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 مقدمه .1
گذاری و اعمال نظارت بر شبکه شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاست

گیری ابعاد کشور، نیاز به شناخت موقعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیک و اندازه 1الکترونیکی پرداخت کارت
هایی را دارد که وضعیت صنعت را نسبت به وضعیت مطلوب رصد نموده شاخصمختلف فعالیت آن به وسیله 

و در جهت تسریع حرکت در مسیر صحیح، با وضع الزامات و ضوابط اقدام نماید. لذا در این بولتن با توجه به 
ه نگیری و پایش مستمر ماهاخاص هر بخش تدوین و مورد اندازههای ابعاد مختلف نظارتی این شرکت، شاخص

های شاخص"، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"این بولتن در سه بخش های قرار خواهد گرفت. شاخص
 شود. می بندیطبقه "بازارهای شاخص"و نیز  "عملکرد ماهانه شاپرک
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 نگاه شرکت شاپرک در یک عملکردیو  اقتصادیعمده های شاخص .2
ها شاخص اند. اینجهت پایش وضعیت شرکت شاپرک معرفی و محاسبه شدهمختلفی های در این بولتن شاخص

 :شوندمی بندیدر سه بخش زیر تقسیم
 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 ماه اردیبهشت عملکردیهای شاخص 
 بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی های شاخص 

ده معرفی شهای . کلیه شاخصاندشدهحاسبه گیری معرفی و ممختلفی برای اندازههای در هر بخش شاخص
 شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده است. یک نگاه ارائه در 1-3در این بولتن در جدول 
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 یک نگاه شرکت شاپرک در دیهای اقتصادی و عملکرشاخص  1-3دول ج 
 رنگ مشکی: عدم تغییر نسبت به ماه گذشتهرنگ سبز: افزایش شاخص نسبت به ماه گذشته  *رنگ قرمز :کاهش شاخص نسبت به ماه گذشته   

   
  *ملی اقتصاد در شاپرک جایگاه-1

  آمار منتشر شده آخرین به نسبت * نسبت دهکی
 34/312 هامتوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش نسبت  (1191 سفندبر اساس پیش بینی برای ا)* نقدینگی از سهم

 ایمنطقهنفوذ ضریب   *11/64 درصد های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش

     نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
 *3/66 درصد ینگی سهم از نقد

 سال کشور 10فرد باالی  180888های پذیرش به ازای هر سرانه ابزار 
 501/3 کل ابزارها 

سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید 
 (GDPناخالص داخلی )

 توضیح در متن( -1191)زمستان *
 *118/22 درصد

 502/4 کارتخوان فروشگاهی 
 8/126 ابزار پذیرش موبایلی 
 2/53 ابزار پذیرش اینترنتی 

 سال کشور 10هر ابزار پذیرش به ازای افراد باالی  هایسرانه تراکنش   
 16/34 کل ابزارها  1331های عملکردی شاپرک در اردیبهشت ماه شاخص -2

 13/06 کارتخوان فروشگاهی  آمار عملکردی
 1/31 ابزار پذیرش موبایلی  عدد 34808260343 های شاپرکتعداد تراکنش
 8/13 ابزار پذیرش اینترنتی  میلیون ریال 33402330645 های شاپرکارزش تراکنش

   هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش
  1331ماه  یبهشتدر ارد یکارت یکبازار شبکه پرداخت الکترون یهاشاخص -3  درصد 26/44 91نسبت به فروردین  91رشد اسمی ماهانه اردیبهشت 

  درصد 25/21 91نسبت به  فروردین  91رشد حقیقی ماهانه اردیبهشت  (یرندهپذ یهاو ستون دوم مربوط به بانک PSP یها)ستون اول مربوط به شرکت
 های بازارباالترین سهم از کل تراکنش  درصد 62/21  91نسبت به اردیبهشت  91رشد اسمی اردیبهشت 

سهم مبلغی  باالترین  درصد 23/13 91نسبت به اردیبهشت  91رشد حقیقی اردیبهشت 
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 4834/
 به پرداخت ملت

 درصد 61/34
 هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش بانک ملت

باالترین سهم تعدادی   درصد 23/3 ابزار پذیرش اینترنتی
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 24/01
 به پرداخت ملت

 درصد 35/36
 درصد 31/11 پذیرش موبایلیابزار  بانک ملت

 باالترین سهم مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای پذیرش  درصد 06/04 کارتخوان فروشگاهی
 ابزار پذیرش اینترنتی  سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک

 درصد 45/63
 به پرداخت ملت

 درصد 68/01
  درصد 13/36 خرید کاال و خدمات بانک ملت

  درصد 01/3 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
 ابزار پذیرش موبایلی

 درصد 44/43
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 13/34
  سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک بانک ملت

  درصد 35/51 خرید کاال و خدمات
 کارتخوان فروشگاهی

 درصد 41/32
 به پرداخت ملت

 درصد 32/13
 درصد 30/21 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بانک ملت

  درصد 21/5 گیریمانده
  کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم تعداد تراکنش

 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 85/03 هاتراکنشهای موفق به کل درصد تراکنش
 درصد34/30

 تجارت الکترونیک پارسیان
 درصد 24/36

  درصد 366/33 هاتراکنشبه کل موفق سوییچ شاپرک های درصد تراکنش بانک ملت
 ابزار پذیرش موبایلی  هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش

 درصد 15/42
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 11/55
  درصد 08/1 خطای پذیرندگی بانک ملت

  درصد 8/31 خطای شاپرکی
 درصد 20/18 کارتخوان فروشگاهی

 به پرداخت ملت
 درصد 32/21

 درصد 18/12 خطای صادرکنندگی بانک ملت
 (HHI)  هیرشمن -شاخص هرفیندال  درصد 48/05 خطای کاربری

 10005 20343 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 30/8 خطای کسب و کار

 خدماتدسترس پذیری حس شده 
 60858 30828 ابزار پذیرش موبایلی 
 10306 10116 کارتخوان فروشگاهی 

 های فروشگاهیباالترین میزان شاخص اثر بخشی کارتخوان درصد 62/30 پرداخت  پذیری حس شده شبکهدسترس
  1/68 شرکت به پرداخت ملت  درصد 33/366 پذیری حس شده شاپرکدسترس

 دارهای بانکی تراکنشهای صادرکننده از تعداد کارتباالترین سهم بانک  های معوقتراکنش
 درصد 16/33 بانک تجارت کارتکارت هدیه و بن  درصد8/8330  هاهای معوق از کل تراکنشدرصد تراکنش

 درصد 30/31 های معوقدرصد تغییرات تراکنش
 درصد 03/31 بانک پاسارگاد کارت اعتباری 
 درصد 54/22 بانک ملی ایران کارت برداشت 
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .3
های مختلفی معرفی و محاسبه در این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخص

های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با مقایسه روند آن با روند توان به نسبت ارزش تراکنششوند که از جمله آن میمی
توان تغییرات رفتاری افراد جامعه در تمایل به پرداخت نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، می

نیز  GDPل های الکترونیکی شاپرک از کالکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه سهم ارزش پرداخت
 نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود. 

در ماه جاری به دلیل عدم انتشار  و باشدهای این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. می: کلیه شاخص*نکته
دم همچنین با توجه به ع تکرار شده است.در این قسمت  پیشین بولتنشماره  ، مجددا شاخصاز میزان تولید ناخالص داخلی اطالعات جدید

 .جایگذاری شده است بینیپیشبر اساس  اسفند ماه،  اطالعات 1191انتشار اطالعات پولی اسفند ماه، برای تکمیل اطالعات سال 

 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش .3.1

یک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل دهد که صنعت پرداخت الکتروناین شاخص نشان می
 1، درصدی از نقدینگی3های شاپرک به نقدینگیمبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش

                                                 

 
 1-3-2به پیوست  رجوع شود 3 
سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از .  3-3-2به پیوست  رجوع شود 1 

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.گزارش
2 

 

 

مربوط  اطالعات 1-1در جدول  شود.گیرد، محاسبه میکه به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می
 به این شاخص ارائه شده است.

