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 مقدمه. 1
بندی در بین جوانان ایرانی به شدت افزایش یافته است. با توجه های قمار و شرطمتاسفانه در چند سال اخیر استفاده از سایت

وجود    هاشود، هیچ نظارتی بر روی آن است و عموما از طریق خارج از کشور هدایت می  غیرقانونیها  به اینکه فعالیت این سایت

حال    نی، با ا[1]  ها وجود ندارداز آن  یدهند و آمار رسمینم  اتی مال  یی دارند. به جا   التیارند، اما تشکتابلو ند  هااین سایت  ندارد.

   .افتندمیها آن دامشان به هیسرما شی هر روز به طمع افزا یادیافراد ز

 شود، از جمله: تواند انجام ها میها انواع و اقسام کالهبرداری در این سایت

 اند( بندی کردهبندی و بازنده کردن افراد )مخصوصا کسانی که رقم باالیی را شرطهای شرطتغییر در الگوریتم  •

 های مختلفبه بهانه پس دادن پول افرادعدم   •

 سوء استفاده از اطالعات شخصی و بانکی کاربر •

 (در موارد نادر)فیشینگ کالهبرداری  •

 و...  •

درباره این    فنی کاملی گزارش    تاکنون  بندی مستندات و مطالب زیادی منتشر شده است، با این حال های شرطسایتدر مورد  

ها را رصد  ماهه این وبسایت 1ها با دید امنیت سایبری منتشر نشده است. تیم تحلیل بدافزار سایبرنو در یک بازه زمانی وبسایت

 های پرداخت و کسب درآمد کرده است.  بر روش ها با تمرکز کرده و نگاهی به عملکرد آن

، Parsiga ،Digitainهای های مبتنی بر اسکریپتبندی همانند سایتهای شرطدر این مستند ابتدا نگاهی به لیستی از سایت

Nitrobet  ،BetConstruct  ایم. ازبندی پرداختههای شرط های پرداخت سایتو... خواهیم انداخت. سپس به بررسی روش  

کارت به کارت  های کارت به کارت، روشهای مستقیم بانکی، روش مهندسی معکوس برنامهتوان به درگاهها میجمله این روش 

سایبرنو به    همچنین در این مستند  .اشاره کرد، رمزارزها و...  Perfect Moneyهای غیرریالی همانند  خودکار و دستی و روش

نموده  ها  آنهای کسب درآمد  های سخت کردن شیوهها مخصوصا روشفعالیت این وبسایت  هایی برای جلوگیری از ارائه راهکار

 است.

سازی جامعه به طور عمومی در فضای مجازی منتشر شده این گزارش در دو نسخه تهیه شده است. نسخه عمومی که برای آگاه

ها مورد ی جلوگیری از عملکرد این وبسایتتواند براو نمونه کدهایی است که می  اطالعاتاست و نسخه خصوصی که حاوی  

 های تحلیل بدافزار همکار قرار خواهد گرفت.استفاده قرار گیرد. این نسخه تنها در اختیار آزمایشگاه
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 بندیهای شرط لیست سایت. 2
بندی به خاطر فرار از فیلترینگ هر شرطهای  بندی فعال تهیه کنیم. سایتهای شرطایم آماری از سایتما در ابتدا سعی کرده

ها را از روی تعداد دامنه شناسایی  توان تعداد آن دهند )یا حتی هر چند ساعت(. بنابراین نمییروز آدرس دامنه خود را تغییر م

ر تغییر بندی عموما ثابت است و کمتکرد. با این حال نام برند و همچنین آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام یک سایت شرط

 ایم. جداسازی کردهنه آدرس دامنه آن ها را بر حسب نام برند سایت ،بنابراین برای تهیه این آمارکند. می

ها را رصد  آن  ٪15وجود دارد که ما چیزی حدود    فعال  ایرانی  بندی وبسایت شرط  1500های ما تقریبا حدود  با توجه به رصد

شده باشند. در واقع    یجداگانه طراح  یسینوبرنامه  میت  کیتوسط    هاتیسا  نیا  یکه تمام  ستین  طورنیحال ا  نیبا اایم.  کرده

فعال    م یت  20( به کمتر از  دهندیانجام م  زیرا ن  ها تیسا  نی ا  ی سینو)که کار برنامه  ی بندشرط   ی هاتیسا  ی تعداد طراحان اصل

خودشان   یها و... براInfluencer  مختلف مخصوصا استفاده از  یغاتیتبل  یهااز روش   دهبا استفا  کنندیم  یسع  هامیت  نی. ارسدیم

 د. رنیبگ نده ینما ای رمجموعهیز

بررس  ما م  یبا  برنامه  ها،تی وبسا  انیشباهت  زبان  خصوص  ستمی س  ،یسینونوع  و  توانستآن   اتیعامل  را    هات یوبسا  نیا  میها 

  کیتوسط    هاپت یاسکر  نی. هر کدام از اکنند یاستفاده م  هاپت یاز کدام اسکر  تیوبسا  نیهر کدام از ا  مینیکرده و بب  یبنددسته 

 . شودیم هادار یبند شرط یهاتیگرداننده سا میت

 گردد. ها ارائه میکننده از آن های استفادهبندی به همراه لیست وبسایتهای شرطهای مورد استفاده سایتدر ادامه اسکریپت 
 

 
 Parsigaکننده از اسکریپت استفاده  BetBall90: نمایی از سایت 1شکل 

 Parsiga: اسکریپت 1اسکریپت شماره . 2.1
مورد استفاده   پتیاسکر  نی ترشده است، در حال حاضر پر استفاده  یطراح  PHPاز آن با استفاده از    یکه بخش  پتیاسکر  نیا

شرط هاتیوبساکل    %52حدود  و    باشد یم   یبندشرط  ی هاتیساوب م  بندیی  استفاده  آن  وبساکنندیاز  چند  هر    ی هاتی. 

  یبه سادگ   تیساعناصر وب  نشیچ  یبا هم تفاوت دارند، اما با بررس  ریو تصاو  یبنداز لحاظ رنگ  پتیاسکر  نیکننده از ااستفاده
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 9 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

و   2شکل ، 1شکل در  را  کنند یاستفاده م پتیاسکر نیکه از ا  یت یساسه وب یهستند. مثال صفحه حساب کاربر یی قابل شناسا

 و با هم مقایسه کنید. دینیبب 3شکل 

 

 
 Parsigaشده با اسکریپت ساخته  ALEF Bet: نمایی از سایت 2شکل 

 

 
 Parsigaشده با اسکریپت ساخته ARIANA Bet: نمایی از سایت 3شکل 

 Reverse به عنوان nginx اصلی استفاده کرده و از IP برای جلوگیری از شناسایی Cloudflare های این دسته عموما ازسایتوب

Proxy  کنند. همچنین عموما بر روی سیستم عاملسرور استفاده میو وب Ubuntu نی  ها اکثرا مبتشوند. این وبسایتمیزبانی می

 د:کننزیر استفاده می API از  Captcha ثال تمامی این وبسایت برای گرفتن . مکنندعمل می  Rest API بر یک

https://domain/api/V1L3VzZXIvYXV0aC9jYXB0Y2hh 
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 10 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

.  دانند میکه احتماال یک شرکت صوری و فاقد هویت است( را گرداننده این اسکریپت  ) Parsiga منابع مختلف شرکتی به نام

 . [2] از اعضای اصلی این شرکت هستند 2و پدرش ( Montiego با نام مستعار) 1ی فردی به نام فرشید امیر شقاق 

های دیگر این اسکریپت به نوعی  ، بنابراین تمامی وبسایتکندمدیریت میرا    Betball90وبسایت    شخصا  فرشید امیر شقاقی

 اند. در وبسایتخریداری کرده Parsiga نمایندگی این وبسایت را بر عهده دارند یا اینکه اسکریپت این وبسایت را از شرکت

Betball90 (4شکل  ) تگی این وبسایت توضیح داده شده اسبه وضوح راجع به طریقه گرفتن نمایند. 

 

 
 Parsiga: گرفتن نمایندگی اسکریپت 4شکل 

 

در دسترس است. به عنوان مثال پنل   Parsiga.com هر نمایندگی برای خود یک پنل اختصاصی دارد که از طریق وبسایت

 ت: در آدرس زیر موجود اس hotbet مدیریت وبسایت

https://hotbet.parsiga.com/login.php 
 

 
1 https://instagram.com/montiego  
2 https://instagram.com/sait_emir  

https://hotbet.parsiga.com/login.php
https://instagram.com/montiego
https://instagram.com/sait_emir
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 11 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 
 Parsiga: پنل نمایندگی اسکریپت 5شکل 

واقع  کنند در  بندی خودشان میدر فضای مجازی اقدام به تبلیغ سایت شرطکه  ها و افراد پرحاشیه  Influencer  بسیاری از

 د.نمایندگی این وبسایت هستند و تحت حمایت فنی و مالی این تیم هستن

باشد، استفاده  می Pars Pay که خود یک رابط کاربری بر روی درگاهMaster Pay   های این اسکریپت از درگاه وبسایت  اکثریت

کوین  و بیت  Perfect Money استفاده از  اند. همچنینبه عنوان درگاه دوم استفاده کردهPAPA30   ها ازکنند. برخی از آنمی

 ت.مرسوم اسهای مبتنی بر این اسکریپت کامال  در وبسایت

از این اسکریپت استفاده میلیست وبسایتها موجود است(  )که در بخش پیوست  3جدول  ما در   کنند را به ترتیب هایی که 

 م.ایحروف الفبا ارائه داده

کنند، بنابراین ممکن  ای عوض میورت دورهها برای جلوگیری از فیلترینگ آدرس دامنه خود را به صسایتاکثریت وب  :نکته

توان به آخرین آدرس  اکنون در دسترس نباشد. با مراجعه به کانال تلگرام یا اینستاگرام میها هماست آدرس برخی از وبسایت

 ت. آن وبسایت دست یاف

ه عنوان مثال شخصی با  باشد. ب  ی بر یکی بودن صاحب چند وبسایتاتواند نشانهمی  Perfect Moneyآدرس حساب    نکته:

ها نیز در جدول  سایتوب  Perfect Moneyبندی است. بنابراین آدرس حساب  وبسایت شرط  4صاحب    hazaratنام مستعار  

 ارائه شده است.

 

 BetConstruct: اسکریپت 2اسکریپت شماره . 2.2
بندی است، طراحی شده است. دفتر  های شرطسامانهکه یک شرکت تولیدکننده   BetConstruct این اسکریپت توسط شرکت

در سمت فرانت   Angular.JS نویسی آن در ارمنستان قرار دارد. این وبسایت مبتنی براصلی این شرکت در انگلیس و تیم برنامه

از این اسکریپت استفاده میطراحی شده است. سایت ایرانی زیادی  هر چند این  کنند. با این حال باید توجه داشت که  های 

اند، اما این موضوع دلیل بر معتبر بودن  های خارجی زیادی نیز از آن استفاده کردهاسکریپت یک اسکریپت جهانی است و سایت

بندی خارجی تحت نظارت  کنند، نیست. دقت داشته باشید که یک سایت شرطهای ایرانی که از این اسکریپت استفاده میسایت

شوند که به  های ایرانی توسط افرادی گرداننده میند و به راحتی امکان کالهبرداری ندارد. اما سایتکقوانین آن کشور عمل می

 .قانون هیچ کشوری پایبند نیستند و به سادگی امکان کالهبرداری از مردم ایران را خواهند داشت

وبسایتنمونه  این  از ظاهر  درای  اس  7شکل  و    6شکل    ها  به  ارائه شده  توجه کنید، مطمئنا  دقت  با  این دو شکل  به  اگر  ت. 

 برید. ها پی میهای زیادی بین آنشباهت

میبه  :  تهنک از وبنظر  بسیاری  استفاده میسایترسد  اسکریپت  این  از  که  اهایی  مستقیم  طور  به  از کنند،  را  اسکریپت  ین 

BetConstruct ها نیز مشابه گردانندگان اسکریپت اند، بلکه نمایندگی یک وبسایت دیگر هستند. در واقع این وبسایتنخریده
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 12 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

ایرانی مدیریت می تیم  اسکریپت دقبلی توسط یک  این  ایرانی  ر حال حاضر به طور دقیق مشخص شوند. هویت گردانندگان 

 بعدی این مستند قرار گیرد.  هاینسخهر این باره دارید، آن را برای ما ارسال کنید تا در چنانچه اطالعاتی د ت.نیس

 

 
 BetConstructشده با اسکریپت ساخته Bet Forward: نمایی از سایت 6شکل 

 
 BetConstruct پتیشده با اسکرساخته  Bet Cart تیاز سا یینما:  7شکل 

ترتیب حروف به  کنند  هایی که از این اسکریپت استفاده میلیست وبسایتها موجود است(  )که در بخش پیوست  4جدول  در  

 شده است.الفبا ارائه 

 

 Digitain: اسکریپت 3اسکریپت شماره  . 2.3
بندی است که دفاتری در کشورهای ارمنستان و قبرس قرار  های شرطحوزه تولید سامانهیک شرکت فعال در   Digitain شرکت

کنند. همانطور که در بخش قبل گفتیم  بندی ایرانی از اسکریپت تولیدی این شرکت استفاده میهای شرطدارد. برخی از سایت

گیرد، اما این دلیلی  نیز مورد استفاده قرار میبندی خارجی های شرطتوسط سایت  Digitain با اینکه اسکریپت تولیدی شرکت 

 د. کننده از این اسکریپت نخواهد بوهای فارسی استفادهبر معتبر بودن سایت
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 13 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 ت.نمایش داده شده اس   9شکل و  8شکل  کننده از این اسکریپت در نمایی از دو وبسایت ایرانی استفاده

 

 
 Digitain پتیشده با اسکرساخته  WinBet تیاز سا یینما:  8شکل 

 

 
 Digitain پتیشده با اسکرساخته  TAK Bet تیاز سا یینما:  9شکل 

ترتیب حروف به  کنند  هایی که از این اسکریپت استفاده میلیست وبسایتها موجود است(  )که در بخش پیوست  5جدول    در

 شده است.الفبا ارائه 

 Cartiاکثرا از درگاه    پتیاسکر  نیا  کننده ازاستفاده  یفارس  یهاتیشده است. سا  یطراح  ASP.Netبر    یمبتن  پتیاسکر  نیا

Pay  گرفت    جهینت  توانیم  نیدارند. بنابرا  یرانیکاربران ا  یپرداخت برا  ی هاوهیاز لحاظ ش  یادیز  یها و شباهت  کنندیاستفاده م

  سیسرو  یرانیافراد ا  یسر  کیاند و از  نکرده  هیته  Digitainرا از شرکت    پتیاسکر  میمستق  طوربه    ها تیسا  نیکه اکثر صاحبان ا

 ما نامشخص است. یبرا پتیاسکر نیفروشنده ا  یرانیافراد ا تیاند. هوگرفته

 

