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 ،یمال یهادر اغلب کشورها مورد توجه سازمان یهیو بد جیرا یبه عنوان امر ینترنتیا یپرداخت و بانکدار یهاامروزه استفاده از روش

درصد  85از  شیاز کشورها مانند ژاپن ب یکرده است، که از برخ دایامر تا آنجا گسترش پ نیقرار گرفته است. ا انیتاجران و مشتر

ابزارها در  نی. استفاده از اردیپذ یمانند تلفن همراه انجام م اریس یبا استفاده از ابزارها ایو  ینترنتیبه صورت ا یمال یهااز تراکنش

 یکی یمال میهمراه هستند. جرا زین ییهاها آسان نموده اند، با چالش ستمیس نیکاربران ا یرا برا یمال یهااتیانجام عمل نکهیکنار ا

 تیمالک یرقانونیغ لیشامل تبد میجرا نی. ادیآ یبه شمار م یو مال یموسسات بانک یبرا یالملل نیها در سطح بچالش نیاز بزرگتر

اشاره نمود. تقلب  ییشوتوان به انواع تقلب و پولیم میجرا نیا نیاست. از جمله مهمتر یاستفاده و منفعت شخص یها براییدارا

شده است. تقلب در  فیتعر ینفع شخص یبرا یو خدشه به حقوق فرد تیموقع زاست که سوءاستفاده ا یمجرمانه مال تیفعال ینوع

 یرقانونیبه صورت غ گریبه حساب د یاتفاق افتاده و حاصل آن انتقال وجه از حساب کیدر بستر خدمات الکترون کیالکترون یبانکدار

 یهاتیاز فعال یگرینوع د زین ییگردد. پولشویم تیسوءاستفاده از موقع قیاز طر یسازمان ای یاست که منجر به خدشه به حقوق فرد

و با گذر از  یها و معامالت مال تیاز فعال یمجرمانه در چرخه ا یهاتیحاصل فعال یرقانونیاست که در آن پول غ یمانه حوزه مالمجر

به حضور  ازیعدم ن لیو به دل یموسسات مال یهاتیو مشروع است. امروزه با گسترش فعال یکه پول قانون شودیوانمود م ،یمراحل

 انجام  کیدر بستر الکترون یاز معامالت و نقل و انتقاالت مال یادیحجم ز ،یبانک یاز تراکنش ها یاریبس یدر شعب برا انیمشتر

به  یشود و بر خدمت رسانیم گرید یمتقلبان از سو یهاتیفعال شیسو و افزا کیتراکنش ها از  شیامر موجب افزا نی. اردیپذ یم

از جرم ها و  یدیوقوع انواع جد ،یفناور ریچشم گ شرفتیبا توسعه و پ نیدارد. همچن میاثر مستق یها و موسسات مالبانک انیرمشت

 ییتقلب و مقابله با پولشو تیریمد میبا مفاه میدوره قصد دار نیاست. لذا در ا ریاجتناب ناپذ کیالکترون یتقلب ها در حوزه بانکدار
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