 1191در سال  ینگیشاپرک به نقد یهاماهانه نسبت ارزش تراکنش یسهمقا  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(
 های شاپرکارزش تراکنش

 )میلیون ریال(
های نسبت ارزش تراکنش

 شاپرک به نقدینگی

 5/047 611،121،263 2،112،113،211 فروردین

 18/217 112،111،133 1،111،121،111 اردیبهشت

 18/127 136،196،691 1،166،621،111 خرداد

 3/657 111،319،111 1،131،229،911 تیر

 18/167 161،136،161 1،111،111،111 مرداد

 18/107 931،191،661 1،232،111،111 شهریور

 3/607 111،166،211 1،161،911،111 مهر

 0/067 111،112،161 9،121،611،111 آبان

 0/567 111،291،126 9،311،211،111 آذر

 3/287 121،111،111 9،191،911،111 دی 

 3/667 913،911،113 9،219،111،111 همنب

 11/647 1،111،119،919* 11،123،911،111* *اسفند

شایان توجه است که آمار بخش پولی و بانکی )نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص( در سایت بانک مرکزی، صرفا تا بهمن ماه سال *
 بر اساس پیش بینی جایگذاری شده است. اطالعات اسفند ماه، 1191برای تکمیل اطالعات سال است و منتشر شده شده  1191

ماه ارزش  اسفنددر های صورت گرفته بینیبر اساس پیششود مالحظه می 1-1جدول  درهمانطور که 
صاد های اقتدرصد از کل نقدینگی بوده است. این بدان مفهوم است که از کل پول 61/11های شاپرک تراکنش

ارزش  مقایسه نسبت درصد آن به صورت الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است.  61/11ملی، حدود 
 الس های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دوره مورد بررسی )نشتراک

های در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال ( می باشد.1191
 ترسیم شده است. 1191تا  1193
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 1191تا  1193های های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه در سالمقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-1شکل 

 

های پایان های شاپرک به نقدینگی به دلیل تسویهشایان توجه است که روند افزایش نسبت ارزش تراکنش
ا و همچنین کاهش تقاض هر سال اسفندها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و سال شرکت

 های مورد نظر داشته و به طور سیکلیماه به دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی در سال فروردیندر 
کاهش شاخص نسبت ارزش الزم به ذکر است که . دهدمومی افراد جامعه را نشان میار عشود که رفتتکرار می
افزایش قابل توجه نقدینگی با توجه به  1191نسبت به سال  1191های شاپرک به نقدینگی در سال تراکنش

 ه است. ارائه شد 3-1این آمار در جدول قابل توجیه است. در این مدت  های شاپرکینسبت به ارزش تراکنش

 1191و  1191ارزش تراکنش های شاپرکی و نقدینگی در دو سال تغییرات مقایسه   3-1جدول 

 اسفند فروردین شاخص سال

1333 
 1،111،616/9 116،111/3 )میلیارد ریال( ارزش تراکنش شاپرک

 2،131،112/9 6،112،119/2 )میلیارد ریال(  نقدینگی

1334 
 1،111،111 611،121/1 )میلیارد ریال( ارزش تراکنش شاپرک

 11،123،911* 2،112،113/2 )میلیارد ریال( ینقدینگ

 * بر اساس پیش بینی     

، میزان افزایش نقدینگی 1191به نسبت سال  1191شود که در سال مالحظه می 3-1ا توجه به جدول ب
های شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش شدیدتر از افزایش ارزش تراکنش
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ین تر بودن روند اپایین که شده است 1191نسبت به سال  1191های شاپرکی به نقدینگی درسال تراکنش
 نماید.را توجیه می 1191نسبت به سال  1191برای سال  1-1شاخص در نمودار 

 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی 

باشد که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص جامعه وجود دارد و این شاخص درصدی از نقدینگی می
 اطالعات مربوط به این شاخص ارائه شده است. 1-1. در جدول 1گیردها از طریق آنها به صورت نقدی انجام میپرداخت

 1191مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی در سال  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

اسکناس و مسکوکات در دست 
 افراد
 ریال()میلیون 

نسبت اسکناس و مسکوکات 
در دست اشخاص به 

 نقدینگی
 3/047 111،119،211 2،112،113،211 فروردین

 3/527 392،112،611 1،111،121،111 اردیبهشت

 3/647 392،111،111 1،166،621،111 خرداد

 3/607 116،191،111 1،131،229،911 تیر

 3/107 111،211،111 1،111،111،111 مرداد

 3/117 116،111،111 1،232،111،111 شهریور

 3/427 111،611،111 1،161،911،111 مهر

 3/337 113،111،111 9،121،611،111 آّبان

 3/267 111،311،111 9،311،211،111 آذر

 3/147 391،111،111 9،191،911،111 دی

 3/807 111،111،111 9،219،111،111 بهمن

 3/667 123،111،111* 11،123،911،111* *اسفند

 ، اطالعات اسفند ماه بر اساس پیش بینی جایگذاری شده است.1191*برای تکمیل اطالعات سال 
 

                                                 

 
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سا یآمارها. 1-3-2به پیوست  رجوع شود 4

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز یهاگزارش
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 1191تا  1193های های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه در سالمقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-1شکل 

 

های پایان های شاپرک به نقدینگی به دلیل تسویهشایان توجه است که روند افزایش نسبت ارزش تراکنش
ا و همچنین کاهش تقاض هر سال اسفندها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و سال شرکت

 های مورد نظر داشته و به طور سیکلیماه به دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی در سال فروردیندر 
کاهش شاخص نسبت ارزش الزم به ذکر است که . دهدمومی افراد جامعه را نشان میار عشود که رفتتکرار می
افزایش قابل توجه نقدینگی با توجه به  1191نسبت به سال  1191های شاپرک به نقدینگی در سال تراکنش

 ه است. ارائه شد 3-1این آمار در جدول قابل توجیه است. در این مدت  های شاپرکینسبت به ارزش تراکنش

 1191و  1191ارزش تراکنش های شاپرکی و نقدینگی در دو سال تغییرات مقایسه   3-1جدول 

 اسفند فروردین شاخص سال
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 11،123،911* 2،112،113/2 )میلیارد ریال( ینقدینگ

 * بر اساس پیش بینی     

، میزان افزایش نقدینگی 1191به نسبت سال  1191شود که در سال مالحظه می 3-1ا توجه به جدول ب
های شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش شدیدتر از افزایش ارزش تراکنش
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در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سا یآمارها. 1-3-2به پیوست  رجوع شود 4

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز یهاگزارش
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درصد از کل نقدینگی، متعلق به  66/1تنها  1191ماه  اسفنددر ها بینیپیشبر اساس شود که مالحظه می
درصدی  11/1که این رقم نسبت به ماه بهمن افزایش  اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده است

کوک اسکناس و مس یشترو عرضه بدر روزهای پایان سال مردم به پول نقد  یازن یلبه دل داشته است. این امر
اسکناس و مسکوکات در دست در مجموع  1191در طول سال  رخ داده است. اما توسط بانک مرکزیبه بازار 

 از میزان نقدینگی داشته است. رای اشخاص سهم رو به کاهش

های شاپرکی و اسکناس و مقایسه نسبت ارزش تراکنش 
 مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی

های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست در نمودار زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش
و حجم  های پرداخت الکترونیکتوان تغییرات ارزش تراکنشاشخاص به نقدینگی ترسیم شده است که با توجه به آن می

 را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود.در دست اشخاص اسکناس ومسکوکات 

 
 های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگینسبت ارزش تراکنش مقایسه  3-1شکل 

نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی )ابتدای سال 
در  1درصد 61/11به  1193 ماه اردیبهشتدرصد در  61/6( به طور کلی صعودی بوده است و از 1191 پایان سالتا  1193
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افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال  1191 ماه اسفند
گسترش نفوذ ابزارهای به عبارت دیگر، . درصد رسیده است 66/1درصد به  12/6کاهشی داشته و از در مجموع روندی 