 Nitrobet: اسکریپت 4اسکریپت شماره . 2.4
 ASP.Net نویسی شده است. این اسکریپت مبتنی برایرانی برنامهتیم هایی است که توسط یک نیتروبت نیز از جمله اسکریپت 

های زیادی از این اسکریپت سایتتوسعه داده شده است. وب Front-End در سمت  Angular.JSو   Back-End در سمت
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 14 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

شوند. آدرس آیپی برخی  در کشور فرانسه میزبانی می OVHها بر روی دیتاسنتر سایتکنند. تعداد زیادی از این وباستفاده می

 د. باش می 54.38.177.30و  54.38.177.10و  54.38.178.197ها در حال حاضر  سایتاز این وب

 

 
 Nitrobetنسخه قدیمی اسکریپت شده با ساخته i Bet تیاز سا یینما: 10شکل 

 

 
 Nitrobetنسخه قدیمی اسکریپت  شده با ساخته  Betbaz تیاز سا یینما: 11شکل 



 

 www.cyberno.ir نو سایبر  

 15 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 
 Nitrobetاسکریپت   جدیدنسخه شده با ساخته  Oxid Bet تیاز سا یینما: 12شکل 

 

 
 Nitrobetنسخه جدید اسکریپت  شده با ساخته Betcloob تیاز سا یینما: 13شکل 

نسخه د.  دار  11شکل  و    10شکل  این اسکریپت در دو نسخه ارائه شده است. یکی نسخه قدیمی آن است که ظاهری مشابه  

 است. 13شکل و  12شکل جدید آن نیز ظاهرش مشابه 

منابع از فردی به نام    اطالعات چندانی درباره هویت گردانندگان اصلی این اسکریپت در دسترس نیست. با این حال برخی  ه:نکت

 .[3] اند به عنوان گرداننده این اسکریپت نام برده "حامد شکوری اصل"

ترتیب  های نسخه جدید این اسکریپت به  سایتوب  7جدول  و در  این اسکریپت  نسخه قدیمی  های  لیست وبسایت  6جدول    در

 شده است.حروف الفبا ارائه 

 

 riobet: اسکریپت 5اسکریپت شماره . 2.5
آن استفاده شده است.    سازیدر سمت فرانت برای پیاده Vue.JS ایرانی توسعه داده شده و ازاین اسکریپت ظاهرا توسط یک تیم  

 ت.های مبتنی بر این اسکریپت ارائه شده استصاویری از ظاهر سایت 15شکل و  14شکل  در
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 16 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 د.شوسط شادمهر عقیلی تبلیغ میباشد که تومی Bet Majic کند، سایتستفاده میترین سایتی که از این اسکریپت امطرح

 

 
 riobetاسکریپت شده با ساخته  2x Bet تیاز سا یینما: 14شکل 

 ت. از هویت گردانندگان اصلی این اسکریپت در حال حاضر اطالعات خاصی در اختیار ما نیس :نکته

 د:توانید عبارت زیر را در گوگل جستجو نماییهای مبتنی بر این اسکریپت میپیدا کردن آخرین سایتبرای  ه:نکت

inurl:faq/read?ID= bet 
 

ترتیب حروف به  کنند  هایی که از این اسکریپت استفاده میلیست وبسایتها موجود است(  )که در بخش پیوست  8جدول    در

 شده است.الفبا ارائه 

 

 
 riobetاسکریپت شده با ساخته Alpha Bet تیاز سا یینما: 15شکل 
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 17 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 

 Betpress: اسکریپت 6اسکریپت شماره . 2.6
 دارد. 17شکل و  16شکل مشابه  یشده است و ظاهر یطراح Next.JSبر  یمبتن پتیاسکر نیا یرابط کاربر

الکترونیکیه:  نکت پست  یک  تنها  نیست.  دست  در  اسکریپت  این  اصلی  گردانندگان  درباره  زیادی  آدرس  اطالعات    با 

betnamayandegi@gmail.com  شناسایی شده است. همچنین دامنهemailverifys.com انندگان  نیز متعلق به گرد

 د. باشاصلی این اسکریپت می

 د:زیر را در گوگل جستجو نماییتوانید عبارت های مبتنی بر این اسکریپت میبرای پیدا کردن آخرین سایته:  نکت

inurl:/sport/pre-live 
 

ترتیب حروف به  کنند  هایی که از این اسکریپت استفاده میلیست وبسایتها موجود است(  )که در بخش پیوست  9جدول    در

 شده است.ه الفبا ارائ

 

 
 betpressاسکریپت شده با ساخته Bet Kiosk تیاز سا یینما: 16شکل 

 

 
 betpressاسکریپت شده با ساخته  Tehran Vegas تیاز سا یینما: 17شکل 

 

 SpringBuilder: اسکریپت 7اسکریپت شماره . 2.7
کنند. مبتنی  های خارجی نیز از آن استفاده میتهیه شده است و سایت BetConstruct توسط شرکتاین اسکریپت در واقع  

 د. باشمی  19شکل و  18شکل طراحی شده و ظاهر نسخه فارسی آن مشابه  Node.JS  بر

mailto:betnamayandegi@gmail.com
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 18 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

که در هنگام  را  ها  کنند، در حال حاضر زیاد نیست، ما برخی از آنهایی که در ایران از این اسکریپت استفاده میتعداد سایت

 م. ایردهلیست ک 10جدول بندی شناسایی کردیم در های شرطرصد سایت

 

 balagol: اسکریپت 8اسکریپت شماره . 2.8
طراحی شده و ظاهری مشابه   Angular.JS و PHP کنند، مبتنی براز آن استفاده می  محدودیهای  این اسکریپت که سایت 

 ه است. ارائه شد 11جدول کننده از این اسکریپت در های استفادهسایتد. برخی از وبدار  21شکل و  20شکل 

 

 
 SpringBuilderاسکریپت شده با ساخته Bet Shoma تیاز سا یینما: 18شکل 

 

 
 SpringBuilderاسکریپت شده با ساخته  Win45 تیاز سا یینما: 19شکل 

 
 CZAR Gaming: اسکریپت 9اسکریپت شماره . 2.9

سایت ایرانی  بندی است. در حال حاضر تنها وبهای شرطکننده اسکریپتیک شرکت هندی تولید CZAR Gamingشرکت 

ارائه شده   12جدول است که جزئیات آن در  River Pokerکند، وبسایت که از اسکریپت تولیدی این شرکت استفاده می

 است.
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 19 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 تصویری از این وبسایت ارائه شده است. 22شکل در 

 

 
 balagolاسکریپت شده با ساخته  balagol تیاز سا یینما: 20شکل 

 

 
 balagolاسکریپت شده با ساخته  tak barg تیاز سا یینما: 21شکل 

 

 
 CZAR Gamingاسکریپت شده با ساخته River Poker تیاز سا یینما: 22شکل 



 

 www.cyberno.ir نو سایبر  

 20 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 

 ها سایتسایر وب. 2.10
های کمتر  اند، یا اینکه از اسکریپت عموما یا به طور شخصی و توسط تیم اختصاصی طراحی شده  بندیی شرطهاسایتسایر وب

 ارائه شده است. 13جدول  های مورد استفاده درها به همراه تکنولوژی کنند. لیستی از این وبسایتشده استفاده میشناخته 

 
 های مخفیسایتوب. 2.11

اکثرا  ها  سایتبرخی وب از فیلترینگ و شناسایی درگاههای کازینو هستند(  سایتوب)که  پرداختبرای جلوگیری  سعی    های 

موجود در    Concordکنند. به عنوان نمونه عضویت در وبسایت  فعالیت    ترانهمخفی  کمی  های دیگرکنند نسبت به سایتمی

وبسایت نیاز به وارد کردن اطالعات  پرداخت ریالی در این  . همچنین برای  باشد میتایید مدیر    یا   نیازمند دعوتنامه  14جدول  

 . باشد می و تایید پشتیبان وبسایت از شخص داقل دو حساب بانکیح

 

 بررسی آماری . 2.12
توزیع    23شکل    در شرطسایتوبمیزان  می  بندیهای  مشاهده  که  همانطور  است.  شده  داده  نرخ  شود  نمایش  بیشترین 

بندی  طهای شروبسایت  ٪52باشد که بیش از  )فرشید امیر شقاقی( می  Parsigaبندی فعال مربوط به شرکت  های شرطسایتوب

 قرار دارند.   ٪9با  riobetو  ٪13با  Nitrobetرا در اختیار دارد. بعد از آن نیز به ترتیب 

 

 
 بندی از لحاظ نوع اسکریپت و گردانندگان پشت صحنه های شرطسایت: میزان توزیع وب23شکل 

 
  

2/61%2/17%1/30%2/61%9/57%
13/04%

6/52%7/83%

52/61%

0/43%1/30%
0/00%

10/00%

20/00%

30/00%

40/00%

50/00%

60/00%

Website Type

Website Type



 

 www.cyberno.ir نو سایبر  

 21 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 های پرداختروش . 3
های  اند. با توجه به این موضوع باید راهکسب درآمد و کالهبرداری از ایرانیان طراحی شدهبندی ایرانی برای  های شرطسایت

های مرسوم پرداخت های روشمختلفی برای پرداخت کاربران ایرانی داشته باشند. در این بخش از این مستند به بررسی کلیه

 پردازیم. گیرد، میبندی مورد استفاده قرار میهای شرطکه در سایت

  

 های پرداخت ریالیروش. 3.1
بندی  های شرطو پلیس فتا از هرگونه نقل و انتقال پول به سایت بندی در ایران غیرقانونی استهای شرطسایت فعالیتبا اینکه 

ی  ها سعبندی کاربران ایرانی هستند، لذا این سایتهای شرط کند، اما با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد سایتجلوگیری می

 ایرانی  های بانکی ایران اقدام به کسب درآمد از کاربرانهای مختلف پولشویی و دور زدن سیستمکنند با استفاده از روشمی

کنند،  بندی برای ایجاد درگاه پرداخت ریالی استفاده میهای شرط های مختلفی که سایتنمایند. در این بخش به بررسی تکنیک 

 پردازیم. می

 

 درگاه مستقیم بانکی. 3.1.1
یک فروشگاه آنالین قانونی اگر بخواهد محصولی را بفروشد، باید درگاه پرداخت تهیه نماید. اگر بخواهد درگاه پرداخت را مستقیم 

داخت  های پرتواند از درگاه، باید ابتدا اقدام به دریافت گواهی نماد اعتماد الکترونیکی نماید. البته میکندتهیه    PSPهای  از شرکت 

و با پرداخت اندکی کارمزد نیازی به دریافت گواهی نماد اعتماد  پی و... نیز استفاده کند  واسط همانند زرین پال، زیبال، نکست 

 الکترونیکی نداشته باشد. 

شد که مثال شخصی برای یک فروشگاه  های بانکی وجود نداشت و دیده مینظارت چندانی بر واگذاری درگاه  97،  96تا سال  

کرد. به این ترتیب بندی میگرفت و بعد اقدام به اجاره دادن درگاه پرداختش به یک سایت شرط ین کتاب درگاه پرداخت میآنال

نامه جدید به این شکل است که اگر فردی فروشگاهی را  در آئینبندی درگاه مستقیم بانکی در اختیار داشت. اما آن سایت شرط

باید ثبت دامنه سایت، حساب معرفی شده برای اعمال تراکنش، تمام اطالعات و احراز هویت، اندازی کرد به صورت اینترنتی راه

 .[4] گرفته شودهای بانکی درگاه کننده باشد تا مقابل اجاره دادن شدنبه نام فرد درخواست 

درگاه کردن  اجاره  عمال  گرفتن  بنابراین  حتی  یا  بانکی  مستقیم  وهای  پرداخت  پرداخت ادرگاه  از  سایتسط  برای  های  یارها 

بندی امروزه همچنان درگاه  های شرططور نیست که غیرممکن شده باشد. بسیاری از سایتبندی سخت شد. با این حال اینشرط 

دهند، بلکه  قرار نمی شان شناسایی و مسدود نشود، آن را در اختیار کاربران جدیدشانمستقیم بانکی دارند، اما برای اینکه درگاه

 دهند. اند، میبندی کردههایی که مبالغ باالیی در سایتشان شرط شده و آنتنها به کاربران شناخته 

 به عنوان مثال نگاهی به این سایت بیندازید: 

https://iranpay.me 
 

(. این وبسایت با  24شکل است )  Minter ساختگی به نام Voucherیک رسد این سایت یک سایت خرید و فروش به نظر می

یار و پوالم )یک پرداخت  درگاه پرداخت واسط است(  دهندهیار ارائههمین ظاهر توانسته است از شرکت باهمتا )که یک پرداخت

قرار گرفته و    MrPool  بندیدرگاه پرداخت اینترنتی بگیرد. اما درگاه پرداخت این وبسایت عمال در اختیار سایت شرط   دیگر(

ل حاضر برای سایت گیرد. نمایی از درگاه مستقیم بانکی این وبسایت که در حابرای شارژ حساب کاربران مورد استفاده قرار می

 نمایش داده شده است.  25شکل گیرد در مورد استفاده قرار می MrPool بندیشرط 

 

https://iranpay.me/
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 iranpay.me: تصویری از وبسایت 24شکل 

 

 
 MrPool بندیشرطمورد استفاده سایت  بانکی پرداخت : درگاه 25شکل 

 

 های کارت به کارتمهندسی معکوس برنامه. 3.1.2
بندی در حال حاضر درگاه پرداخت مستقیم بانکی در اختیار دارند، اما با توجه به ساده بودن شناسایی  های شرطبا اینکه وبسایت

بندی سخت شده است.  سریع آن توسط پلیس فتا عمال استفاده از آن تا حد زیادی برای گردانندگان سایت شرطو مسدود شدن  

 های دیگری استفاده کنند. دهند حداقل برای کاربران جدیدشان از روشها ترجیح میبنابراین گردانندگان این سایت
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هایی همانند همراه  است. برنامه "های کارت به کارتنامهمهندسی معکوس بر"ها های مورد استفاده این سایتیکی از روش

امکان انجام عملیات    اند(کارهای بانکی طراحی شدهانجام  برای    PSPهای  ها و شرکت)که توسط بانک، آپ، سکه و...  780کارت،  

کنند. گرداننده  استفاده می  APIها برای ارتباط با سرور خود از یک  دهند. این برنامهکارت به کارت در تلفن همراه به کاربر می

سازی را شبیه   APIمورد استفاده آن برنامه کرده و همان    APIاقدام به استخراج    هااین برنامهبندی با مهندسی معکوس  سایت شرط

یک  )یا کارت    ایبه یک کارت بانکی اجاره  بندیوبسایت شرطکرده و به طور خودکار عملیات کارت به کارت را از کارت کاربر  

 دهد. انجام می کاربر دیگر( 

خورده که عموما اوضاع مالی خوبی  بندی ابتدا با وعده کسب درآمد از یک سری افراد فریبهای شرطدر واقع گردانندگان سایت

سپس  بندی قرار دهند.  خواهند که یک حساب بانکی به نام خودشان باز کرده و آن را در اختیار گرداننده سایت شرطندارند، می

