائیه، سازمان  با همکاری و ارائه گزارش عملکرد  در فضای مجازیبا قمار 

 ؛وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

برخورد با سکوهای متخلف خارجی و استرداد  منظوربهاینترپل،  ازجمله یالمللنیبتعامل با نهادهای  -4-6-3

 .با همکاری وزارت امور خارجه در فضای مجازیقمار  نهیزم درمجرمان خارج کشور فعال 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -4-7

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ،با همکاری وزارت کشورهای قمار شناسایی دامنه یهاسامانهاندازی راه -4-7-1

 واربری نوع ک، جغرافیاییمحدوده استعالم،  برای شناسایی، قوه قضائیه تحت نظر و بانک مرکزی ج.ا.ا

 ؛سال یکظرف  مجازی یهاقمارخانهمرتبط  هایها و نشانیدامنهمسدودسازی ایجاد قابلیت 

در راستای مقابله با  و خدمات دسترسیها نشانیمیزبانی،  ،دامنه هاینامداخلی ساماندهی خدمات  -4-7-2

 ؛در فضای مجازی مرتبط با قمار غیرمجاز و مجرمانه یوکارهاکسبدر  یاد شده از خدمات سوءاستفاده
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 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران -4-8

در ار قمممانعت از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی برای در  یگذارقانونگذاری و پیگیری برای مقرره -4-8-1

 ؛فضای مجازی

، هابانکو جریمه  1ایجاد قابلیت مدیریت تقلبو تجاری و شخصی  یهاحساببه تفکیک  هابانکالزام  -4-8-2

 ؛با همکاری قوه قضائیه در فضای مجازیدر زمینه قمار  متخلفسازان پرداخت و پرداختی هاشرکت

صادیق مبر اساس  بانکی و ابزارهای پرداخت یهاحسابسوءاستفاده از و الگوهای شناسایی موارد استمرار در  -4-8-3

با همکاری مرکز اطالعات مالی وزارت  مراجع قضایی قمار از مراجع قضایی و انتظامی و ارجاع به شدهدریافت

 ؛های بانکی مربوطو تأمین خدمات فنی مورد نیاز برای مسدودسازی برخط حساب امور اقتصادی و دارایی

 کنندگاناستفادهدهندگان و سوءبانکی و پرداخت، برای اجاره ارائه خدماتدائم  یاموقت محدودسازی  -4-8-4

 ؛کشور با همکاری دادستانی کل جازیدر فضای مبانکی برای قمار  یهاحساباز 

انکی برخط ب خدمات استفاده از برای  ارتقای احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان بانکیها به الزام بانک -4-8-5

 مجازی در فضایهای مالی در رابطه با قمار های بانکی و سوءاستفادهبه منظور پیشگیری از اجاره حساب

 فناوری اطالعات؛وزارت ارتباطات و با همکاری 

داخلی مبادالت  یهادرگاهبانکی به  در ارائه خدماتو اعمال محدودیت  هایصراففعالیت  یسامانده -4-8-6

وزارت  ،تبادالت مرتبط با قمار با همکاری دادستانی کل کشور پولشویی و با مؤثرمقابله  منظوربه رمزارز

 ؛ج.ا.ا انتظامیفرماندهی و  ارتباطات و فناوری اطالعات

پژوهش در خصوص مقابله با قمار در فضای مجازی با استفاده از زنجیره بلوکی، رمزارز و وب تاریک  -4-8-7

 کارهای مقابله با قمار در فضای مجازی؛منظور روزآمدسازی راهبه

در  مارق نهیزم درپیشگیری از مخاطرات احتمالی  منظوربهخدمات نوین پولی و مالی رصد مداوم و بروزرسانی  -4-8-8

 ؛.ااج. انتظامیفرماندهی و  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،با همکاری دادستانی کل کشور مجازیفضای 

 .ها و ابزارهای متخلفها و ابزارهای پرداخت برای مقابله با قمار در فضای مجازی و مسدودسازی درگاهساماندهی درگاه -4-8-9

                                                      
1 Fraud Management 
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  مبدأبانکداری و پرداخت الکترونیکی از  خدماتامکان محدودسازی دسترسی به  یسازفراهم -4-8-10

مکاری با ه در فضای مجازیاینترنتی خارج از کشور و یا مراکز داده داخلی در راستای مقابله با قمار  هاینشانی

 دادستانی کل کشور.تحت نظر  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -4-9

 ؛قمارشبه و مارق تبلیغات از استفاده و ترویج عدم برای الکترونیکی اعتماد نماد دارای یهاوبگاهها و نظارت بر درگاه -4-9-1

 .ابطین قضاییو ض ج.ا.ا مرکزی بانک برای صادرشده الکترونیکی اعتماد نمادهای وضعیت برخط استعالم امکان یسازفراهم -4-9-2

 زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیو -4-10

و کمک به  ی(رخانگیغاعم از خانگی/اطالعات شغلی اشخاص حقیقی )یکپارچه  پایگاهتوسعه و تکمیل  -4-10-1

بانکی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت،  یهاحسابشغلی صاحبان استعالم آخرین وضعیت 

 ؛اج.ا. مرکزی و دارایی و بانکی اقتصاد امور وزارت

مار و معرفی به ق اعتیاد نهیزم درو ترک اعتیادهای رفتاری برای مداخله  یشناختروانمراکز مشاوره توسعه مأموریت  -4-10-2

 ؛هسازمان نظام روانشناسی و مشاور رسمی این مراکز به قوه قضائیه توسط سازمان بهزیستی کشور با همکاری

بازپروری معتادان به قمار توسط در خصوص برای روانشناسان و مشاوران آموزشی  یهادورهبرگزاری  -4-10-3

مایت و حج.ا.ا انتظامی فرماندهی سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و 

 ؛فعال در این زمینه نهادمردم یهاتشکلاز 

مار و ق و عوامل مرتبط با مشاوره کاریابی و کارآفرینی ویژه مرتکبین برایآموزشی  یهادورهطراحی  -4-10-4

 یاحرفه ریغو عوامل مرتبط رفتار جایگزین برای تعلیق مجازات مرتکبین  عنوانبه هادورهاستفاده از این 

 .قمار با همکاری قوه قضائیه

 وزارت امور اقتصادی و دارايی یاطالعات مال مرکز -4-11

.ا.ا و ج های پولشویی بر پایه قمار با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزیها و روشبروزرسانی الگوریتم -۴-۱۱-۱

 .ضابطین قضایی

 
 