کشور، باعث شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود  پذیرش حتی در دورترین نقاط
ابتدای سال نسبت به  1191ماه  اسفندنقدینگی در به به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص  ؛بگیرد
زیرا کاهش  داشته باشد.این روند همچنان ادامه رسد به نظر میدهد و درصد کاهش را نشان میواحد  1/3بیشتر از  ،1193

شده برای  بوده و باعثبازه زمانی اخیر این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در 
های و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت ب تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود

لبته ا های الزم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.الها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساختکا
د ینگی در مدت مورنسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقد شاخص شودیهمانطور که در نمودار مالحظه م

مردم به پول نقد و  یازن یلبه دل ه است که این امربود 1191و  1191 ،1193مرتبه جهش در اسفند ماه  1بررسی دارای 
 رخ داده است.  سال یانپا یاسکناس و مسکوک به بازار در روزها یشترعرضه ب

 در طول زمان GDPهای شاپرک و قیاس ارزش تراکنش .3.2

های صورت گرفته در آن دوره در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت
شود. وجود دارد. چرا که بهای کاالی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی، نقدی، اعتباری و ... پرداخت می

تواند نمایانگر عملکرد شرکت های الکترونیک در طول زمان به تنهایی نمیلذا بررسی روند ارزش پرداخت
ت رکودی وضعیاز قبیل تورم، نرخ بهره،  یلعوامشاپرک و یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت باشد، چرا که 

رگذار مصرفی آحاد جامعه اثعادات و رفتار بسیاری از عوامل دیگر بر تقاضا،  و یسیاسو رونق در اقتصاد، اوضاع 
است. به عنوان مثال در یک اقتصاد رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کاالها و خدمات، انتظار بر آن است که 

در همین راستا برای  ت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. ها چه به صورپرداخت
رکود و  هایها را با توجه به وضعیت اقتصادی و دورهبررسی عملکرد شبکه شاپرک نیز باید ارزش تراکنش

 رونق اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد. 
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های شبکه های جاری و ارزش تراکنشبر حسب قیمتبه قیمت پایه  6روند تولید ناخالص داخلی 1-1در نمودار 
  2به صورت فصلی نشان داده شده است. 1191لغایت انتهای سال  1193شاپرک از ابتدای سال 

 
 های شاپرکو ارزش تراکنش GDPمقایسه روند  1-1شکل 

. علیرغم کاهش تولید باشدمی 1191ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال نمودار فوق حاکی از کاهش تولید 
های شاپرک در همین مدت صعودی بوده است که ، روند ارزش تراکنش1191ناخالص ملی در فصل زمستان 

ها و نیز تقاضا و خریدهای نوروزی بوده که سبب شده این روند های پایان سال شرکتدلیل اصلی آن تسویه
ری های مختلف تجاها در سیکلتری بگیرد. نمودار فوق صرفا جهت مقایسه روند ارزش تراکنششدت بیش

ت های شاپرک به نسبهای رکود و رونق اقتصادی( ترسیم شده است. علت باالتر رفتن ارزش تراکنش)دوره
د باره ارزش ه چنتولید ناخالص داخلی، این است که در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسب

ه های شبکشود. اما در ارزش تراکنشکاالی تولید شده، صرفا ارزش کاالهای نهایی و نه واسط محاسبه می
پرداخت الکترونیک شاپرک بهای تمام انواع کاالها چه نهایی و چه واسط که به صورت الکترونیکی پرداخت 

                                                 

 
 .1-3-2رجوع شود به پیوست  6
های منتشره آمار تولید ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگرهای اقتصادی اخذ شده است. در گزارش 2

 بوده است. 1191ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید 
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ن بهای کاالی واسطه، امکان باالتر رفتن ارزش اند، لحاظ شده است. لذا با توجه به در نظر گرفتردیدهگ
 ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد.تراکنش

 GDP های الکترونیک کارتی بهنسبت ارزش پرداخت .3.3

های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید، محاسبه تواند دورههایی که مییکی دیگر از شاخص
است که  1و مقایسه روند آن در طول زمان GDPخت الکترونیک شاپرک به های پردانسبت ارزش تراکنش

آمار آن در جدول بعدی ارائه شده است. آخرین اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بر حسب 
ر بوده است که به دلیل عدم انتشار آمار جدید بانک مرکزی ج.ا.ا. د 1191های جاری مربوط به زمستان قیمت

 قبل مجددا مورد استفاده قرار گرفته است.های ماه جاری، در این شماره اطالعات بولتن ماه

 GDPبه  کارتی های الکترونیکنسبت ارزش پرداخت 1-1جدول 

 ها ارزش تراکنش دوره
 )میلیون ریال(

GDP 
 )میلیون ریال(

ها نسبت ارزش تراکنش
 GDPبه 

 61/837 3،116،192،111 1،311،131،139 1193بهار 

 61/157 3،113،116،111 1،111،132،196 1193تابستان 

 66/327 3،131،319،111 1،111،111،916 1193پاییز 

 01/837 3،111،121،111 1،911،216،116 1193زمستان 

 54/587 3،613،993،111 1،911،231،111 1191بهار 

 51/537 1،112،116،111 3،329،391،112 1191تابستان

 06/147 3،611،131،111 3،322،191،161 1191پاییز 

 *118/227 3،111،121،111 3،211،111،111 1191زمستان 

شود و به دلیل جلوگیری از محاسبات چند باره ارزش کاالها، ارزش صرفا ارزش مبادالت کاالها و محصوالت نهایی لحاظ می GDP*در محاسبات 
از  ای، بیششود. لذا ارزش مبادالت الکترونیکی ممکن است به دلیل محاسبات ارزش مبادالت کاالهای واسطهای لحاظ نمیمبادالت کاالهای واسطه

 درصد شود. 111بیش از  GDPسبت آن به شود و ن GDPارزش 

                                                 

 
 1191های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان در گزارش1 

 بوده است.
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ن بهای کاالی واسطه، امکان باالتر رفتن ارزش اند، لحاظ شده است. لذا با توجه به در نظر گرفتردیدهگ
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 بوده است.



11 
 

 

دهد این نسبت در طی زمان روندی در مجموع صعودی داشته است که در نشان می 1-1همانطور که جدول 
 نمودار بعدی نمایش داده شده است.

 
 GDPبه  ی شاپرکهانسبت ارزش تراکنش  1-1شکل 

دهد باشد. چرا که این نمودار نشان میدهنده عملکرد مثبت شبکه شاپرک میروند افزایشی این شاخص، نشان
در طول مدت مورد بررسی، بخش بیشتری از مبادالت اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است. نکته 

های که علت آن تسویه است GDPدرصدی ارزش مبادالت الکترونیکی از  111شایان توجه نسبت بالغ بر 
ها و نیز تقاضای باالی در فصل زمستان به دلیل خریدهای نوروزی در دو ماه بهمن پایان سال ادارات و شرکت

 بوده است. اسفندو 
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 1315ماه  اردیبهشت شاپرک در عملکردیهای شاخص .4
گیرد. ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدر این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از 

گیری هها، شناخت وضعیت حال صنعت پرداخت الکترونیک کارت و اندازهدف از ارائه و پایش مداوم این شاخص
ابعاد مختلف آن است؛ به طوری که عملکرد وضعیت این صنعت نسبت به وضعیت مطلوب و نیز تاثیر 

حیح اتخاذ تصمیمات ص ،د شده و در جهت بهبود مسیر پیش روپیشین بر مسیر حرکت صنعت رصهای سیاست
وذ نف" ، "آنالیز کیفیت ارائه خدمات"، "شاپرک عملکردیآمار "زیر بخش  چهاراین بخش خود به  شوند. 
های تقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "هاتراکنش یمبلغ یپراکندگ یهاشاخص "و نیز  "ایمنطقه

 .مختلفی ارائه شده است

 شاپرک عملکردیمار آ .4.1
های و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنش تعدادیدر این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ 

پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات، های هر یک از ابزار
 .شودهایی بررسی میبا ارائه شاخص گیری(پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

 شاپرکهای تراکنش تعداد و ارزش آمار 
هزار  991/1مجموع مبالغ میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با  911حدود  1191ماه  اردیبهشت در

درصدی  36/11در تعداد و  درصدی 11/11افزایش ماه  فروردینمیلیارد ریال صورت گرفته است که نسبت به 
 داشته است. ها لغ تراکنشامبمجموع در 
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 شاپرکهای مقایسه آمار ماهانه تراکنش 1-1جدول 

1331اردیبهشت  1331 فروردین نوع  درصد تغییرات 

 11/111 911،136،111 111،211،611 تعداد تراکنش

 36/111 991،391،612 216،111،112 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

 مقایسه شده است. 1191 اردیبهشتو  1191 اردیبهشت درها آمار تراکنش 3-1در جدول 

 1191شاپرک نسبت به ماه مشابه سال های مقایسه آمار تراکنش 3-1جدول 

1334 اردیبهشت نوع 1331 اردیبهشت   درصد تغییرات 

 19/131 911،136،111 212،132،112 تعداد تراکنش

 31/631 991،391،612 112،111،131/1 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 به 1191ماه سال  اردیبهشتهای لغ تراکنشامبمجموع دهد آمار تعداد و نشان می 3-1همانطور که جدول 
مواجه بوده است. این میزان رشد  درصدی 31/63و  19/13به ترتیب با رشد  1191نسبت ماه مشابه سال 

 باشد.مبلغی در بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می

 شاپرکیهای رشد حقیقی ارزش تراکنش 
کنند. به ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی میهای قابل اتکا، متغیرهای تحلیلارائه در اقتصاد برای 

اشتباه و انحراف های زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم 9ر ارزشی اسمیاین مفهوم که متغی
 تر برای بیان رشد ارزشگیری نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسبدر تصمیم

 .باشدو تورم زدایی شده می 11ها، بیان آن به صورت رشد حقیقیتراکنش

                                                 

 
 .1-3-2رجوع شود به پیوست   9

به صورت  1191به قیمت سال پایه   (CPI)و خدمات مصرفیها کاالهای ارزش حقیقی، شاخص کل ببرای محاسبه . 6-3-2به پیوست  رجوع شود 11
  اخذ شده است. های اقتصادیو از بخش آمارماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 

12 
 

 

 شبکه شاپرکهای مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 1-1جدول 

 هاارزش تراکنش
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 1331 اردیبهشت  1331 فروردین

 36/111 991،391،616/6 216،111،116/2 هاارزش اسمی تراکنش

 31/321 1،121،919/1 1،111،161/9 ها ارزش حقیقی تراکنش

 *311/9 311/1 1/911 ( CPI) ها و خدمات مصرفیشاخص کل بهای کاال

ع آمار )مرج .باشدو خدمات مصرفی در دو ماه متوالی بیانگر نرخ تورم ماهانه میها کاال بهای*نرخ تورم ماهانه: درصد تغییرات شاخص کل 
CPI) .سایت بانک مرکزی ج.ا.ا : 

 

رشد ارزش اسمی آن  و درصدی 32/31رشد نسبت به ماه گذشته ها دهد ارزش حقیقی تراکنشنشان می فوقجدول 
شاپرک در مدت مورد بررسی از های سازی اثر تورم، ارزش تراکنشبا خالص دیگررا تجربه نموده است. به عبارت  11/36
درصد به صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته است که این امر از تورم  32/31درصد به صورت اسمی به  11/36

ی از حاک ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده وبانک مرکزی  منتشر شده در آمارمثبت و اندک در این مدت حکایت دارد. 
 نرخ تورم ماهانه معادلو است یافته  افزایش گذشتهنسبت به ماه ها عمومی قیمتسطح ماه  اردیبهشت آن است که در

)مقایسه نقطه  1191با ماه مشابه سال  1191ماه  اردیبهشتهای در صورت مقایسه ارزش تراکنش است.  بودهدرصد  91/1
قابل توجه  حقیقی و اسمی مقادیربه دلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف انتظار بر آن است که به نقطه( 

 ارائه شده است. 1-1شود. آمار این قیاس در جدول 

 شبکه شاپرکهای مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش 1-1جدول 

 هاارزش تراکنش   
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 1331 اردیبهشت 1334 اردیبهشت

 31/631 991،391،616/6 112،111،131/1 ها ارزش اسمی تراکنش

 11/391 1،121،919/1 1،616،111/1 هاارزش حقیقی تراکنش

 *331/1 311/1 2/111 (CPIها و خدمات مصرفی )شاخص کل بهای کاال

 .یردگمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به و خدمات مصرفی ها کاال بهایکل رشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (CPI)مرجع آمار 
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 هشتاردیب شاپرک را بینهای ( ارزش تراکنششدهزداییفوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم جدول
درصد به صورت  63/31تورمی، از سازی از اثرات دهد که رشد آن پس از خالصنشان می 1191و  1191ماه 

ین مابه تفاوت ا دیگرشده( کاهش داشته است. به عبارت زداییدرصد به صورت حقیقی )تورم39/11اسمی به 
ست. اانعکاس یافتهها است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنشبودهها دو رقم ناشی از افزایش قیمت

براساس  است.افزایش داشته 1191نسبت به ماه مشابه سال ها قیمتلذا آمار بیانگر آن است سطح عمومی 
و خدمات ها کاال بهایکل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. آمار بانک مرکزی

ماه سال گذشته اردیبهشت است. این شاخص درواحد رسیده 1/311جاری به سالماه  اردیبهشت در یمصرف
رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطهبهتورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده 1/331لمعاد

 این نرخ در است.درصد رسیده 11/2جاری به  سال ماهاردیبهشت ، درگیردمشابه سال قبل را در نظر می
های بر اساس سیاست . لذااستبوده درصد 12/1 ماهدر بهمن و درصد1/1درصد، در اسفندماه  13/2 ماهفروردین

 .استنقطه کاسته شدهبهدرصد از نرخ تورم نقطه12/1به  نزدیک ماه،طی یکتورم، دولت مبنی بر کاهش نرخ
است که با رشد بیانگر آن 1191ماه اردیبهشت ماه سال جاری نسبت بهاردیبهشت درها لذا نتایج آمار تراکنش

است. لذا این آمار داشته درصدی 39/11رشد به طور حقیقی ها ها، ارزش تراکنشتعداد تراکنش درصدی13/19
 به طور متوسطها ، تراکنش1191سال  اردیبهشت نسبت بهها حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش

 .استتری، انجام گرفتهبه نسبت کم ارزشهای کاال بهایبرای انجام پرداخت 

 عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش 
ن پذیرش است. ایهای یکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارت، تعداد ابزار

در حال حاضر در سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در کشور ها ابزار
تواند شاخصی می ،یر عوامل نظیر تعداد تراکنشیش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سافعال هستند که افزا

برای نشان دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در این راستا تعداد هر 
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 و نیز 1191ماه  وردینفردر قیاس با  1191ماه سال  اردیبهشت در 11دارپذیرش تراکنشهای یک از ابزار
 ارائه شده است. زیرصفحه در جدول  1191ماه سال  اردیبهشت

 پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطههای مقایسه تعداد هر یک از ابزار 1-1جدول 

 ابزار پذیرش

 نقطه تعداد ابزارمقایسه نقطه به  مقایسه ماهانه تعداد ابزار

 فروردین
1331 

 اردیبهشت
 اردیبهشت رشد 1331

1334 
 اردیبهشت

 رشد 1331

 1/361 16،111 11،121 1/611- 16،111 16،111 ابزار پذیرش اینترنتی

 61/911- 231 3،131 11/691- 231 1،119 ابزار پذیرش موبایلی

 11/321 1،113،199 1،116،116 3/911 1،113،199 1،121،119 کارتخوان فروشگاهی

 10/157 401100016 300240810 2/387 401100016 403310151 مجموع ابزارها

است که صرفا تعداد ابزار ماه مبین آنفروردیننسبت به  1191ماه اردیبهشتپذیرش در های مقایسه تعداد ابزار 1-1جدول 
صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی  نیز 1191اردیبهشتنقطه با بهدر مقایسه نقطهاست. فروشگاهی با رشد همراه بودهکارتخوان