شتر درباره روال اجاره  گیرد. برای اطالعات بیمورد استفاده قرار میکارت به کارت کاربران    عملیات  این حساب به عنوان مقصد 

 مراجعه کنید. [5]بندی به مرجع های شرطدر سایتهای بانکی  کردن حساب

جعلی  ب شده است که بسیاری از افراد اقدام به طراحی درگاه پرداخت  بندی محبوهای شرط این موضوع به حدی بین سایت

های جعلی  ای از این درگاه. نمونهکننددهی میسرویسبندی های شرطو به سایت های رسمی کشور کردهدرگاه پرداختمشابه 

 ائه شده است.کنند، در ادامه اراستفاده می "های کارت به کارتمهندسی معکوس برنامه"بانکی که از روش 

 

 Master Payدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.1
سایت از میان   100بندی است به طوری که در حدود  های شرط پرداخت متداول درمیان سایت جعلی  های  مسترپی یکی از درگاه

  این از  کنند.(  استفاده می  Parsigaاسکریپت  هایی که از  )مخصوصا سایتکنند.  شده از این درگاه استفاده میسایت بررسی  230

از    5هزار تومان تا    50توان برای واریز مبالغ  می  درگاه  آپ های کارت به کارت  برنامهمیلیون تومان استفاده کرد. این درگاه 

)متعلق به    780و  ( بانک ملتپرداخت ملت وابسته به )متعلق به شرکت به سکه ، آسان پرداخت پرشین(  متعلق به شرکت)

شیوه استفاده از درگاه بدین صورت است که ابتدا .  کند استفاده می(  بانک اقتصاد نوینشرکت پرداخت نوین آرین وابسته به  

با وارد کردن شماره کارت و شماره تلفن یک پیامک از  .  (  26شکل  )  شوید در سایت میزبان مبلغ را وارد کرده و وارد درگاه می

(. سپس چنانچه کد ارسالی به تلفن همراه خود  29شکل  و   28شکل  و    27شکل  گردد )سمت آن برنامه بانکی به شما ارسال می

دسترسی    780های آپ، سکه یا  به حساب کاربری شما در یکی از برنامه  Master Payوارد کنید، آن گاه    Master Payدر  را  

نمایش خواهد داد. در این صفحه چنانچه اطالعات کارت بانکی خود را وارد کنید،    30شکل  ای همانند  پیدا کرده و سپس صفحه

Master Pay  ای خواهد از طریق حساب کاربری شما در آن برنامه اقدام به انجام عملیات کارت به کارت به یک کارت اجاره

 بندی خواهد رسید. ین ترتیب پول به دست سایت شرطکرد و به ا

باشد. پارسیگرام می  ParsPayدر واقع تنها یک رابط کاربری بر روی پارسیگرام و سامانه    Master Payهای ما  با توجه به بررسی 

ام به دادن  )فرشید امیرشقاقی( طراحی شده است، یک سامانه جعلی بانکداری است که اقد  Parsigaکه ظاهرا توسط شرکت  

APIکند.  بندی میهای شرطبه سایتهای کارت به کارت(  های درگاه پرداخت جعلی خود )مبتنی بر مهندسی معکوس برنامه

بندی ارائه شده است، رسما چیزی کمتر از های شرطبرای ارائه درگاه به سایت  Parsigramجالب اینجاست امکاناتی که در  

درگاه پارسیگرام به لینک زیر مراجعه    API(! برای بررسی بیشتر  31شکل  های ایران ندارد )بانک  شده توسطهای واقعی ارائهدرگاه

 کنید: 

https://parsigram.net/docs/gateway 

 یابد. یری از فیلترینگ به سرعت تغییر میهای پرداخت جهت جلوگآدرس دامنه درگاه نکته:

https://parsigram.net/docs/gateway
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 Master Pay: صفحه اول درگاه پرداخت جعلی  26شکل 

 

 

 Master Payشده از سمت برنامه آپ بعد از وارد کردن شماره تلفن و شماره کارت در : پیامک ارسال27شکل 

 

 GoPayProدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.2
  32شکل  های کارت به کارت طراحی شده و ظاهری مشابه  نیز مبتنی بر مهندسی معکوس برنامه  GoPayProدرگاه جعلی  

رسد این درگاه  شود، در نتیجه به نظر میاستفاده می  BetConstructاسکریپت  های دارای  دارد. این درگاه بیشتر توسط سایت

 کند. کار می  آپسازی شده است. این درگاه مبتنی بر مهندسی معکوس برنامه توسط گردانندگان ایرانی این اسکریپت پیاده
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 PAPA30درگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.3

بندی است که مبتنی بر روش  های شرطهای پرداخت مطرح سایتنیز از جمله دیگر درگاه  PAPA30درگاه پرداخت جعلی  

کنند.  از این درگاه استفاده می  iobetRو    Parsigaهای دارای اسکریپت  کند. اکثرا سایتعمل می  780مهندسی معکوس برنامه  

 نمایش داده شده است. 33شکل نمایی از این درگاه در 

 

 
 Master Payبعد از وارد کردن شماره تلفن و شماره کارت در  780شده از سمت برنامه : پیامک ارسال28شکل 

 

 
 Master Payشده از سمت برنامه سکه بعد از وارد کردن شماره تلفن و شماره کارت در : پیامک ارسال29شکل 
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 Master Pay: وارد کردن اطالعات کارت در 30شکل 

 

 
 درگاه جعلی پارسیگرام API: مستندات 31شکل 

 



 

 www.cyberno.ir نو سایبر  

 27 های پرداختبندی با تمرکز بر روشهای شرط تحلیل سایت

 
 GoPayPro: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 32شکل 

 

 Carti Payدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.4
مورد استفاده قرار   Nitrobetو    Digitainهای دارای اسکریپت  های جعلی که بیشتر در وبسایتیکی دیگر از درگاه پرداخت

نمایش    35شکل  و   34شکل  یی از این درگاه در  کند. نمااستفاده می  سکهگیرد. این درگاه از روش مهندسی معکوس برنامه  می

 داده شده است.

 

 CentralPayدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.5
  های کارت به کارت بر مهندسی معکوس برنامهمبتنی  موجود است که از روش    هایاهترین درگاین درگاه نیز یکی از پیشرفته

بانک )متعلق به    سکه(،  بانک صادرات)متعلق به    صاپ(،  بانک ملی)متعلق به    ایوا های  کند. این درگاه برنامهاستفاده می

بانک  )متعلق به شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا وابسته به    همراه کارتو    780(،  دیجیکاال)متعلق به    پیدیجی(،  ملت

 دهد! ( را مهندسی معکوس کرده است و از این نظر تقریبا یک پک کامل ارائه میآینده

 نمایش داده شده است.  36شکل نمایی از این درگاه پرداخت در 
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 PAPA30: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 33شکل 

 

 
 Carti Pay: بخش ورود شماره تلفن در درگاه پرداخت جعلی 34شکل 
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 Carti Pay: نمایی دیگر از درگاه پرداخت جعلی 35شکل 

 

 Novin Gatewayدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.6
شکل  کند. نمایی از آن در  عمل می 780توسعه داده شده است، از روش مهندسی معکوس برنامه    PHPاین درگاه که مبتنی بر  

 نمایش داده شده است.  37

 

 Jib Gateدرگاه پرداخت جعلی  .3.1.2.7
کند. نمایی از آن  عمل می  ایواو    آپتوسعه داده شده است، از روش مهندسی معکوس برنامه    Vue.JSاین درگاه که مبتنی بر  

 کنند. از این درگاه پرداخت استفاده می Riobetاسکریپت های دارای سایتنمایش داده شده است. اکثرا وب 38شکل در 

 منتشر شده است. (IbuPayایبوپی ) نسخه جدیدی از این اسکریپت با ظاهر جدید با نام   نکته:

 

 Pardakht Palدرگاه پرداخت جعلی  .3.1.2.8
نمایش    39شکل  . نمایی از آن در  ایواو با روش مهندسی معکوس برنامه    ASP.NETیک درگاه پرداخت جعلی دیگر مبتنی بر  

 کنند. از آن استفاده می Digitainاسکریپت های دارای سایتداده شده است. اکثرا وب

 

 Pay Pressدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.9
طراحی شده و ظاهری کامال مشابه درگاه پرداخت رسمی شرکت پرداخت الکترونیک  PHP این درگاه پرداخت جعلی مبتنی بر

های دارای سایتکند. این درگاه در وبعمل می  همراه بانک تجارتافزار  سداد دارد. این درگاه مبتنی بر مهندسی معکوس نرم

رسد توسط گردانندگان این اسکریپت طراحی شده است. نمایی  گیرد و به نظر میمورد استفاده قرار می  Betpressاسکریپت  

 ارائه شده است. 40شکل از این درگاه پرداخت جعلی در 
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 CentralPay: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 36شکل 

 

 

 CartPardakhtدرگاه پرداخت جعلی  .3.1.2.10
شود مبتنی بر  استفاده می  Super-6( نیز که ظاهرا تنها بر روی سایت  PHPشده با استفاده از  سازیاین درگاه پرداخت )پیاده

 نمایش داده شده است. 41شکل کند. نمایی از رابط کاربری آن در کار می 780مهندسی معکوس برنامه 

 موجود است: Google Playز هست که در همچنین این درگاه پرداخت دارای برنامه موبایلی پرداخت نی
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cartpardakht.app  
 

 
 Novin Gateway: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 37شکل 

 
 

 
 Jib Gate: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 38شکل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cartpardakht.app
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 Pardakht Pal: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 39شکل 

 

 
 Pay Press: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 40شکل 
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 Pardakht Cardدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.2.11
کند.  کار می  ایوا توسعه داده شده و با استفاده از مهندسی معکوس برنامه    PHPیک درگاه پرداخت جعلی دیگر که مبتنی بر  

 نمایش داده شده است. 42شکل نمایی از این درگاه پرداخت در 

 

 نامه بانک مرکزیکننده از عدم اجرای بخشهای سوء استفادهدرگاه .3.1.2.12
اپل  ی کدمل ای کرد که در آن مطابقت  نامهاقدام به صدور بخش  1397بانک مرکزی در اسفند     یهاشن یکیبا شماره همراه در 

لیت کارت به کارت تنها زمانی باید عملیات کارت به کارت را انجام  های دارای قاب. به عبارتی کلیه برنامه[6]  شد  یاجبار  ی لیموبا

های جعلی  دهند که مطمئن شوند صاحب کارت مبدا همان مالک سیم کارت تلفن همراه است. به همین خاطر درگاه پرداخت

 یات کارت به کارت انجام دهند. توانند از کارت کاربر عملنیاز به ارسال پیامک به تلفن همراه کاربر دارند. چرا که بدون آن نمی

درگاه برخی  که  کردیم  مشاهده  نمیما  ارسال  کاربر  به  پیامکی  هیچ  جعلی  پرداخت  را های  کاربر  همراه  تلفن  حتی  کنند. 

باشد.  و رمز دوم پویا( می  CVV2خواهند اطالعات کارت بانکی )شماره کارت، تاریخ انقضا، کد  خواهند! تنها چیزی که مینمی

تواند بدون اینکه شماره تلفن همراه صاحب کارت  طور یک درگاه پرداخت جعلی میع برای ما عجیب بوده است که چهاین موضو

 را بگیرد، عملیات کارت به کارت انجام دهد. 

 

 
 CartPardakht: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 41شکل 

 

شارژ   کارت  خرید  سایت  به  نگاهی  مثال  عنوان  می  Betforwardبه  سمت  بیندازید،  از  پیامکی  هیچ  سایت  این  که  بینید 

 کند: های کارت به کارت به کاربر ارسال نمیبرنامه

https://betforward.shop/ 
 

سال از صدور این   2های کارت به کارت با اینکه بیش از جالبی رسیدیم. اینکه برخی از برنامهشده به نتیجه  های انجامبا بررسی

 کنند! نامه را رعایت نمیبخشنامه گذشته است، هنوز این بخش

https://betforward.shop/
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ها استفاده کرده و عملیات کارت به  یکی از این برنامه  APIاز    https://betforward.shopهایی همانند  در نتیجه سایت

دهند و نیازی به ارسال پیامک به کاربر و ساخت حساب کاربری به  شده انجام میکارت را در یک حساب کاربری از پیش تعریف

 نام آن کاربر در برنامه ندارند. 

موسسه )متعلق به    فام(،  صادراتبانک  )متعلق به    صاپهای  ( برنامه 1400اردیبهشت    12های ما در حال حاضر )مطابق بررسی

)متعلق   اوانو( و بانک مسکن)متعلق به  پرنا(، توسنوابسته به  تراکنش همراه ایمن)متعلق به شرکت  شاپ(، اعتباری ملل

تواند عملیات  اند و در نتیجه هر کسی بدون اینکه صاحب کارت باشد، مینامه را رعایت نکرده( هنوز این بخشهمراه اولبه  

 اند. بندی نیز از همین مورد نهایت سوء استفاده را کردههای شرطها انجام دهد. سایتکارت به کارت در این برنامه

کند. با توجه به کارت مبدا یکی از  استفاده می  780و    صاپدر پس زمینه از دو برنامه    BetForwardسایت    نکته تکمیلی: 

(.  43شکل  خواهد )انتخاب شود، شماره تلفن همراه واقعی را از کاربر می  780چه  شود. چنانزمینه انتخاب میدو برنامه در پس

 اما چنانچه صاپ انتخاب شود، نیازی به شماره تلفن همراه کاربر ندارد.

 

 
 Pardakht Card: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 42شکل 

 

 های جلوگیری از این روش . راه3.1.2.13
باشد تا جایی که بیش از  بسیار محبوب می  "های کارت به کارتمهندسی معکوس برنامه"شود روش  همانطور که مشاهده می

 ها ارائه شده است. ای از آن خالصه 1جدول شده است. در سازی  درگاه پرداخت جعلی مبتنی بر این روش طراحی و پیاده 10

های کارت به کارت باید با تمهیداتی جلوی این روش را بگیرند. هر چند  های تولیدکننده برنامهبنابراین بانک مرکزی و شرکت

تواند هر  باشد. هر کسی میهای اندرویدی میهای تلفن همراه مخصوصا برنامهمشکل یک مشکل مرسوم در توسعه برنامه  این

آن را استخراج کرده و از آن برای اهداف خودش استفاده نماید، اما    APIبرنامه اندرویدی را بگیرد، آن را مهندسی معکوس کند،  

توانند از  های کارت به کارت میه از این روش وجود دارد. در واقع تولیدکنندگان برنامههای زیادی برای سخت کردن استفادراه

 هایشان استفاده نمایند: راهکارهای زیر برای جلوگیری از سوء استفاده از برنامه

https://betforward.shop/
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 کند.های مبدا می درخواست تلفن همراه واقعی کاربر را برای برخی کارت  BetForward.shop: سایت 43شکل 

 
 "های کارت به کارتمهندسی معکوس برنامه"های جعلی مبتنی بر روش : لیست درگاه پرداخت1جدول 

 های کارت به کارت مورد استفاده برنامه نام درگاه جعلی 

Pardakht Card  ایوا 

CartPardakht 780 

Pay Press همراه بانک تجارت 

Pardakht Pal  ایوا 

Jib Gate  آپ، ایوا 

Novin Gateway 780 

CentralPay همراه کارت780پی، ایوا، صاپ، سکه، دیجی ، 

Carti Pay  سکه 

PAPA30 780 

GoPayPro  آپ 

Master Pay  ،780آپ، سکه 

 

به دلیل اینکه حل کپچای پیچیده بدون  ت:  به هنگام انجام عملیات کارت به کار  ی پیچیدهاستفاده از کپچا  •

برای انجام عملیات کارت به کارت، نیاز به تعامل    شود با قرار دادن کپچامی دخالت انسان قابل انجام نیست، توصیه  

 د.دشوار گرد عملیات کارت به کارت کاربر وجود داشته باشد و فرآیند خودکارسازی

  برای خودکارسازی فرآیند کارت به کارتهای جعلی  درگاه  برخی :شدهساز و گوشی روت تشخیص اجرا در شبیه •

و رفتار کاربر )وارد کردن   کردهشده  ساز یا یک گوشی روتروی یک شبیه   بر  اقدام به اجرای برنامه کارت به کارت

سازی ممنوعیت اجرای شود با پیادهتوصیه میدهند.  می  انجام  خودکار  صورت  ( را بههااطالعات و کلیک روی دکمه

 د. استفاده گرفته شوء جلوی این مدل سوها، های پرداخت و کارت به کارت روی این محیطبرنامه
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برنامه پرداخت، الزم است ترافیک شبکه برنامه دریافت   API به منظور استخراج ه:  جلوگیری از شنود ترافیک شبک •

تواند این  می  SSL Pinningهمانند  های جلوگیری از شنود ترافیک  و تحلیل گردد، به همین دلیل استفاده از مکانیزم

 د.کار را دشوار ساز

استخراج ه:  کد برنام   3نگاریمبهم • برای  اقدامات الزم  از  از  ، تحلیل کد  API  یکی دیگر  استفاده  با  برنامه است که 

 د. تر کرتوان این کار را نیز سخت کردن مطالعه کد، مینگاری و پیچیدهابزارهای مبهم

تر باشد، مهندسی معکوس  سازی شده هر چقدر پیچیدهپیاده  REST APIتوابع    :APIهای سازی فراخوانیپیچیده •

از روش  ها ها و خروجیشود. مثال رمزنگاری ورودیتر میآن سخت  های رمزنگاری مستحکم و مبتنی بر  با استفاده 

 تواند مفید باشد. تبادل کلید می

از شیوه   تعیین اصالت برنامه تلفن همراه:  هایاستفاده از راهکار • از سوء  یکی  برای جلوگیری  های بسیار مفید 

باشد.  کند، میمی  APIه فراخوانی  هایی برای تعیین اصالت برنامه تلفن همراهی کاستفاده از این روش استفاده از روش

ارائه داده است. البته باید این    Google SafetyNet APIرا در    Integrity Checkمثال گوگل برای این کار راهکار  

 RESTسازی شده و امضای برنامه و خروجی آن به عنوان یک پارامتر اعتبارسنجی در  راهکار به صورت دقیق پیاده

API مراجعه نمایید. [7]و  [6]ر گیرد. برای اطالعات بیشتر در این مورد به مورد استفاده قرا 

استفادهIPمسدودسازی   • از این روش:های  برنامهشرکت  کننده  تولیدکننده  کارت میهای  به  کارت  توانند  های 

شود و وقتی  های مختلف( ارسال میرخواست کارت به کارت )با شماره تلفنچه میزان د  IPبررسی کنند از یک آدرس  

از یک حدی بیشتر است، اقدام به مسدودسازی   IPمشاهده کردند که میزان درخواست کارت به کارت از یک آدرس  

  ها()یا حداقل محدودتر کردن آن   های خارجیIPنمایند. همچنین بستن خدمات کارت به کارت بر روی    IPآن آدرس  

 های پرداخت جعلی مبتنی بر این روش را تا حدی سخت کند. تواند کار درگاهمی

دانند  بندی نمیهای شرطبسیاری از کاربران سایت  هشدار الزم به کاربر در هنگام ارسال پیامک به تلفن همراه:  •

بندی عمال دسترسی حساب کاربری خودشان برنامه کارت به کارت در یک سایت شرط   شدهپیامککه با وارد کردن کد  

توان با نوشتن هشدار مناسب در متن پیامک ارسالی تا  دهند. میبندی قرار میدر آن برنامه را در اختیار سایت شرط 

 . حدی کاربر را با خطرات انجام این کار آگاه کرد

 

 های کارت به کارت بررسی میزان امنیت برنامه .3.1.2.14
های پرداخت مانند آپ، سکه و...  های خود از برنامهبندی برای انجام پرداخت ریالی در سایتهای شرطسایتهمانطور که گفتیم  

ست.  های غیرمجاز گشته اپرداختتر شدن سواستفاده و  ها باعث سادهکنند. عدم رعایت موارد امنیتی در این برنامهاستفاده می

های پرداخت ها است. سواستفاده از برنامههای سواستفاده، خودکارسازی فرآیند کارت به کارت در این برنامهترین راهیکی از ساده

 د. ها انجام شوبرنامه API ساز یا استخراج تواند از طریق شبیه و کارت به کارت می

به برخی نکات از این روش در سایت  در بخش قبلی نگاهی  انداختیم. در این بخش  های شرطامنیتی جهت جلوگیری  بندی 

برنامه    18اند. نتیجه بررسی ما بر روی  های کارت به کارت تا چه حد این نکات امنیتی را رعایت کردهخواهیم ببینیم برنامهمی

 ارائه شده است. 2جدول  مطرح کارت به کارت در

 
3 Obfuscation 
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 های دارای قابلیت کارت به کارت: مقایسه برنامه2جدول 

 بندی استفاده در سایت شرطعدم  8احراز هویت Captcha 4Emulator-Anti 5Root-Anti SSL Pinning 6Obfuscation 7Only IRAN نام

 آپ
    

 
ProGuard    

 سکه 
    

 
ProGuard    

 تاپ
        

724 
    

 
DexGuard    

780 
        

 وا یا
        

 پاد( )پی  کیپاد
    

 
ProGuard    

 همراه کارت
        

 بله
        

 پیدیجی 
    

 
ProGuard    

 صاپ
    

 
ProGuard    

 فام 
    

 
ProGuard    

 همراه بانک تجارت
        

 شاپ
        

      پرنا
DexGuard    

 اوانو 
     

ProGuard    

 ستاره یک 
        

      پات الیف 
DexGuard    

 
کنند.  ترین نکات امنیتی را رعایت نمیهای کارت به کارت موجود در ایران حتی سادهبرنامه  برخی ازشود  همانطور که مشاهده می

ها برای یک فرد  آن  برخی از  ساده هستند و مهندسی معکوسو ساختاری    APIها دارای  های ما اکثر این برنامهبا توجه به بررسی

 باتجربه کمتر از یک روز زمان خواهد برد. 

 
 سازهای اندرویدی است منظور از این ویژگی عدم امکان اجرای برنامه در شبیه 4
 شده است های روتمنظور از این ویژگی عدم امکان اجرای برنامه در دستگاه 5
 سازی برنامه اندرویدی است منظور از این ویژگی مبهم 6
 منظور از این ویژگی، عدم عملکرد برنامه در خارج از کشور است. 7
 ک مرکزی است نامه بانمنظور از این ویژگی، احراز هویت مالک شماره تلفن همراه مطابق با بخش 8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sibche.aspardproject.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bpm.sekeh
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.tgbs.peccharge
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.sep.sesoot
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.hafhashtad.android780
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sadadpsp.eva
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etick.mobilemancard
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adpdigital.mbs.ayande
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.nasim
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mydigipay.app.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mydigipay.app.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mydigipay.app.android
https://cafebazaar.ir/app/ir.stsepehr.hamrahcard
https://cafebazaar.ir/app/com.fam.fam
https://cafebazaar.ir/app/ir.tejaratbank.tata.mobile.android.tejarat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopp
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.navaco.parna.mbank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebcom.ewano
https://play.google.com/store/apps/details?id=setare_app.ymz.yma.setareyek
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.irkish.putlife
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ای تمامی موارد موجود در این جدول را های بانکداری ارائه شده است. حتی اگر برنامهجدول باال تنها برای مقایسه برنامه نکته:

 بندی است. های شرطرعایت کند، لزوما به این معنی نیست که غیرقابل استفاده در سایت

 

 ( Auto Card to Card) خودکارروش کارت به کارت . 3.1.3
بندی دسترسی به حساب کاربر در یک برنامه کارت به  به روش قبلی است، با این تفاوت که دیگر وبسایت شرط این روش مشا

واریز نماید و شماره رسید    آن کارتخواهد پولی به  نمایش داده و از وی می  ای رااجاره  یک کارتشماره  گیرد. بلکه  کارت را نمی

کند. معموال  واریز به کارت را شناسایی کرده و حساب کاربر را شارژ می خودکار آن را در وبسایت وارد کند. سپس سایت به طور 

از طریق   یا همراه بانک به طور خودکار انجام  APIشناسایی واریز به کارت  اینترنت بانک  . )طریقه استخراج این  شودمیهای 

APIهای کارت به کارت است.(ها مشابه روش مهندسی معکوس برنامه 

چند    بندی محبوب است وهای شرطدر بین سایت  "های کارت به کارتمهندسی معکوس برنامه"این روش نیز همانند روش  

 های جعلی بانکی در ادامه ارائه شده است.هایی از این درگاهپرداخت جعلی مبتنی بر این روش ساخته شده است. نمونه  درگاه

 

 Digitainدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.3.1
مورد    Digitainاسکریپت  های دارای  اکثرا توسط سایتتوسعه داده شده است،    ASP.Netدرگاه پرداخت که مبتنی بر    این

 برای کاربران ایرانی توسعه داده  Digitainتوسط خود شرکت این درگاه  رسد به نظر میهای ما گیرد. با بررسیاستفاده قرار می

کند، دامنه اختصاصی مخصوص به خودش را برای این درگاه پرداخت شده است. هر چند هر وبسایتی که از این روش استفاده می

نشان   Whois  باشد که اطالعاتمی  grthrtj.comشود،  ها به آن ارسال میدارند، اما دامنه اصلی این درگاه که کلیه درخواست 

 است. Digitainدهد این دامنه به طور رسمی متعلق به شرکت می

 نمایش داده شده است. 44شکل نمایی از این درگاه پرداخت جعلی در 

 

 PayIRدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.3.2
در  ipayir.comکند، از طریق دامنه عمل می  "کارت به کارت خودکار"پرداخت جعلی نیز که مبتنی بر روش این درگاه  

 آن قرار داده شده است: APIدسترس است. در آدرس زیر مستندات 

https://ipayir.com/doc/ 
درگاه  های ما بسیاری از کدهای این درگاه مشابه ارائه شده است. مطابق بررسی 45شکل نمایی از این درگاه پرداخت جعلی در 

 اند. سازی شدهتوان نتیجه گرفت این دو درگاه توسط یک تیم طراحی و پیادهاست. بنابراین می rdPardakht Caپرداخت 

 

 
 Digitain: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 44شکل 

https://ipayir.com/doc/
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 PayIR: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 45شکل 

 

 UPALدرگاه پرداخت جعلی . 3.1.3.3
هایی که این درگاه  ارائه شده است. برخی از دامنه   46شکل  طراحی شده است. نمایی از آن در    PHPاین درگاه نیز مبتنی بر  

 کند، عبارت است از:استفاده می

http://dargahema.org/ 
http://zarpays.org/ 
https://novinpey.org / 

http://daypardakht.com/ 
http://dargahema.org/ 
http://navinpardakht.com/ 
http://zarinpals.com 

 نمایش داده شده است. 47شکل نمایی از پنل مدیریتی این درگاه در 

 آپلود شده است:  githubکنند که در ها به یک نمونه کدی اشاره میتمامی این دامنه

https://gist.github.com/dejavu-m/3a485ceb4846c85435f3#file-upal-php 
 

د را در  این ک dejavu-mهاب قرارداده شده است. کاربر در گیت UPALاین لینک به عنوان ماژول مربوط به درگاه پرداخت 

 نمایش داده شده است. githubحساب   48شکل تصویر پروفایل این کاربر در  سایت قرار داده است.

اینترنت می در واقع یک درگاه پرداخت واسط    UPALتوان فهمید که درگاه پرداخت  با نگاهی بیشتر به ردپاهای موجود در 

 توسط یک شرکت کوچک در گیالن توسعه داده شده بود:  upal.irبا دامنه  1394رسمی بوده است که در سال 

https://profile.iwmf.ir/organizations/upal.ir 
http://www.webhostingtalk.ir/showthread.php?t=150510 

http://zarpays.org/
http://daypardakht.com/
https://gist.github.com/dejavu-m/3a485ceb4846c85435f3#file-upal-php
https://profile.iwmf.ir/organizations/upal.ir
http://www.webhostingtalk.ir/showthread.php?t=150510
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https://web.archive.org/web/20160601112849/http://upal.ir / 

 

نتوانسته چندان موفق باشد و فعالیتش متوقف شد. بعد از مدتی سازندگان این درگاه پرداخت   UPALظاهرا درگاه پرداخت واسط  

کرده و در حال حاضر به    "کارت به کارت خودکار"اقدام به ارائه درگاه پرداخت جعلی مبتنی بر روش    UPALبا بروزرسانی کد  

 دهند. ی خدمات ارائه میبندهای شرطصورت زیرزمینی به سایت

 

 
 UPAL: نمایی از درگاه پرداخت جعلی 46شکل 

 

 

 
 UPAL: پنل مدیریتی درگاه پرداخت جعلی 47شکل 

https://web.archive.org/web/20160601112849/http:/upal.ir/
https://web.archive.org/web/20160601112849/http:/upal.ir/
https://web.archive.org/web/20160601112849/http:/upal.ir/
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 UPAL: تصویر پروفایل کاربر آپلودکننده کدهای درگاه پرداخت 48شکل 

 

 های جلوگیری از این روش راه. 3.1.3.4
ها  های بانکی است. باید این کارتبهترین روش جلوگیری از اجاره دادن کارت  "کارت به کارت خودکار"برای جلوگیری از روش  

دهند، برخورد شود و در نتیجه هزینه ها قرار میر اختیار این سایتهایشان را دبه سرعت شناسایی شده و با کسانی که کارت

. اما به نظر کافی نیست، چرا که در حال حاضر این  [9]انجام این کار را باال برد. در این مورد پلیس فتا اقداماتی انجام داده است  

 بندی کامال متداول و مورد استفاده است.  های شرطروش در سایت

از روش هایی است که به طور ای کمک کند، طراحی اسکریپتهای اجارهتواند برای تسریع شناسایی کارتهایی که مییکی 

 کنند. بندی استخراج میهای شرطایتهای پرداخت سها را از درگاهخودکار این کارت

تواند برای سخت کردن خودکارسازی گفته شد نیز می  روش  نیاز ا  یریجلوگ  یهاراه  3.1.2.13همچنین مواردی که در بخش  

 تعیین واریز کارت به کارت مفید باشد. 