ر سازی بستبرای ایمنها محدودیتبا توجه به اعمال  کهاند. داشته و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بودهکاهش
همانطور که مشخص است  است.مرکزی ج.ا.ا. قابل توجیهاز سوی بانک 1191ماه ( در مهرUSSDموبایلی )ابزار پذیرش

سهم تعداد  1191ماه اردیبهشت است که درفروشگاهی بودهمربوط به کارتخوانها بیشترین تعداد ابزارپذیرش در تمام دوره
 است.ارائه شده 6-1صفحه است. این آمار در جدول درصد بوده 61/99شاپرک پذیرش شبکههایاین ابزار از کل ابزار

 1191 اردیبهشت و  فروردینبازار در های پذیرش از کل ابزارهای هر یک از ابزار تعدادیمقایسه سهم  6-1جدول 

 1331 اردیبهشت  1331 فروردین ابزار پذیرش
 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 1/111 16،111 1/121 16،111 ابزار پذیرش اینترنتی

 1/131 231 1/111 1،119 ابزار پذیرش موبایلی 

 99/611 1،113،199 99/611 1،121،119 کارتخوان فروشگاهی

 1887 1،111،116 1887 1،191،121 مجموع ابزارها
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اینترنتی و موبایلی از ره یک ماهه، سهم تعداد ابزارهای پذیرش در این دوشود که بر اساس اطالعات جدول مالحظه می
 .داشته استدرصد افزایش  11/1کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته تعداد سهم از بازار  بازار کاهش داده و

 هاعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش 
نشان داده شده است. همانطور  1-1است که در نمودار  دیگریپذیرش نیز شاخص های هر یک از ابزارهای سهم تراکنش

ش پذیرهای ، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزاردرصدی 16/11که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 
 اند.قرار گرفته بعدیهای داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه

 

 1191 اردیبهشتدر ها پذیرش از تعداد تراکنشهای سهم هریک از ابزار 1-1شکل 

نتایج مبین آن است که بیشترین تعداد  محاسبه شده است. 2-1نیز در جدول  تعداد تراکنش به ازای هر ابزار
ت ی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به علبه ابزار پذیرش موبایل زیادیتراکنش به ازای هر ابزار با اختالف 

و در نهایت به ابزار کارتخوان فروشگاهی به دلیل لزوم انجام  دیگرهای سهولت در دسترس بودن از همه مکان
 عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 1191 اردیبهشت پذیرش درهای زای هر یک از ابزاربه اها مقایسه شاخص تعداد تراکنش 2-1جدول 

 تعداد تراکنش به ازای هر ابزار هاتراکنشتعداد  تعداد ابزارها ابزار پذیرش
  1،193/99 11،111،311 16،111 ابزار پذیرش اینترنتی
  111،622/11 111،916،162 231 ابزار پذیرش موبایلی 
  122/11 292،619،111 1،113،199 کارتخوان فروشگاهی

  311/13 911،136،111 1،111،116 مجموع ابزارها
 

نتیابزار پذیرش اینتر
1.311

ابزار پذیرش 
موبایلی
11.911

کارتخوان  
فروشگاهی

11.161
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ماه  اردیبهشت برای 3-1 هر ابزار پذیرش، نمودارهای و مبلغی تراکنش تعدادیبرای بررسی تغییرات سهم 
 ترسیم شده است.ماه  فروردیندر قیاس با ماه قبل آن یعنی  1191

  

 1191 اردیبهشت و فروردینپذیرش در های هر یک از ابزارهای تراکنش تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و  3-1شکل 
 

کارتخوان فروشگاهی به طور های صرفا سهم تعدادی و مبلغی تراکنشپذیرش های شود که در بین ابزارمالحظه می
به ازای هر نوع ابزار پذیرش ها و مبلغی تراکنش تعدادیتغییرات سهم  1-1 نمودار. همراه بوده است افزایشهمزمان با 

 دهند.را نشان می 1191ماه  اردیبهشت و مقایسه آن با ماه مشابه سال گذشته یعنی 1191ماه  اردیبهشت برای

  
 1191 اردیبهشت و 1191 اردیبهشت پذیرش درهای هر یک از ابزارهای تراکنش تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و  1-1شکل 

 

ای شود که سهم تعداد تراکنش های دو ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی کاهش قابل مالحظهمالحظه می
 نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته است. 
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اینترنتی و موبایلی از ره یک ماهه، سهم تعداد ابزارهای پذیرش در این دوشود که بر اساس اطالعات جدول مالحظه می
 .داشته استدرصد افزایش  11/1کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته تعداد سهم از بازار  بازار کاهش داده و

 هاعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش 
نشان داده شده است. همانطور  1-1است که در نمودار  دیگریپذیرش نیز شاخص های هر یک از ابزارهای سهم تراکنش

ش پذیرهای ، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزاردرصدی 16/11که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 
 اند.قرار گرفته بعدیهای داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه

 

 1191 اردیبهشتدر ها پذیرش از تعداد تراکنشهای سهم هریک از ابزار 1-1شکل 

نتایج مبین آن است که بیشترین تعداد  محاسبه شده است. 2-1نیز در جدول  تعداد تراکنش به ازای هر ابزار
ت ی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به علبه ابزار پذیرش موبایل زیادیتراکنش به ازای هر ابزار با اختالف 

و در نهایت به ابزار کارتخوان فروشگاهی به دلیل لزوم انجام  دیگرهای سهولت در دسترس بودن از همه مکان
 عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 1191 اردیبهشت پذیرش درهای زای هر یک از ابزاربه اها مقایسه شاخص تعداد تراکنش 2-1جدول 

 تعداد تراکنش به ازای هر ابزار هاتراکنشتعداد  تعداد ابزارها ابزار پذیرش
  1،193/99 11،111،311 16،111 ابزار پذیرش اینترنتی
  111،622/11 111،916،162 231 ابزار پذیرش موبایلی 
  122/11 292،619،111 1،113،199 کارتخوان فروشگاهی

  311/13 911،136،111 1،111،116 مجموع ابزارها
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ماه  اردیبهشت برای 3-1 هر ابزار پذیرش، نمودارهای و مبلغی تراکنش تعدادیبرای بررسی تغییرات سهم 
 ترسیم شده است.ماه  فروردیندر قیاس با ماه قبل آن یعنی  1191

  

 1191 اردیبهشت و فروردینپذیرش در های هر یک از ابزارهای تراکنش تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و  3-1شکل 
 

کارتخوان فروشگاهی به طور های صرفا سهم تعدادی و مبلغی تراکنشپذیرش های شود که در بین ابزارمالحظه می
به ازای هر نوع ابزار پذیرش ها و مبلغی تراکنش تعدادیتغییرات سهم  1-1 نمودار. همراه بوده است افزایشهمزمان با 

 دهند.را نشان می 1191ماه  اردیبهشت و مقایسه آن با ماه مشابه سال گذشته یعنی 1191ماه  اردیبهشت برای

  
 1191 اردیبهشت و 1191 اردیبهشت پذیرش درهای هر یک از ابزارهای تراکنش تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و  1-1شکل 

 

ای شود که سهم تعداد تراکنش های دو ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی کاهش قابل مالحظهمالحظه می
 نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته است. 