 

 ( Manual Card to Card) دستی روش کارت به کارت . 3.1.4
به صورت دستی انجام   ایهای اجارهجلوگیری از شناسایی کارتدر این روش روال کارت به کارت )یا واریز به حساب( جهت  

ای گرفته و پولی را به آن ای یا حساب اجاره بندی یک شماره کارت اجارهشود. یعنی عموما کاربر باید از پشتیبان سایت شرط می

 سپس اطالعات واریز را در سایت وارد کرده تا پشتیبان به صورت دستی حساب کاربر را شارژ کند.  واریز کند.

بندی دارد، چرا که پشتیبان وبسایت باید روال پرداخت را به صورت دستی البته این روش دردسر بیشتری برای مدیر سایت شرط

 خودکار دهند روال پرداختشان به طور  پشتیبان ندارند و ترجیح میچک کند و از طرفی برخی کاربران عالقه چندانی به ارتباط با  

 انجام گیرد. 

 

 های پرداخت سایر روش. 3.2
ترین روش پرداخت در  بندی انداختیم. با اینکه پرداخت ریالی محبوبهای شرطهای ریالی سایتدر بخش قبلی نگاهی به روش

 شویم. ها آشنا میدیگری نیز وجود دارد که در این بخش با برخی از آنهای مرسوم بندی است، اما روشهای شرطسایت

 

 WebMoneyو  Perfect Moneyپرداخت مبتنی بر . 3.2.1
است  اینترنتهای غیر نقدی در  یک سیستم پرداخت الکترونیکی برای پرداخت (Perfect Moneyانگلیسیبه  )   پرفکت مانی 

ثبت شده در   Perfect Money Finance Corp این سیستم از نظر حقوقی متعلق بهت.  اس  ایجاد شده   2007که در سال  

 . [10]د باشدفتر مرکزی و خدمات عملیاتی آن در زوریخ میاست که  پاناما 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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ن به  رادر ای   Visa Cardو    Master Cardهای بانکی  و کارت  PayPalالمللی همچون  های پرداخت بیناینکه روش   با توجه به

تحریم از  دلیل  استفاده  نیستند.  استفاده  قابل  راحتی  به  وبپرفکتها  و  )یمانی  مشابه مانی  الکترونیکی  پرداخت  سیستم  ک 

مانی ایران را تحریم مانی و وبهای خارجی محبوب است. چرا که پرفکت شده در روسیه( در ایران به شدت برای پرداخت طراحی 

احراز هویت قبول مدارک  اند و حتی اطالعات هویتی کاربران ایرانی )همانند تصویر شناسنامه و کارت ملی( را به عنوان  نکرده

 کنند. می

پرفکت انجام میمانی و وبافتتاح حساب  راحتی  به  ایران  از این حساب شود و هممانی در  با  چنین امکان واریز و برداشت  ها 

 کارت، اول پرداخت و... به سادگی قابل انجام است.های واسط همانند ایرانیکتاستفاده از شر

سایت در  خاطر  همین  شرط به  درگاههای  از  بعد  محبوببندی  ریالی،  پرداخت  بر  های  مبتنی  پرداخت  پرداخت،  روش  ترین 

Perfect Money    از را پشتیبانی   Perfect Moneyبندی موجود پرداخت مبتنی بر  های شرطوبسایت  %95است. بیش 

 کنند. می

مانی  ووچر پرفکتگیرد.  بندی بسیار مورد استفاده قرار میهای شرطنیز در سایت  Perfect Money Voucherاستفاده از  

مانی در نظر گرفته شده و برای انجام امور مختلف مالی از طریق های ارزی است که به عنوان کارت شارژ پرفکتتیکی از انواع کار

 .[11]د گیرشبکه پرداخت پرفکت مانی مورد استفاده قرار می

ی  هاوبسایت  %1گیرد و کمتر از  بندی مورد استفاده قرار نمیهای شرطچندان در سایت  WebMoneyنکته جالب اینجاست که  

مانی  هایی است که وبگیریکنند. یکی از دالیل این موضوع سختمانی به عنوان روش پرداخت استفاده میاز وب  بندیشرط 

. اما در [12]دالر امکان واریز پول دارید    100روزانه  نکنید، تنها    Verifyانی که حسابتان را  کند. شما تا زمبرای احراز هویت می

Perfect Money  حتی اگر حسابتان را  وجود ندارد. واریز و برداشتعمال محدودیتVerify   .نکنید 

های احراز )برای حساب  %0.5بندی نرخ کارمزد  های شرطبرای مدیران سایت  Perfect Moneyیکی دیگر از دالیل محبوبیت  

توسط   Perfect Money. با توجه به این موارد  [13]است    %0.8مانی  باشد. در حالی که این میزان در وب شده( میهویت

 گیرد. کالهبرداران ایرانی به شدت مورد استفاده قرار می

 

 های نامعتبر Voucherپرداخت مبتنی بر . 3.2.2
  دیخرتوان اقدام به  همانند یک کارت شارژ است که با استفاده از آن می  Perfect Money Voucherهمانطور که گفتیم  

بندی با الهام  های شرطکنند، نمود. حال برخی سایترا پشتیبانی می Perfect Moneyکه   ی خارج یهاتیاز انواع سا نیآنال

ها هیچ Voucherاند. این  نامعتبر و شخصی برای خودشان ساخته   Voucherیک سری    Perfect Money Voucherاز  

 بندی ندارند. های شرط سایتکاربردی مگر استفاده در 

 ادامه ارائه شده است.های نامعتبر در Voucherای از این نمونه 

 

 PS-Voucherنامعتبر  Voucher. کد 3.2.2.1
تعداد    کدی چند رقمی است که ترکیبی اتفاقی از اعداد و حروف است. این کد به صورت قراردادی بین  PS-Voucherکد  

گویند این کد  قابل استفاده است. برخی منابع می  1xbetبندی  روسی شرط  بندی ایرانی و سایتشرطهای  سایت  محدودی از

 .[14]شود ساخته شده و تبلیغ میتوسط یک صرافی ایرانی 

 

 Parsigram Voucherنامعتبر  Voucher. کد 3.2.2.2
از    Parsigaنیز کدی است که توسط شرکت    Parsigram Voucherکد   امیر شقاقی( طراحی شده و در برخی  )فرشید 

شرطسایت استفادههای  اسکریپت  بندی  از  می  Parsigaکننده  قرار  استفاده  وبسایتمورد  از  یکی  تصویر  که  گیرد.  هایی 

Parsigram Voucher نمایش داده شده است.  49شکل کند در را قبول می 
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 بندی در یک سایت شرط Parsigram Voucher: استفاده از 49شکل 

 

 Pars Voucherنامعتبر  Voucher. کد 3.2.2.3
 Voucherطراحی شده و در حال حاضر تنها سایتی که این  WinParsبندی نیز توسط طراحان سایت شرط Voucherاین 

 (.50شکل است ) WinParsکند، همان سایت را قبول می

 

 
 WinParsبندی در سایت شرط Pars Voucher: استفاده از 50شکل 
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 9پرداخت مبتنی بر رمزارز. 3.2.3
گیرند. همچنین بندی نیز بسیار مورد استفاده قرار میهای شرط ت حفظ حریم خصوصی در سایت یبا توجه به خصوص رمزارزها  

 کنند.  بندی برای خارج کردن پول از ایران از رمزارزها استفاده میهای شرطبسیاری از مدیران سایت

 

 
 شود.استفاده می Digitainای مبتنی بر اسکریپت ه: درگاه پرداخت مبتنی بر رمزارز که بیشتر در سایت51شکل 

 

 
 Jet Cryptocurrency: درگاه پرداخت مبتنی بر رمزارز 52شکل 

 
9 Cryptocurrency 
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از سایت از درگاههای شرطبرخی  از کاربران  برای دریافت رمزارز  استفاده میبندی  اختصاصی  ایرانی    51شکل  کنند. در  های 

شود،  استفاده می  Digitainاسکریپت  های مبتنی بر  های پرداخت ایرانی مبتنی بر رمزارز که بیشتر در سایتای از درگاهنمونه 

پرداخت    52شکل  . همچنین در  ارائه شده است از درگاه  نیز در برخی وبسایت  Jet Cryptocurrencyنمایی  های  که آن 

 گیرد، ارائه شده است.بندی مورد استفاده قرار میشرط 

سایت از  دیگر  شرطبرخی  ترجیحبندهای  پرداخت داده  ی  درگاه  از  بیناند  همانند  های  رمزارز  و   CoinPaymentsالمللی 

Coinbase    های  برای مدیران سایت  اند، اما این موضوعایران را تحریم کرده  های پرداختدرگاهاستفاده نمایند. هر چند این

 کند. بندی که اکثرا در خارج از ایران فعال هستند، مشکلی ایجاد نمیشرط 

های دیگر  بندی نسبت به روش های شرطهای ما هرچند در حال حاضر پرداخت مبتنی بر رمزارز در سایتدر کل مطابق بررسی

گیرد، اما با توجه به اینکه استفاده از رمزارزها در بین کمتر مورد استفاده قرار می  Perfect Moneyهمانند پرداخت ریالی یا  

 بندی افزایش یابد. های شرط شود به مرور استفاده از رمزارزها در سایتبینی میایرانیان به سرعت در حال افزایش است، پیش

 

  

https://www.coinpayments.net/
https://www.coinbase.com/
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 و کارهای آتی گیرینتیجه . 4
های پرداخت مورد بندی و روشهای قمار و شرطکامل و دقیقی بر روی سایتتحلیل  ایم تا حد ممکن  در این مستند سعی کرده

های  بندی مخصوصا روشهای شرطها داشته باشیم. همچنین به ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از عملکرد سایتاستفاده در آن

 ها پرداختیم.ده از این سایتها و در نتیجه کاهش استفاپرداخت آن 

  یفضا  ژهیامور و  یریگیمعاونت پ شاپرک،    یادی توسط پلیس فتا، بانک مرکزی،بندی کارهای زهای شرطدر حوزه مبارزه با سایت

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانها می، دادستانی کل کشور، مرکز ماهر و... انجام شده است. از جمله آن یدادگستر یمجاز

 [15]بندی با استفاده از سامانه کاشف های شرطشناسایی حساب •

 [16]بندی های شرطفیلترینگ فوری سایت •

 [17]ی بندهای مرتبط با قمار و شرطشناسایی هوشمند درگاه •

 [18]بندی های شرط کنندگان سایتدستگیری تبلیغ  •

 [19]شروع اعتبارسنجی مشتریان بانکی توسط بانک مرکزی  •

 

بندی همچنان با قدرت  های شرطهای ما که بخشی از آن در این گزارش مستند شده است، سایتبا این حال مطابق با بررسی

کنند. لذا لزوم افزایش مبارزه با  اقدام به کسب درآمد نامشروع از این روش می  بسیاری از افراد  و  شده  در فضای مجازی تبلیغ

 شود.ها بیش از پیش احساس میهای کسب درآمد آنراهها مخصوصا جهت مسدودسازی این سایت

 

هر  نکته:   نیاز  در صورت  مستند  یک  6این  وضعیت ماه  و  تغییرات  آخرین  بررسی  به  بروزرسانی  هر  در  شد.  خواهد  بروز  بار 

 بندی پرداخته و همچنین ایرادات نگارشی و فنی نسخه قبلی مستند را رفع خواهیم کرد.های شرطسایت
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 هاپیوست . 5
 Parsigaکننده از اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب3جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هادامنهبرخی از  اینستاگرام تلگرام برند

021 Bet game021 021site 

https://s21.site 
https://x21x.pw 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U17021045 
(hazarat) 

1400/01/21 

313 Bet putakbet putakbet313 https://30sad13.net 

CentralPay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/27 

69 Bet sixtyninebet - https://six6nine969.club 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
- 1400/01/20 

8tagbet Hashtagbet 8tagbet https://8tagbet.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/24 

abt90 abt90 abt90s 

https://90abtt.com 
https://abt77k.info 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/17 

Ace 90 Bet Ace90Bet Ace90Bet https://ac32mr.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/20 

Alef Bet alefbet_90 alefbet_90 https://alfaen.cyou 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21543246 
(2765947) 

1400/01/18 

Alo Bet alobet90 alobet90 https://talash35.xyz 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/22 

ARIA BET aria90bet  aria90bet  https://k7l5co.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

Ariana Bet - ariananabaey  https://viva-ariana.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
- 1400/01/19 

ASA Bet - aasbett https://asabet.xyz 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/17 

Asbet asbett1 asbett_ir 

https://asbet.top 
https://atse.top 
https://aasb.top 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U23328654 
(9022723) 

1400/01/18 

Bad Girls badgirls90 - https://t6ktt.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

Bakht90 - - https://bakht90.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U21093718 
(7562107) 

1400/01/17 

Bazi 247 Bazi247 Bazi247 https://bazihokm.pw 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
Parsigram Card 

Bitcoin 

- 1400/01/23 

Benefit benefitbet betbenefit https://benefit777.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U21093718 
(7562107) 

1400/01/25 

Bet45 bet45 bet45_bet  https://bb45bb.com 

CentralPay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/25 

Bet 90 - bettt90 https://b90bb.org 
CentralPay 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/17 

https://telegram.me/game021
https://instagram.com/021site
https://s21.site/
https://x21x.pw/
https://telegram.me/putakbet
https://instagram.com/putakbet313
https://30sad13.net/
https://telegram.me/sixtyninebet
https://six6nine969.club/
https://telegram.me/Hashtagbet
https://instagram.com/8tagbet
https://8tagbet.com/
https://telegram.me/abt90
https://instagram.com/abt90s
https://90abtt.com/
https://abt77k.info/
https://telegram.me/Ace90Bet
https://instagram.com/Ace90Bet
https://ac32mr.com/
https://telegram.me/alefbet_90
https://instagram.com/alefbet_90
https://alfaen.cyou/
https://telegram.me/alobet90
https://instagram.com/alobet90
https://telegram.me/aria90bet
https://instagram.com/aria90bet
https://k7l5co.casa/
https://instagram.com/ariananabaey
https://viva-ariana.com/
https://instagram.com/aasbett
https://asabet.xyz/
https://telegram.me/asbett1
https://instagram.com/asbett_ir
https://asbet.top/
https://atse.top/
https://aasb.top/
https://telegram.me/badgirls90
https://bakht90.com/
https://telegram.me/Bazi247
https://instagram.com/Bazi247
https://bazihokm.pw/
https://telegram.me/benefitbet
https://instagram.com/betbenefit
https://benefit777.com/
https://telegram.me/bet45
https://instagram.com/bet45_bet
https://bb45bb.com/
https://instagram.com/bettt90
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Betball90 - b90 https://betball90.com 
https://vbmgimir.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
Parsigram Card 