2.8
13.9

83.4

3.2
11.9

84.9

0

20

40

60

80

100

ابزار پذیرش 
اینترنتی

ابزار پذیرش 
موبایلی

کارتخوان  
فروشگاهی

صد
در

تعدادی

1191فروردین  1191اردیبهشت 

6.9 0.60

92.5

6.8
0.51

92.7

0

20

40

60

80

100

ابزار پذیرش 
اینترنتی

ابزار پذیرش 
موبایلی

کارتخوان  
فروشگاهی

صد
در

مبلغی

1191فروردین  1191اردیبهشت 

9.3
18.2

72.5

3.2
11.9

84.9

0

20

40

60

80

100

ابزار پذیرش 
اینترنتی

ابزار پذیرش 
موبایلی

کارتخوان  
فروشگاهی

صد
در

تعدادی

1191اردیبهشت  1191اردیبهشت 

5.7 0.5

93.8

6.8
0.5

92.7

0

20

40

60

80

100

ابزار پذیرش 
اینترنتی

ابزار پذیرش 
موبایلی

کارتخوان  
فروشگاهی

صد
در

مبلغی

1191اردیبهشت  1191اردیبهشت 



33 
 

 

 خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد 
د شارژ خریخدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات، خدمت پرداخت قبض و 

ک از انواع هر ی تعدادیشوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی و گیری تقسیم میتلفن همراه و نیز خدمت مانده
نشان  1-1 نمودارگیری نشان داده شده است. خدمات خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

مربوط به خدمت خرید کاال و خدمات بوده است و  اردیبهشت ت ارائه شده در ماهدرصد مبلغ خدما 19/96دهد که می
 گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد. مانده

  
  1191 اردیبهشت درها سهم انواع خدمات از مبلغ تراکنش 1-1شکل 

درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از  12/21ماه  اردیبهشت نیز بیان کننده آن است که در  1-1 نمودار
گیری داشته است. خدمت مانده درصدی 9/1حدود  رشداین سهم نوع خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته 

 درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات را داشته است. 31/2نیز با 

 
  1191 اردیبهشت انواع خدمات ارائه شده شاپرک در تعدادیسهم  1-1شکل 

ای شده است. دو نمودار دایرهترسیم  6-1 و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، نمودار تعدادیبرای بررسی تغییرات 
  دهند.را نشان می یک ماهه ای درصد تغییر سهم خدمات در این دورهنمودارهای میلهسهم هر یک از خدمات از کل و 

پرداخت قبض و
ن خرید شارژ تلف

همراه
1.111

خرید کاال و 
خدمات
96.191

مانده گیری
2.311

پرداخت قبض و  
خرید شارژ تلفن

همراه
31.111

خرید کاال و 
خدمات
21.121
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 1191 اردیبهشت و فروردینانواع خدمات در  تعدادیمبلغی و  مقایسه نسبت  6-1شکل 

لغی ، سهم مبگذشتهشود که علیرغم رشد سهم خرید کاال و خدمات در اردیبهشت نسبت به ماه از نمودار فوق مالحظه می
اه م اردیبهشت این موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی 2-1در نمودار  این نوع خدمت کاهش داشته است.

همانند تغییر ماهانه، با افزایش سهم تعدادی خرید کاال و که دهد زیر نشان میهای بررسی شده است. قیاس نمودار 1191
 خدمات، مبلغی این نوع خدمت در مقایسه نقطه به نقطه کاهش داشته است.
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پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
خرید کاال و خدمات

فروردین
1331

اردیبهشت 
1331

3.17%

96.83%

3.81%

96.19%

سهم مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
خرید کاال و خدمات

اردیبهشت 
1331

فروردین
1331

0.00%

-1.90%

1.90%

مانده گیری پرداخت قبض و خرید 
شارژ تلفن همراه

خرید کاال و خدمات

0.63%

-0.63%

فن پرداخت قبض و خرید شارژ تل
همراه

خرید کاال و خدمات
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 خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد 
د شارژ خریخدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات، خدمت پرداخت قبض و 

ک از انواع هر ی تعدادیشوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی و گیری تقسیم میتلفن همراه و نیز خدمت مانده
نشان  1-1 نمودارگیری نشان داده شده است. خدمات خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

مربوط به خدمت خرید کاال و خدمات بوده است و  اردیبهشت ت ارائه شده در ماهدرصد مبلغ خدما 19/96دهد که می
 گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد. مانده

  
  1191 اردیبهشت درها سهم انواع خدمات از مبلغ تراکنش 1-1شکل 

درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از  12/21ماه  اردیبهشت نیز بیان کننده آن است که در  1-1 نمودار
گیری داشته است. خدمت مانده درصدی 9/1حدود  رشداین سهم نوع خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته 

 درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات را داشته است. 31/2نیز با 

 
  1191 اردیبهشت انواع خدمات ارائه شده شاپرک در تعدادیسهم  1-1شکل 

ای شده است. دو نمودار دایرهترسیم  6-1 و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، نمودار تعدادیبرای بررسی تغییرات 
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 1191 اردیبهشت و فروردینانواع خدمات در  تعدادیمبلغی و  مقایسه نسبت  6-1شکل 

لغی ، سهم مبگذشتهشود که علیرغم رشد سهم خرید کاال و خدمات در اردیبهشت نسبت به ماه از نمودار فوق مالحظه می
اه م اردیبهشت این موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی 2-1در نمودار  این نوع خدمت کاهش داشته است.

همانند تغییر ماهانه، با افزایش سهم تعدادی خرید کاال و که دهد زیر نشان میهای بررسی شده است. قیاس نمودار 1191
 خدمات، مبلغی این نوع خدمت در مقایسه نقطه به نقطه کاهش داشته است.

7.25%

23.27%

69.48%

7.25%

21.38%

71.37%

سهم تعدادی

مانده گیری
پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
خرید کاال و خدمات

فروردین
1331

اردیبهشت 
1331

3.17%

96.83%

3.81%

96.19%

سهم مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
خرید کاال و خدمات

اردیبهشت 
1331

فروردین
1331

0.00%

-1.90%

1.90%

مانده گیری پرداخت قبض و خرید 
شارژ تلفن همراه

خرید کاال و خدمات

0.63%

-0.63%

فن پرداخت قبض و خرید شارژ تل
همراه

خرید کاال و خدمات



31 
 

 

  

  

 1191و  1191 اردیبهشت انواع خدمات در تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و   2-1شکل 
 

گیری از کل خدمات در قیاس نقطه به خدمت مانده تعدادیشود که سهم مالحظه می 2-1 نموداربر اساس 
( با کاهش مواجه بوده است که این امر حسب دستور بانک 1191 اردیبهشت با ماه 1191 اردیبهشت نقطه )ماه

  رخ داده است. موبایلیپذیرش  وسیله ابزارگیری به مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمت مانده

 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی .4.2
شود. شرکت ارائه دهنده آن خدمت محسوب میهای ترین اهداف شرکتهمواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی

ه و انجام در شبک شاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده
حس  پذیریمعوق و نیز در عدم دسترسهای کاهش در میزان خطاها، تراکنش باشد.میها صحیح پرداخت
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شود و تالش شاپرک در راستای کاهش این خدمات، عاملی مثبت در عملکرد شاپرک محسوب می شده
 د.گردهایی برای سنجش این هدف ارائه میباشد. در زیر شاخصمی مشکالت

 

 هاموفق به کل تراکنشهای درصد تراکنش 
های شبکه و افزایش نسبت تراکنشهای شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاهای ترین برنامهیکی از اصلی

ی گروه اصلی خطا 1در ها خطاکارتی الکترونیک  در حال حاضر در شبکه پرداختباشد. میها موفق از کل تراکنش
جدول  شوند.می بندیطبقه 16خطای کسب و کار و 11، خطای کاربری11، خطای شاپرکی11ی پذیرندگی، خطا13صادرکنندگی

 دهد که حاکی از سهمموفق و ناموفق )خطادار( کل شبکه شاپرک را نشان میهای اطالعات مربوط به تعداد تراکنش 1-1
 باشد.می 1191ماه سال  اردیبهشت رخ داده درهای خطا درصدی 91/11موفق و های تراکنش درصدی 12/19

 1191 اردیبهشتدر ها موفق و ناموفق از کل تراکنشهای تعداد و سهم تراکنش  1-1جدول 

 ها تراکنش در داده رخهای آنالیز خطا 
ارائه  9-1ع خطا در جدول انوآمار تعداد  هر یک از اانواع مختلفی دارند که ها تراکنشهای ، خطاگردیدهمانطور که ذکر 

 11/9با سهم  ها، خطا از نوع کاربریآن است که همچنان عمده ترین دلیل بروز خطاشده است. اطالعات جدول حاکی از 
 ملکردعباشد. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از میها از کل تراکنش درصدی

 نماید.سازی در این زمینه را تاکید میفرهنگکه لزوم آمورش و  باشددارنده کارت می

                                                 

 
 . 3-6-1-2پیوست به  رجوع شود 13
 .1-6-1-2به پیوست  رجوع شود 11
 .1-6-1-2به پیوست  رجوع شود 11
 .1-6-1-2به پیوست  رجوع شود 11
 .6-6-1-2رجوع شود به پیوست  16

 سهم تعداد  نوع تراکنش
 19/121 911،136،111 های موفقتراکنش

 11/911 111،116،131 ناموفق و خطادارهای تراکنش

 1111 1،111،113،221 هاتعداد کل تراکنش
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 1191و  1191 اردیبهشت انواع خدمات در تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و   2-1شکل 
 

گیری از کل خدمات در قیاس نقطه به خدمت مانده تعدادیشود که سهم مالحظه می 2-1 نموداربر اساس 
( با کاهش مواجه بوده است که این امر حسب دستور بانک 1191 اردیبهشت با ماه 1191 اردیبهشت نقطه )ماه

  رخ داده است. موبایلیپذیرش  وسیله ابزارگیری به مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمت مانده

 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی .4.2
شود. شرکت ارائه دهنده آن خدمت محسوب میهای ترین اهداف شرکتهمواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی

ه و انجام در شبک شاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده
حس  پذیریمعوق و نیز در عدم دسترسهای کاهش در میزان خطاها، تراکنش باشد.میها صحیح پرداخت

12.79%

28.68%58.53%

7.25%

21.38%

71.37%

سهم تعدادی

مانده گیری
پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
خرید کاال و خدمات

اردیبهشت 
1331

اردیبهشت 
1334

2.27%

97.73%

3.81%

96.19%

سهم مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه خرید کاال و خدمات

اردیبهشت 
1334

اردیبهشت
1331

-5.54%
-7.30%

12.84%

مانده گیری پرداخت قبض و خرید
شارژ تلفن همراه

خرید کاال و خدمات

1.54%

-1.54%

ن پرداخت قبض و خرید شارژ تلف
همراه

خرید کاال و خدمات
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شود و تالش شاپرک در راستای کاهش این خدمات، عاملی مثبت در عملکرد شاپرک محسوب می شده
 د.گردهایی برای سنجش این هدف ارائه میباشد. در زیر شاخصمی مشکالت

 

 هاموفق به کل تراکنشهای درصد تراکنش 
های شبکه و افزایش نسبت تراکنشهای شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاهای ترین برنامهیکی از اصلی

ی گروه اصلی خطا 1در ها خطاکارتی الکترونیک  در حال حاضر در شبکه پرداختباشد. میها موفق از کل تراکنش
جدول  شوند.می بندیطبقه 16خطای کسب و کار و 11، خطای کاربری11، خطای شاپرکی11ی پذیرندگی، خطا13صادرکنندگی

 دهد که حاکی از سهمموفق و ناموفق )خطادار( کل شبکه شاپرک را نشان میهای اطالعات مربوط به تعداد تراکنش 1-1
 باشد.می 1191ماه سال  اردیبهشت رخ داده درهای خطا درصدی 91/11موفق و های تراکنش درصدی 12/19

 1191 اردیبهشتدر ها موفق و ناموفق از کل تراکنشهای تعداد و سهم تراکنش  1-1جدول 

 ها تراکنش در داده رخهای آنالیز خطا 
ارائه  9-1ع خطا در جدول انوآمار تعداد  هر یک از اانواع مختلفی دارند که ها تراکنشهای ، خطاگردیدهمانطور که ذکر 

 11/9با سهم  ها، خطا از نوع کاربریآن است که همچنان عمده ترین دلیل بروز خطاشده است. اطالعات جدول حاکی از 
 ملکردعباشد. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از میها از کل تراکنش درصدی

 نماید.سازی در این زمینه را تاکید میفرهنگکه لزوم آمورش و  باشددارنده کارت می

                                                 

 
 . 3-6-1-2پیوست به  رجوع شود 13
 .1-6-1-2به پیوست  رجوع شود 11
 .1-6-1-2به پیوست  رجوع شود 11
 .1-6-1-2به پیوست  رجوع شود 11
 .6-6-1-2رجوع شود به پیوست  16

 سهم تعداد  نوع تراکنش
 19/121 911،136،111 های موفقتراکنش

 11/911 111،116،131 ناموفق و خطادارهای تراکنش

 1111 1،111،113،221 هاتعداد کل تراکنش
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 رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتیهای آنالیز خطا  9-1جدول 

 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 19/121 911،136،111 تراکنش های موفق موفق

 ناموفق

 1/311 3،121،111 خطای پذیرندگی
 9/111 111،111،231 خطای کاربری

 1/111 11،621،913 خطای صادرکنندگی
 1/111 111،313 خطای شاپرکی

 1/111 111،131 خطای کسب و کار
 1111 1،111،113،221 هاتعداد کل تراکنش

 به تصویر کشیده شده است. 1-1در نمودار   9-1اطالعات جدول  

 
 موفق از کل های ناموفق و تراکنشهای سهم هر یک از انواع تراکنش 1-1شکل 

 دهد.را نشان می خطادارهای از کل تراکنشها نیز سهم انواع خطا 9-1نمودار 

 
 سهم هر یک از انواع خطا 9-1شکل 

 موفق را درهای ناموفق و نیز تراکنشهای تغییرات هر یک از انواع تراکنش 11-1 اطالعات مندرج در جدول
 دهد. را نشان می فروردیننسبت به ماه  1191ماه سال  اردیبهشت

تراکنش های موفق
89.07%

خطای پذیرندگی
0.20%

خطای کاربری
9.55%

خطای صادرکنندگی
1.11%

خطای شاپرکی
0.03%

خطای کسب و کار
0.04%

خطادارتراکنش های
10/93%

خطای پذیرندگی
1.80%

خطای کاربری
87.40%

خطای صادرکنندگی
10.12% خطای شاپرکی

0.31%
خطای کسب و کار

0.38%
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 1191 اردیبهشت و فروردیندر ها و خطاها مقایسه تعداد انواع تراکنش  11-1جدول 

 درصد تغییرات 1331 اردیبهشت 1331 فروردین انواع خطانوع تراکنش و 

 ناموفق

 1/121 3،121،111 3،111،212 خطای پذیرندگی

 1/111 111،111،231 93،911،111 خطای کاربری

 1/111- 11،621،913 11،296،131 خطای صادرکنندگی

 11/161- 111،313 119،112 خطای شاپرکی

 1/191 111،131 131،161 خطای کسب و کار

 2/361 111،116،131 112،129،111 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 11/111 911،136،111 111،211،611 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 13/111 1،111،113،221 919،161،161 ی موفق و خطادارهاتعداد کل تراکنش

دو نوع خطای صادرکنندگی و  1191 ماه اردیبهشتدر شود که مالحظه می 11-1 جدول بر اساس اطالعات
  اند.کاهش داشته فروردیننسبت به ماه قبل یعنی  شاپرکی

 خدمات حس شده پذیریدسترس 
شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام  وجودییکی از دالیل 

حس شده پذیری تراکنش موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس
ستمی موفق سیهای موفق سیستمی کل شبکه یا تراکنشهای خدمات تعریف شده است که سهم تراکنش

دمات خ حس شده پذیریکند. اطالعات مربوط شاخص دسترسمحاسبه میها از کل تراکنش سوئیچ شاپرک را
 ارائه شده است.  11-1در جدول 
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 رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتیهای آنالیز خطا  9-1جدول 

 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 19/121 911،136،111 تراکنش های موفق موفق