Bitcoin 

- 1400/01/17 

Bet Baz Club betbazclub betbazclub https://btbaz66.pw 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Parsigram Voucher 

U19642915 
(5006982) 

1400/01/25 

Bet City betcity_bet betcity_bet http://betcity04.website 
Master Pay 

Perfect Money Voucher 
Parsigram Voucher 

- 1400/01/23 

BetDooni betdooni90 betdooni90 https://k7o5c.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/22 

Beteto beteto - https://8bto.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/24 

Betgg - - https://lipbetgg.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher - 1400/01/20 

BetJavan betjavan betjavan https://bsxzjvx.me 

Shaparak (Down) 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/23 

Bet Land betlandofficial betlandofficial https://onlinegame90f.online 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/23 

Betobet Betoobetofficial Betoobetofficial https://btbt3.live 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/22 

Betowin betowin_ir betowin_ir https://betowin90.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher - 1400/01/21 

Betpoint betpoint90 betpoint90 https://13bpoint.fun 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

BETTIME 90 Bettime90 Bettime90 https://mybtime90.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
- 1400/01/23 

BetSpot bspot bet_spot https://betspot3.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/22 

BiaBet mybiabet mybiabet https://biabet.xyz 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/18 

Bingo Bet Bingobet90 Bingobet90 https://tqotl.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/19 

Bet Iran betirancasino betiran_casino https://betiran100.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/24 

Bitobet bitob90 bitob90 https://qt8ql.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/21 

Bomb Bet bomb_betin bomb_betin https://bombsite.xyz 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

Casino Iran casinoiran90 casinoiran90 https://casarin.fun 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

CASPIAN BET caspianbet90 caspianbet90 https://l7tql.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

Chill Bazi chillbazicasino chillbazi https://b77kc.casa 

Master Pay 
Parsigram Card 

Parsigram Voucher 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 

- 1400/01/22 

Chiz Bet chiz.bet chiz.bet https://bchiz90.com 

CentralPay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/17 

https://instagram.com/b90
https://betball90.com/
https://vbmgimir.com/
https://telegram.me/betbazclub
https://instagram.com/betbazclub
https://btbaz66.pw/
https://telegram.me/betcity_bet
https://instagram.com/betcity_bet
https://telegram.me/betdooni90
https://instagram.com/betdooni90
https://k7o5c.casa/
https://telegram.me/beteto
https://8bto.com/
https://lipbetgg.com/
https://telegram.me/betjavan
https://instagram.com/betjavan
https://bsxzjvx.me/
https://telegram.me/betlandofficial
https://instagram.com/betlandofficial
https://telegram.me/Betoobetofficial
https://instagram.com/Betoobetofficial
https://btbt3.live/
https://telegram.me/betowin_ir
https://instagram.com/betowin_ir
https://betowin90.com/
https://telegram.me/betpoint90
https://instagram.com/betpoint90
https://13bpoint.fun/
https://telegram.me/Bettime90
https://instagram.com/Bettime90
https://mybtime90.com/
https://telegram.me/bspot
https://instagram.com/bet_spot
https://betspot3.com/
https://telegram.me/mybiabet
https://instagram.com/mybiabet
https://biabet.xyz/
https://telegram.me/Bingobet90
https://instagram.com/Bingobet90
https://telegram.me/betirancasino
https://instagram.com/betiran_casino
https://betiran100.com/
https://telegram.me/bitob90
https://instagram.com/bitob90
https://qt8ql.casa/
https://telegram.me/bomb_betin
https://instagram.com/bomb_betin
https://bombsite.xyz/
https://telegram.me/casinoiran90
https://instagram.com/casinoiran90
https://casarin.fun/
https://telegram.me/caspianbet90
https://instagram.com/caspianbet90
https://telegram.me/chillbazicasino
https://instagram.com/chillbazi
https://b77kc.casa/
https://telegram.me/chiz.bet
https://instagram.com/chiz.bet
https://bchiz90.com/
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COCO BET cocobet cocobetonline https://cocoosuydusna.online 

Master Pay 
Perfect Money 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/24 

Dance Bet dance1z - https://dncia.xyz 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U17021045 
(hazarat) 

1400/01/17 

DiamondVIP - diamondbetvip https://bddue.info 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/25 

Digi Bet digibet90 - https://digi66.buzz 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/23 

Doctorbet dr_bet_ir doctor_bet_ir https://doctorbt.digital 
Master Pay 

Perfect Money Voucher - 1400/01/21 

Doobixbet doobixbet doobixbet https://4jyyu.website 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/23 

Dynamite dynamite021 dynamite_casino https://d346n368.cyou 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

PAPA30 

U21543246 
(2765947) 

1400/01/24 

Fair Play fairplaybet_90 fairplaybet_90 

https://2fplay.fun 
https://1331fair.pw 

CentralPay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/25 

Fenty bet fentybet fenty.90 https://fenty90.com 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Bitcoin 
- 1400/01/18 

Fifa 90 - - https://fifaq.online 

Novin Gateway 
Parsigram Voucher 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/17 

Fit Bet Fiitbet fitbettt https://fitbeauty.pw 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U21543246 
(2765947) 

1400/01/17 

Game Taj - gametaj1 https://gametaj.club 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
Parsigram Card 

Bitcoin 

- 1400/01/24 

GEM Bet gem1bet_90 gem1bet90 https://g1tobtt.club 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

God Bet godbet_1 - https://gdset.info 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/22 

GolBet98 golbet98 golbet98 

https://goll98bet.com 
https://guccibet360.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/02/10 

GOLD BET GoldBet_Com betgold2018 https://gollb.website  

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

Golf Bet - - 
https://goppl1.club 
https://gooldft.club 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/25 

Gorg Bet Gorgbet_com gorgbet https://baaaazi.online 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/20 

Gucci Bet guccibetir guccibet.ir https://guccibeet.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/20 

Hami bet - - https://hami90.online 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/20 

Hazarat hazarat_game hazarat_play https://ohazara.info 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U17021045 
(hazarat) 

1400/01/17 

HIBET hibet_ir hibet_ir https://hib2020.com 
Master Pay 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

https://telegram.me/cocobet
https://instagram.com/cocobetonline
https://cocoosuydusna.online/
https://telegram.me/dance1z
https://dncia.xyz/
https://instagram.com/diamondbetvip
https://bddue.info/
https://telegram.me/digibet90
https://digi66.buzz/
https://telegram.me/dr_bet_ir
https://instagram.com/doctor_bet_ir
https://telegram.me/doobixbet
https://instagram.com/doobixbet
https://4jyyu.website/
https://telegram.me/dynamite021
https://instagram.com/dynamite_casino
https://d346n368.cyou/
https://telegram.me/fairplaybet_90
https://instagram.com/fairplaybet_90
https://2fplay.fun/
https://1331fair.pw/
https://telegram.me/fentybet
https://instagram.com/fenty.90
https://fenty90.com/
https://fifaq.online/
https://telegram.me/Fiitbet
https://instagram.com/fitbettt
https://instagram.com/gametaj1
https://telegram.me/gem1bet_90
https://instagram.com/gem1bet90
https://g1tobtt.club/
https://telegram.me/godbet_1
https://gdset.info/?referer=11719
https://telegram.me/golbet98
https://instagram.com/golbet98
https://goll98bet.com/
https://guccibet360.com/
https://telegram.me/GoldBet_Com
https://instagram.com/betgold2018
https://gollb.website/
https://goppl1.club/
https://gooldft.club/
https://telegram.me/Gorgbet_com
https://instagram.com/gorgbet
https://baaaazi.online/
https://telegram.me/guccibetir
https://instagram.com/guccibet.ir
https://guccibeet.com/
https://hami90.online/
https://telegram.me/hazarat_game
https://instagram.com/hazarat_play
https://ohazara.info/
https://telegram.me/hibet_ir
https://instagram.com/hibet_ir
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Homa Bet homabet homabet.bet https://7cq7cl.casa 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

HOT Bet hotbet_game hotbet.casino https://vshjeudhji5itf.casa 

Master Pay 
Perfect Money Voucher - 1400/01/17 

IranianBet iranianbet_com - https://i590b.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/23 

Iranbwin iranbwin iranbwin https://iranbwin.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/19 

IRXBET irx.bet irxbet_game 

https://x666666.top 
https://rret.top 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/17 

Jet Bet JetBet90 jetbet9090 https://p3fs.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

Joker Bet joker_90bet jetb90 https://joker90.pw 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

KENZO kenzo_casino joker_90bet https://kzkz987.club 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Parsigram Voucher 

- 1400/01/25 

KishBet kishbetsupport kenzo_casino https://kishbet01.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/22 

Latibet latibett kishbetir https://uhuh87.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/25 

Live Bet live90bet latibetvip https://dopbenmoidl.pw 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U21093718 
(7562107) 

1400/01/17 

Livebetvip live90bet live90bet https://livebetvip.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U21093718 
(7562107) 

1400/01/19 

Loco Bet - - http://locoooooo90.pw 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U28698249 
(9107816) 

1400/01/17 

MangoBet mangobet90 mangobet90 https://3ol8.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/22 

Mars Bet - - https://marsbet7.com 

Master Pay 
Parsigram Voucher 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/20 

Me2Bet me2bet me2bet https://mee2btt.club 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/17 

Medal 90 medal90 medalnavad https://medalyek.pw 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/22 

Mobilebet - - https://mobilbeti5.com 

Master Pay 
Parsigram Voucher 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/17 

Moneybet moneybet_90 moneybet_90 https://k7c7.casa 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/20 

Monkeybet 
monkeybet_offici

al 

monkeybet_offici
al 

https://monkeybet.life 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/19 

https://telegram.me/homabet
https://instagram.com/homabet.bet
https://7cq7cl.casa/
https://telegram.me/hotbet_game
https://instagram.com/hotbet.casino
https://vshjeudhji5itf.casa/
https://telegram.me/iranianbet_com
https://i590b.com/
https://telegram.me/iranbwin
https://instagram.com/iranbwin
https://iranbwin.com/
https://telegram.me/irx.bet
https://instagram.com/irxbet_game
https://x666666.top/
https://rret.top/
https://telegram.me/JetBet90
https://instagram.com/jetbet9090%0ajetb90%0a 
https://p3fs.casa/
https://telegram.me/joker_90bet
https://instagram.com/jetbet90
https://joker90.pw/
https://telegram.me/kenzo_casino
https://instagram.com/joker_90bet
https://kzkz987.club/
https://telegram.me/kishbetsupport
https://instagram.com/kenzo_casino
https://telegram.me/latibett
https://instagram.com/kishbetir
https://uhuh87.casa/
https://telegram.me/live90bet
https://instagram.com/latibetvip
https://telegram.me/live90bet
https://instagram.com/live90bet
https://livebetvip.com/
http://locoooooo90.pw/
https://telegram.me/mangobet90
https://instagram.com/mangobet90
https://3ol8.casa/
https://marsbet7.com/
https://telegram.me/me2bet
https://instagram.com/me2bet
https://telegram.me/medal90
https://instagram.com/medalnavad
https://medalyek.pw/
https://mobilbeti5.com/
https://telegram.me/moneybet_90
https://instagram.com/moneybet_90
https://k7c7.casa/
https://telegram.me/monkeybet_official
https://telegram.me/monkeybet_official
https://instagram.com/monkeybet_official
https://instagram.com/monkeybet_official
https://monkeybet.life/
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OSCARBET - oscaarbet https://oscarbt7.club 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/24 

Pablo Bet Pablo_Casino pablo90casino https://cnidjrtijitji6jijy.casa 

Master Pay 
Perfect Money Voucher - 1400/01/20 

Perspolisi - - https://pbt90.pw 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/17 

Parkingbet parkingbet parkingbet https://parkkingbt.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher - 1400/01/21 

Pishgoobet pishgoobt pishgoobet https://pishgoobet.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/19 

Pocobet pocobet parmisraz https://ppcosvcdfasd.online 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U21093718 
(7562107) 

1400/01/25 

Q Bet qbet_casino qbet_casino https://rororo.digital 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/23 

RABET rabet_official rabet_official https://ra6bt.site 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/24 

RED BET redbet90 - https://1redbet90.club 

Shaparak (Down) 
Perfect Money Voucher 

- 1400/02/10 

Rich Bet hazarat_game - https://richia.xyz 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/17 

RikaBet Rikabet Rikabet https://rikabet.org 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/21 

Rolex Bet rolexbet90 rolexbet90 

https://lsdmujdo.monster 
https://rolbezan90bt.cyou 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

RollGames RollGames24 rollgames24 https://cqksc.casa 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/22 

Shadow 
Games 

- - https://nscdjunrfuj.fun 

Master Pay 
Perfect Money Voucher - 1400/02/10 

Shah Bet shahbet90 shahbet90 https://shbt90.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/20 

Shark Bet sharkbetcasino sharkbetcasino https://sharki2020.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/24 

Shart Bet - shartbet90 https://shart9090.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

SIB Bet sibbet90 sibbet90 https://sib456.site 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

Sigaribet sigaribet_com sigaribet_com https://sigaribet.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/19 

Sisi bet sisibet sisibet90 https://sisiibet.cyou 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21543246 
(2765947) 

1400/01/18 

SootBet sootbet sootbet https://soot90.pw 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/25 

Spica Bet Spicabet - https://spb90.fun 

PAPA30 
Parsigram Voucher 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

- 1400/01/17 

https://instagram.com/oscaarbet
https://oscarbt7.club/
https://telegram.me/Pablo_Casino
https://instagram.com/pablo90casino
https://cnidjrtijitji6jijy.casa/
https://telegram.me/parkingbet
https://instagram.com/parkingbet
https://parkkingbt.com/
https://telegram.me/pishgoobt
https://instagram.com/pishgoobet
https://pishgoobet.com/
https://telegram.me/pocobet
https://instagram.com/parmisraz
https://ppcosvcdfasd.online/
https://telegram.me/qbet_casino
https://instagram.com/qbet_casino
https://rororo.digital/
https://telegram.me/rabet_official
https://instagram.com/rabet_official
https://ra6bt.site/
https://telegram.me/redbet90
https://1redbet90.club/
https://telegram.me/hazarat_game
https://richia.xyz/
https://telegram.me/Rikabet
https://instagram.com/Rikabet
https://rikabet.org/
https://telegram.me/rolexbet90
https://instagram.com/rolexbet90
https://lsdmujdo.monster/
https://rolbezan90bt.cyou/
https://telegram.me/RollGames24
https://instagram.com/rollgames24
https://cqksc.casa/
https://nscdjunrfuj.fun/
https://telegram.me/shahbet90
https://instagram.com/shahbet90
https://shbt90.com/
https://telegram.me/sharkbetcasino
https://instagram.com/sharkbetcasino
https://sharki2020.com/
https://instagram.com/shartbet90
https://shart9090.com/
https://telegram.me/sibbet90
https://instagram.com/sibbet90
https://sib456.site/
https://telegram.me/sigaribet_com
https://instagram.com/sigaribet_com
https://telegram.me/sisibet
https://instagram.com/sisibet90
https://sisiibet.cyou/
https://telegram.me/sootbet
https://instagram.com/sootbet
https://soot90.pw/
https://telegram.me/Spicabet
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Style Bet stylebet90 stylebet90 https://stylkggg.com 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/21 

Super bet - superbet_casino https://su70per.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/18 

TajBet tajjbet tajbet.official https://tj6689.com 
Master Pay 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/22 

Tak tik - taktik_casino https://tak98tik.com 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/17 

TAKTOOP Tak_Toop taktoop90 https://takto0opp.cyou 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21543246 
(2765947) 

1400/01/24 

Tatal bet tatalbet_game tatalsite 

https://tatalbet.info 
https://90tatal.info 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/19 

Tehran Bet - irtehranbet  https://tehranbet.net 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/20 

Tiny Bet - tinybt https://biatiny.casa 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/20 

TOOFAN BET TOOFANBET toofanbet.club https://hashtagtoofanb90.cyou 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

UWIN uwin_ir uwin_ir https://uwuwuw.club 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 
Perfect Money (Down) 

Parsigram Voucher 

- 1400/02/10 

Vivabet Vivabetv vivabett https://vbt7.club 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Parsigram Voucher 

- 1400/01/23 

Wolf Bet - wolfbetz21 https://wolpsjjss.club 

Master Pay 
PAPA30 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

- 1400/01/17 

xbet90 xbet_90 xbet_90 https://xbet90.club 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Bitcoin 

U27291514 
(1723494) 

1400/01/22 

Xlbet xlbets xlbet https://xlbet.me 

PAPA30 
Master Pay 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U23328654 
(9022723) 

1400/01/18 

Yaki Bet - leon68yaki https://theyaki.website 

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U17021045 
(hazarat) 

1400/01/25 

Yalmas - nedayaase.2fan https://vnurfngiu586tur.casa 

Master Pay 
Perfect Money Voucher - 1400/01/17 

Zizo Bet zizobeto betzizo https://3myzizo.com 

Novin Gateway 
Perfect Money Voucher 

Parsigram Voucher 
- 1400/01/23 

 
 BetConstructکننده از اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب4جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Bet4our Bet4our Bet4our https://www.bet4our.com - - 1400/01/24 

Betboro betboro_official betboro_official https://liveboro21.life 

Webmoney 
Perfect Money 

Perfect Money Voucher 
coinpayments.net 
(Cryptocurrency) 

U26691559 
(371589357) 

 
U26691559 
(361325125) 

1400/01/17 

Betcart betcart betcartir https://bc4play.ga 

Auto Card to Card 
Pardakht Pal 
Webmoney 

Perfect Money 
Perfect Money Voucher 

U24253590 
(371590827) 

1400/01/17 

https://telegram.me/stylebet90
https://instagram.com/stylebet90
https://stylkggg.com/
https://instagram.com/superbet_casino
https://su70per.com/V1L3VzZXIvc2lnbnVw
https://telegram.me/tajjbet
https://instagram.com/tajbet.official
https://instagram.com/taktik_casino
https://tak98tik.com/
https://telegram.me/Tak_Toop
https://instagram.com/taktoop90
https://takto0opp.cyou/
https://telegram.me/tatalbet_game
https://instagram.com/tatalsite
https://tatalbet.info/
https://90tatal.info/
https://instagram.com/irtehranbet
https://tehranbet.net/
https://instagram.com/tinybt
https://biatiny.casa/
https://telegram.me/TOOFANBET
https://instagram.com/toofanbet.club
https://hashtagtoofanb90.cyou/
https://telegram.me/uwin_ir
https://instagram.com/uwin_ir
https://uwuwuw.club/
https://telegram.me/Vivabetv
https://instagram.com/vivabett
https://vbt7.club/
https://instagram.com/wolfbetz21
https://telegram.me/xbet_90
https://instagram.com/xbet_90
https://xbet90.club/
https://telegram.me/xlbets
https://instagram.com/xlbet
https://xlbet.me/
https://instagram.com/leon68yaki
https://theyaki.website/
https://instagram.com/nedayaase.2fan
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fvnurfngiu586tur.casa%2F%3Freferer%3D87184&e=ATObY-My1lLuJSY3QmVwdpt3dD-EdQZbN87QK_PHzvgAHJyg_MyaBQyZSOypF3sXydvOzxA4yqSbCYW-sywTeIA&s=1
https://telegram.me/zizobeto
https://instagram.com/betzizo
https://3myzizo.com/
https://telegram.me/Bet4our
https://instagram.com/Bet4our
https://www.bet4our.com/#/
https://telegram.me/betboro_official
https://instagram.com/betboro_official
https://www.liveboro21.life/
https://telegram.me/betcart
https://instagram.com/betcartir
https://www.bc4play.ga/
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Voucher Money 
PS-Voucher 

coinpayments.net 
(Cryptocurrency) 

Tether 

Bet Force betforcetv betforcetv https://betforce4.xyz 

Novin Gateway 
Manual Card to Card 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/17 

BetForward Betforward betforward https://betforward.com 

GoPayPro 
BetForward Charge Card 
Perfect Money Voucher 

Voucher Money 
PS-Voucher 

- 1400/01/17 

Bet Melo betmelo betmelo_com https://www.betmelo.org 

Novin Gateway 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U15844411 
(BetMelo) 

 
U15844411 
(371592081) 

1400/02/10 

Bet NUB betnub betnub https://betnub.com 

Manual Card to Card 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/17 

Bet Rayon betrayon betrayon_vip https://www.rayono85.club 

Bitcoin 
PayPal 

Perfect Money 
Perfect Money Voucher 

U20141947 
(371594382) 

1400/01/23 

Betrein betrein betrein.iran https://www.betrein.com 

GoPayPro (Down) 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U16067188 
(371595549) 

1400/01/17 

Derby Bet derbybet_official derbybet_official https://www.derbybet.com 

GoPayPro 
Perfect Money 

Perfect Money Voucher 
Quick Pay 

U17829218 
(371596393) 

1400/01/22 

IG Bet - - https://iglive.online -  - 1400/01/17 

Jett8 jett8iran jett8.iran 

https://www.jett8.com 
https://www.fastj8.club 

GoPayPro 
Manual Card to Card 

Gift Card 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U27897561 
(371631674) 

 
U27897561 
(375683075) 

1400/02/10 

Marshal bet 
marshalbetoffici

al 

marshalbet.offici
all 

https://www.marshalbet.com 

GoPayPro 
Novin Gateway 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 
PS-Voucher 

U23165814 
(371633142) 

1400/01/18 

Pin Bahis pinbahis pinbahis.iran https://pnb-fa1.uno 

GoPayPro 
Manual Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 

coinpayments.net 
(Cryptocurrency) 

- 1400/01/20 

Roma Bet Romabet_official romabet_official https://www.romabet.org 

Go Pay Pro 
Perfect Money 

Perfect Money Voucher 
Bitcoin 
Litecoin 

 ... و بسیاری رمزارز دیگر

U19311106 
(371634101) 

1400/01/25 

Sangin Bet - sanginbet.90 https://www.sanginbet.com 

Shaparak (Down) 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21539964 
(371635092) 

1400/01/17 

Vivaro bet Vivarobetnews vivarobet  https://www.vivarobet.am - - 1400/01/20 

Xenonbet Xenonbet  xenonbet.official https://www.xenonbet.net 

GoPayPro 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Web Money 

U21138934 
(371635856) 

1400/01/19 

 

https://telegram.me/betforcetv
https://instagram.com/betforcetv
https://www.betforce4.xyz/
https://telegram.me/Betforward
https://instagram.com/betforward
http://betforward.com/
https://telegram.me/betmelo
https://instagram.com/betmelo_com
https://www.betmelo.org/
https://telegram.me/betnub
https://instagram.com/betnub
https://www.betnub.com/
https://telegram.me/betrayon
https://instagram.com/betrayon_vip
https://www.rayono85.club/#/
https://telegram.me/betrein
https://instagram.com/betrein.iran
https://www.betrein.com/
https://telegram.me/derbybet_official
https://instagram.com/derbybet_official
https://www.derbybet.com/#/
https://www.iglive.online/
https://telegram.me/jett8iran
https://instagram.com/jett8.iran
https://www.jett8.com/
https://www.fastj8.club/
https://telegram.me/marshalbetofficial
https://telegram.me/marshalbetofficial
https://instagram.com/marshalbet.officiall
https://instagram.com/marshalbet.officiall
https://www.marshalbet.com/#/
https://telegram.me/pinbahis
https://instagram.com/pinbahis.iran
https://www.pnb-fa1.uno/
https://telegram.me/Romabet_official
https://instagram.com/romabet_official
https://www.romabet.org/#/
https://instagram.com/sanginbet.90
https://www.sanginbet.com/
https://telegram.me/Vivarobetnews
https://instagram.com/vivarobet
https://www.vivarobet.am/
https://telegram.me/Xenonbet
https://instagram.com/xenonbet.official
https://www.xenonbet.net/
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1XFA onexfaa - https://www.1xrt2.xyz 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Tether 
USDT 

U11362304  
(Pay) 

1400/01/23 

Arian Bet Arianbetofficial arianbetofficial https://www.zero2025.xyz 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Tether 
USDT 

- 1400/01/23 

Bet5 bet5bet5 bett.5 https://bet5.live 

Pardakht Pal 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Ethereum 
USDT 

U17913519  
(Bet5.live) 

1400/01/22 

BetGoal Betgoalcom Betgoalcom https://www.go4run21.site 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U18073785  
(BetGoal) 

1400/01/22 

BET NAMA betnamairan _shahobet https://www.betnama.com 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Tether 
USDT 

U24685785  
(Betnama) 

1400/01/24 

Hattrick hattrick3 hattrick.original https://www.hattrick.bet 

Pardakht Pal 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Ethereum 
USDT 

U15528394  
(Hattrick) 

1400/01/22 

Hezar Bet hezar_bet  hezar_bet  

https://hzaarbet10.site 
https://www.hz4bet.site 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Tether 
Ethereum 

- 1400/01/17 

Irbet365 irbet365 irbet365 https://www.irbet365.com 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Tether 
USDT 

U17552442  
(IrBet) 

1400/01/22 

irtoto irtoto irtotoiran https://www.irtoto.com 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Tether 
USDT 

 و دیگر رمز ارزها 

U11362304  
(IrToto) 

1400/01/21 

Limbobet LimboBet LimboSpo https://www.limbobet.com 

Pardakht Pal 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21246966  
(LimboBet) 

1400/01/22 

Marc Bet irmarcbet marcbetir https://www1.mcr20.life 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Tether 

Ethereum 

- 1400/01/20 

Novin Bet novinbet_official novinbet_official https://nov78i.online 

Perfect Money Voucher 
Auto Card to Card 

Ethereum 
USDT 

- 1400/01/24 

Pishbini - betchannel https://www.374pi.site 

Pardakht Pal 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Tether 

Ethereum 

U14505961  
(Pishbini) 

1400/01/17 

https://telegram.me/onexfaa
https://www.1xrt2.xyz/
https://telegram.me/Arianbetofficial
https://instagram.com/arianbetofficial
https://www.zero2025.xyz/
https://telegram.me/bet5bet5
https://instagram.com/bett.5
https://bet5.live/
https://telegram.me/Betgoalcom
https://instagram.com/Betgoalcom
https://www.go4run21.site/
https://telegram.me/betnamairan
https://instagram.com/_shahobet
https://www.betnama.com/
https://telegram.me/hattrick3
https://instagram.com/hattrick.original
https://www.hattrick.bet/
https://telegram.me/hezar_bet
https://instagram.com/hezar_bet
https://hzaarbet10.site/
https://telegram.me/irbet365
https://instagram.com/irbet365
https://www.irbet365.com/
https://telegram.me/irtoto
https://instagram.com/irtotoiran
https://www.irtoto.com/
https://telegram.me/LimboBet
https://instagram.com/LimboSpo
https://www.limbobet.com/
https://telegram.me/irmarcbet
https://instagram.com/marcbetir
https://www1.mcr20.life/
https://telegram.me/novinbet_official
https://instagram.com/novinbet_official
https://nov78i.online/
https://instagram.com/betchannel
https://www.374pi.site/
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Tak Bet takbetiran takbetiran https://t8ki.xyz 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Tether 
Ethereum 

کوین و...( کوین، الیترمز ارز دیگر )بیت  6  

U14847237  
(TakBet) 

1400/01/17 

Win Sport winsport365 - https://www.wunii.xyz 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Ethereum 
USDT 

U21809644  
(Pay) 

1400/01/19 

 
 NitroBetکننده از نسخه قدیمی اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب6جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Alborz Bet - - https://alborzbet13.com 

Carti Pay (Down) 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U19542582 
(alborz) 

1400/01/20 

BakiBet Bakibet - http://betiran.net 

Auto Card to Card (Down) 
Perfect Money 

U17645628 
(betiran.net 
Payment) 

1400/01/28 

Barande Bash 
Barandebash_g

ame 

- https://barandebash.fun  

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U18304928  
(barandebash) 

1400/01/20 

BetBaz - betbaz.official https://winbbaz.site 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U26115271  
(Shima) 

1400/01/20 

Bet Chanel betchanelbet - https://betchanel90.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U4089671  
(PM) 

1400/01/22 

Betchi90 Betchi90channel - http://btinavad90.xyz 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money 
Perfect Money Voucher 

U21500847 
 (BetChi90) 

1400/01/23 

BetPlus betplus - http://bplus54t.com 

Carti Pay 
Auto Card to Card 

Perfect Money Voucher 
- 1400/01/23 

Bet Victori Betvictori betvictoriofficial https://bvictor10.club 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U27272539  
(BETVICTORI) 

1400/01/21 

Betwin90 - - https://betwin90.org 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
- 1400/01/20 

Dadybet dadybet1 - http://www.dadyandbet.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U22034945  
(DadyBet) 

1400/01/17 

Final90 Bet final90 final90 https://final90bt.fun 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

Carti Pay 

U21396394  
(Final90) 

1400/01/23 

Footbalista - - https://footballista90.fun 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U22897421  
(chand kumar) 

1400/01/20 

Fotwin 90 footwiinn90 fotwin90 https://myfw90.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U20536980  
(Fotwin90) 

1400/01/23 

ibet ibet90 - https://ib3tt.xyz 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U4089671  
(PM) 

1400/01/20 

Igoal igoal90 - https://i90goalnew.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U18265722  
(company bet) 

1400/01/22 

Manoto bet Manotobet manotobet http://manotobet.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Tether 

U14244227  
(Manotobet) 

1400/01/28 

https://telegram.me/takbetiran
https://instagram.com/takbetiran
https://www1.t8ki.xyz/
https://telegram.me/winsport365
https://www1.wunii.xyz/
https://alborzbet13.com/
https://telegram.me/Bakibet
http://betiran.net/
https://telegram.me/Barandebash_game
https://telegram.me/Barandebash_game
https://barandebash.fun/
https://instagram.com/betbaz.official
https://winbbaz.site/
https://telegram.me/betchanelbet
https://betchanel90.com/
https://telegram.me/Betchi90channel
http://btinavad90.xyz/
https://telegram.me/betplus
http://bplus54t.com/
https://telegram.me/Betvictori
https://instagram.com/betvictoriofficial
https://bvictor10.club/
https://betwin90.org/
https://telegram.me/dadybet1
http://www.dadyandbet.com/
https://telegram.me/final90
https://instagram.com/final90
https://final90bt.fun/
https://footballista90.fun/
https://telegram.me/footwiinn90
https://instagram.com/fotwin90
https://myfw90.com/
https://telegram.me/ibet90
https://ib3tt.xyz/
https://telegram.me/igoal90
https://i90goalnew.com/
https://telegram.me/Manotobet
https://instagram.com/manotobet
http://manotobet.com/
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 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Ethereum 

 و چند رمز ارز دیگر  

Pars 90 pars90_com - https://www.pbp90.site 

Carti Pay (Down) 
Perfect Money Voucher 

(Down) 
Perfect Money (Down) 

U14110612 
(Pars90) 

1400/01/25 

Pars Goal - - https://parsgoal.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U4089671 
(PM) 

1400/01/20 

Puzzle Bet puzzlebet - https://puzzleiha.live 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21975780 
(oxidbet) 

1400/01/20 

Royal Bet - - https://royal90.bet 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U4089671 
(PM) 

1400/01/20 

Sport 90 sport90 - https://betsp.live 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21975780 
(oxidbet) 

1400/01/20 

Win90 - - https://www.win90.win 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U13221958  
(Win90) 

1400/01/28 

WinBet winbetwin - https://www.wbtolf.space 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
- 1400/01/22 

 
 NitroBetکننده از نسخه جدید اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب7جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Betcloob - - https://betcloob.com - - 1400/01/17 

Bet Filix betfilix betfilix https://betfilix.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U20031044  
(betfilix) 

1400/01/17 

Betobrod betobord_official betobord.official https://betobord.com 

Carti Pay (Down) 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

- 1400/01/20 

Game BAX - gamebax.official https://1gamebax.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U26223466  
(GAME BAX) 

1400/01/17 

Nex1 nex1bet90 nex1bet90 https://nex1bet.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U29305176  
(nex1) 

1400/01/20 

Oxid Bet oxidbet oxidbet https://oxiddss.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
- 1400/01/17 

Tak tik 90 taktik90bet taktik90bet https://taktik90.com 

Carti Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
- 1400/01/20 

 
 riobetکننده از اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب8جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  پرداختهای روش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

2XBet casino2xbet aasbett 

https://2xbest.site 
https://bia2xiran.online 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U22451611 
(2x) 1400/01/17 

Alphabet alphabet_casino alphabet_casino 

https://alphabett.live 
https://albet50.xyz 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/19 

Asoonbet asoonbett asoonbet https://asoonbet.me 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
- 1400/01/21 

Bet 24 officialbet24 officialbet24 

https://www.1ibet24.com 
https://www.bets24.vip 
https://www.24beti.info 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Charge Card 

U21439035 
(SNG2020) 

1400/01/28 

https://telegram.me/pars90_com
https://www.pbp90.site/Home
https://parsgoal.com/
https://telegram.me/puzzlebet
https://puzzleiha.live/
https://royal90.bet/
https://telegram.me/sport90
https://betsp.live/
https://www.win90.win/
https://telegram.me/winbetwin
https://www.wbtolf.space/
https://betcloob.com/
https://telegram.me/betfilix
https://instagram.com/betfilix
https://betfilix.com/
https://telegram.me/betobord_official
https://instagram.com/betobord.official
https://betobord.com/
https://instagram.com/gamebax.official
https://1gamebax.com/
https://telegram.me/nex1bet90
https://instagram.com/nex1bet90
https://nex1bet.com/
https://telegram.me/oxidbet
https://instagram.com/oxidbet
http://oxiddss.com/
https://telegram.me/taktik90bet
https://instagram.com/taktik90bet
https://taktik90.com/
https://telegram.me/casino2xbet
https://instagram.com/aasbett
https://2xbest.site/
https://2xbest.site/
https://telegram.me/alphabet_casino
https://instagram.com/alphabet_casino
https://alphabett.live/
https://albet50.xyz/
https://telegram.me/asoonbett
https://instagram.com/asoonbet
https://asoonbet.me/
https://telegram.me/officialbet24
https://instagram.com/officialbet24
https://www.1ibet24.com/
https://www.bets24.vip/
https://www.24beti.info/
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 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  پرداختهای روش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

BetBet - - https://bet-bet.online 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Charge Card 

- 1400/01/21 

Bet Diego - betdiego1986 https://www.betdiego.online 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 
Charge Card 

U27848634 
(Mohsen 
Yaghoobi 

Shabkolaee) 

1400/01/28 

Bet Majic betmajic betmajic 

https://yrwz0.club 
https://betmajic.com/ 

PAPA30 
Level Spy 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 
Charge Card 

U25010829 
(bet majic) 

1400/01/17 

Btl90 btl90bet btl90bet https://mybtl90.live 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Charge Card 
- 1400/01/19 

Casino 
MAKAO 

casinomakao makaocasino https://casinomakao.com 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U22885490 
(mehdi) 

1400/01/17 

HT Cash - ht.cash https://htcash.site 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/17 

Kent Bet VIP kentbetvip kentbetvip https://www.kentbetvip.xyz 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U22885490 
(mehdi) 

1400/01/28 

Mac Bet macbet1 macbet.me https://macbet.live 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Charge Card 

U21439035 
(SNG2020) 

1400/01/28 

Mind Bet - mindbet90 https://tntbt.club 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

Charge Card 
- 1400/01/28 

One Bet - officialonebet1 https://www.x1bt.club 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U21439035 
(SNG2020) 

1400/01/28 

Porroo Bet - porroobett  https://porroo.live 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Charge Card 

U23455110 
(lordbet) 1400/01/24 

Rolybet roly_bet roly.bet https://rol26.monster 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U21439035 
(SNG2020) 

1400/01/22 

Shomal Bet - - https://shomalbet20.xyz 

PAPA30 
Perfect Money Voucher 

- 1400/01/28 

Smart Bet SmartBetiR smartbet_org https://smartbet.pw - - 1400/01/23 

UFC Bet ufcbet1 ufcbetariana https://ufcbet89.fun - - 1400/01/28 

Vala Bet - - https://valabt.net 

Jib Gate 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Charge Card 

U21439035 
(SNG2020) 

1400/01/28 

Vira Bet vira_casino - https://virabet.me 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U23681661 
(mars bet) 

1400/01/28 

Zard Bet zardbet - https://zard.info 

Jib Gate 
Perfect Money 

Perfect Money Voucher 
Charge Card 

U22885490 
(mehdi) 

1400/01/21 

 
 betpressکننده از اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب9جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هادامنهبرخی از  اینستاگرام تلگرام برند

BetKiosk Betkiosk Betkiosk https://betkiosk.net 

Master card (Down) 
Paypal (Down) 

Perfect Money (Down) 
Tehran Voucher 

 - 1400/01/18 

Bet leone - - https://betleone.com -  - 1400/01/28 

Jacko Bet - - https://jackobet.com - - 1400/01/28 

Shahre Bazi - shahrebazionline https://shahrebazi.club 

Pay Press 
Perfect Money Voucher 

coinbase.com 
(Cryptocurrency) 

- 1400/01/17 

https://bet-bet.online/
https://instagram.com/betdiego1986
https://www.betdiego.online/
https://telegram.me/betmajic
https://instagram.com/betmajic
https://yrwz0.club/
https://betmajic.com/
https://telegram.me/btl90bet
https://instagram.com/btl90bet
https://mybtl90.live/
https://telegram.me/casinomakao
https://instagram.com/makaocasino
https://casinomakao.com/
https://instagram.com/ht.cash
https://www.htcash.site/
https://telegram.me/kentbetvip
https://instagram.com/kentbetvip
https://www.kentbetvip.xyz/
https://telegram.me/macbet1
https://instagram.com/macbet.me
https://macbet.live/
https://instagram.com/mindbet90
https://tntbt.club/
https://instagram.com/officialonebet1
https://www.x1bt.club/
https://instagram.com/porroobett
https://porroo.live/
https://telegram.me/roly_bet
https://instagram.com/roly.bet
https://rol26.monster/
https://shomalbet20.xyz/
https://telegram.me/SmartBetiR
https://instagram.com/smartbet_org
https://smartbet.pw/
https://telegram.me/ufcbet1
https://instagram.com/ufcbetariana
https://ufcbet89.fun/
https://valabt.net/
https://telegram.me/vira_casino
https://virabet.me/
https://telegram.me/zardbet
https://zard.info/
https://telegram.me/betkiosk
https://instagram.com/betkiosk
https://betkiosk.net/
https://betleone.com/
https://jackobet.com/
https://instagram.com/shahrebazionline
https://shahrebazi.club/
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 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هادامنهبرخی از  اینستاگرام تلگرام برند

Tehranvegas - tehran021vegas https://vegas021.com 

Pay Press 
Bitcoin 

 Card to Card (Down) 
Visa and Master card 

Perfect Money Voucher 

- 1400/01/17 

VTO Bet - - https://vetb12.com 

Pay Press 
coinbase.com 

(Cryptocurrency) 
- 1400/01/28 

 
 SpringBuilderکننده از اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب10جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Bet Shoma betshoma betshoma http://popshoma.site - - 1400/01/17 

Win45 winn45 2win45 https://www.90win45.xyz 

Shaparak (Down) 
Perfect Money Voucher 

Bitcoin 
- 1400/01/19 

Cheeta Bet cheetabet cheetabet https://www.cheetabet.com 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 
PS-Voucher 

U19202390 
(371916023) 

1400/01/20 

 
 balagolکننده از اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب11جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Balagol balagol balagol_com  https://balagol.cafe 

Shaparak (VIP Only) 
Card to Card (VIP Only) 
Perfect Money Voucher 
Perfect Money (Down) 

رمز ارز مختلف  12  

- 1400/01/23 

Bet Barg betbargchannel1 - https://betbarg.com 
Perfect Money Voucher 

UPAL (Down) - 1400/01/25 

Mesterbet mesterbet - http://mesterbet.monster - - 1400/01/21 

Sarzarb sarbazb_bet - https://sarzarb.com 
UPAL 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money 

U15348342 
(Balagol) 1400/01/19 

Takbarg takbargcom  takbarg  https://takbarg.com 

Shaparak (VIP Only) 
UPAL (Down) 

Perfect Money Voucher 
Perfect Money (Down) 

 رمز ارز مختلف  12

- 1400/01/22 

 

 CZAR Gamingکننده از اسکریپت های استفاده سایت: لیست وب12جدول 

 بررسیتاریخ  PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

River Poker riverpoker river_poker https://river-poker.net 

Automatic Card to Card 
Perfect Money 

Bitcoin 
- 1400/02/10 

 
 هاسایت: لیست سایر وب13جدول 

 بررسیتاریخ  هاتکنولوژی PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Aywins aywinsvip  aywinsvip  https://aywins70.com 

Manual Card to Card 
Perfect Money Voucher 

Neuron Cash 
- 

LiteSpeed 
PHP 

Laravel 
Vue.JS 

1400/01/18 

Betfoot BetfootIran  betfoot  https://betfoot.com/  - - 
nginx 

Vue.Js 
1400/01/17 

Mrpool Mrpool_info  mrpool.info  http://mrpoool.info  

Shaparak 
Perfect Money 
Minter Voucher 

Perfect Money Voucher 

- Apache 1400/01/20 

https://instagram.com/tehran021vegas
https://vegas021.com/
https://vetb12.com/
https://telegram.me/betshoma
https://instagram.com/betshoma
http://popshoma.site/
https://telegram.me/winn45
https://instagram.com/2win45
https://www.90win45.xyz/
https://telegram.me/cheetabet
https://www.cheetabet.com/
https://telegram.me/balagol
https://instagram.com/balagol_com
https://balagol.cafe/
https://telegram.me/betbargchannel1
https://betbarg.com/
https://telegram.me/mesterbet
http://mesterbet.monster/
https://telegram.me/sarzarb_bet
https://sarzarb.com/
https://telegram.me/takbargcom
https://instagram.com/takbarg
https://takbarg.com/
https://telegram.me/riverpoker
https://instagram.com/river_poker
https://river-poker.net/
https://telegram.me/aywinsvip
https://instagram.com/aywinsvip
https://aywins70.com/
https://telegram.me/BetfootIran
https://instagram.com/betfoot
https://betfoot.com/
https://telegram.me/Mrpool_info
https://instagram.com/mrpool.info
http://mrpoool.info/
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 بررسیتاریخ  هاتکنولوژی PMآدرس حساب  های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Parlobet - - http://parlobet.live  

Master Pay 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

U15002559 
(ParloBet) 

PHP 1400/01/18 

Super-6 super_6ix  super6.ir  https://super6ir.com  

cartpardakht 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 

U17000595 
(PMBET) 

- 1400/01/23 

WinPars winparsb winparsbet  https://winpars.com  

Pars Voucher 
Pardakht Card 

Offline Bank Transfer 
Perfect Money Voucher 

Perfect Money 
Bitcoin 

PS-Voucher 

U17165305 
(WPEX) 

PHP 
Vue.JS 

1400/01/24 

 
 های مخفیسایت: لیست وب14جدول 

 بررسیتاریخ  هاتکنولوژی های پرداختروش  هابرخی از دامنه اینستاگرام تلگرام برند

Concord ConcordOnlineGame pokerist_concord https://on-cc.in 
Perfect Money Voucher 

PayIR 
PHP 

Cloudflare 1400/01/24 

Lion Royal lionroyalcasino Lion.royal.casino https://lrpcasino.site  
Perfect Money 

Bitcoin 
PHP 

Cloudflare 
1400/01/20 

WilonCasino wiloncasino wilon_official https://wilon.pw 
Embedded Card to Card 
Perfect Money Voucher 

coinbase.com (Cryptocurrency) 
PHP 1400/01/21 

 

  

http://parlobet.live/
https://telegram.me/super_6ix
https://instagram.com/super6.ir
https://super6ir.com/
https://telegram.me/winparsb
https://instagram.com/winparsbet
https://winpars.com/
https://telegram.me/ConcordOnlineGame
https://instagram.com/pokerist_concord
https://on-cc.in/
https://telegram.me/lionroyalcasino
https://instagram.com/Lion.royal.casino
https://lrpcasino.site/
https://telegram.me/wiloncasino
https://instagram.com/wilon_official
https://wilon.pw/
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