 ناموفق

 1/311 3،121،111 خطای پذیرندگی
 9/111 111،111،231 خطای کاربری

 1/111 11،621،913 خطای صادرکنندگی
 1/111 111،313 خطای شاپرکی

 1/111 111،131 خطای کسب و کار
 1111 1،111،113،221 هاتعداد کل تراکنش

 به تصویر کشیده شده است. 1-1در نمودار   9-1اطالعات جدول  

 
 موفق از کل های ناموفق و تراکنشهای سهم هر یک از انواع تراکنش 1-1شکل 

 دهد.را نشان می خطادارهای از کل تراکنشها نیز سهم انواع خطا 9-1نمودار 

 
 سهم هر یک از انواع خطا 9-1شکل 

 موفق را درهای ناموفق و نیز تراکنشهای تغییرات هر یک از انواع تراکنش 11-1 اطالعات مندرج در جدول
 دهد. را نشان می فروردیننسبت به ماه  1191ماه سال  اردیبهشت

تراکنش های موفق
89.07%

خطای پذیرندگی
0.20%

خطای کاربری
9.55%

خطای صادرکنندگی
1.11%

خطای شاپرکی
0.03%

خطای کسب و کار
0.04%

خطادارتراکنش های
10/93%

خطای پذیرندگی
1.80%

خطای کاربری
87.40%

خطای صادرکنندگی
10.12% خطای شاپرکی

0.31%
خطای کسب و کار

0.38%
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 1191 اردیبهشت و فروردیندر ها و خطاها مقایسه تعداد انواع تراکنش  11-1جدول 

 درصد تغییرات 1331 اردیبهشت 1331 فروردین انواع خطانوع تراکنش و 

 ناموفق

 1/121 3،121،111 3،111،212 خطای پذیرندگی

 1/111 111،111،231 93،911،111 خطای کاربری

 1/111- 11،621،913 11،296،131 خطای صادرکنندگی

 11/161- 111،313 119،112 خطای شاپرکی

 1/191 111،131 131،161 خطای کسب و کار

 2/361 111،116،131 112،129،111 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 11/111 911،136،111 111،211،611 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 13/111 1،111،113،221 919،161،161 ی موفق و خطادارهاتعداد کل تراکنش

دو نوع خطای صادرکنندگی و  1191 ماه اردیبهشتدر شود که مالحظه می 11-1 جدول بر اساس اطالعات
  اند.کاهش داشته فروردیننسبت به ماه قبل یعنی  شاپرکی

 خدمات حس شده پذیریدسترس 
شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام  وجودییکی از دالیل 

حس شده پذیری تراکنش موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس
ستمی موفق سیهای موفق سیستمی کل شبکه یا تراکنشهای خدمات تعریف شده است که سهم تراکنش

دمات خ حس شده پذیریکند. اطالعات مربوط شاخص دسترسمحاسبه میها از کل تراکنش سوئیچ شاپرک را
 ارائه شده است.  11-1در جدول 
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 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی حس شده پذیریدسترس 11-1جدول 

 های موفقتراکنش
 1331 اردیبهشت 1331 فروردین 1334 اردیبهشت

تعداد 
 هاتراکنش

 پذیریدسترس
پذیری سترسد تعداد تراکنش حس شده

 یپذیردسترس تعداد تراکنش حس شده
 حس شده

های موفق سیستمی کل تراکنش
 12پرداخت شبکه

121،616،111 92/211 931،212،219 91/111 1،111،121،166 91/631 

تراکنشهای موفق سیستمی 
 99/9661 1،111،111،119 99/9161 911،911،211 99/131 191،319،116 شاپرکی11

 - 1،111،113،221 - 919،161،161 - 191،111،112 تعداد کل تراکنش

بوده که  1191ماه سال  اردیبهشت خدمات شرکت شاپرک در درصدی 966/99حاکی از در دسترس بودن  11-1جدول 
  .داشته است درصدی 11/1 حدود بهبود 1191 اردیبهشتو نسبت به  درصدی 11/1ماه بهبود  فروردیننسبت به 

 معوق رخ داده در شبکههای آنالیز تراکنش 
کارتی و روند آن در طول زمان، یکی از  الکترونیک پرداخترخ داده در شبکه  19معوقهای شاخص میزان تراکنش

تعداد تراکنش نسبت بایستعملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا میهایی است که بر کیفیت انجام شاخص
 این شاخص را ارائه نموده است. مقادیر 13-1کاهشی داشته باشد. جدول  روندیها معوق به کل تراکنشهای 

1191 اردیبهشت و فروردینمعوق رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در های درصد تراکنش  13-1جدول   

 تغییرات 1331 اردیبهشت  1331 فروردین معوقهای تراکنش

 30/317  112،119  331،191 های معوقتراکنش تعداد

 13/817  911،136،111  111،211،611 هاکل تراکنش تعداد

های معوق به تراکنش نسبت تعداد
 هاتراکنشکل 

8/82517 8/83307 8/8857 

                                                 

 
 .2-6-1-2پیوست رجوع شود به  12 

 .9-6-1-2رجوع شود به پیوست  11
 .1-9-1-2 رجوع شود به پیوست  19 
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ها در اردیبهشت درصدی تعداد کل تراکنش 11با رشد حدود  شودمالحظه می 13-1در جدول همانطور که 
 .داشته است درصدی 91/11 در همین دوره زمانی افزایش معوقهای تعداد تراکنشماه نسبت به ماه فروردین، 

 درصدی 112/1 افزایش ماه گذشته به نسبتنیز ها به کل تراکنشمعوق های شاخص نسبت تعداد تراکنش
 داشته است.

 ایمنطقهنفوذ  .4.3
یاسی آن در کل کشور و در مقهای پذیرش و تراکنشهایبیانگر تعداد و تعداد سرانه ابزار ایمنطقهشاخص نفوذ 

شور الکترونیک کارتی در کمتفاوت در هر استانی است که معیاری برای سنجش فراگیر شدن خدمات پرداخت 
 باشد. میها و یا هر یک از استان

 ریب نفوذ ابزار پذیرش ض 
 فرد 11،111هر شاپرک و سرانه آن به ازای پذیرش شبکههایآمار تعداد کل هر یک از ابزار 11-1جدول 
ور همانط دهد. را ارائه می )ضریب نفوذ ابزار پذیرش( کننده خدمات کارت در کل کشورمصرف 31سال 11باالی 

 11،111هر ابزار به ازای  1/211 ماهاردیبهشت پذیرش درهای ابزار ضریب نفوذ مجموع شودمالحظه میکه 
 ،3/261 به ترتیب بهمن واسفند  ،فروردینهای . این شاخص برای ماهاستبوده سال در کشور 11فرد باالی 

ماه نسبت به ماهاردیبهشت پذیرش درهایابزارنفوذ بوده که مقایسه این اعداد مبین رشد  21131  و 2/221
عدد به  11/213فروشگاهی با تعدادمتعلق به کارتخوانها این ابزارمیزان نفوذ بیشترین  باشد.می گذشتههای 

باشد و کمترین آن نیز به ابزار پذیرش موبایلی اختصاص میسال در کشور  11فرد باالی  11،111ازای هر 
 موبایلی در کشور وجود دارد. ابزار پذیرش 136/1نفر صرفا  11،111دارد که به ازای هر 

 

                                                 

 
از شبکه ملی آمار استخراج شده است.  1191سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  11آمار جمعیت افراد باالی  31

به علت عدم دسترسی به  مد نظر قرار گرفته است. 1191سال در سال  11، جمعیت افراد باالی 1191سال در سال  11برای جمعیت باالی 
 اطالعات دقیقتر، این آمار به صورت تقریبی در محاسبات منظور شده است.

 اسفند و بهمن فروردین، شاپرک در ماه اقتصادیرجوع شود به بولتن  31
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 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی حس شده پذیریدسترس 11-1جدول 

 های موفقتراکنش
 1331 اردیبهشت 1331 فروردین 1334 اردیبهشت

تعداد 
 هاتراکنش

 پذیریدسترس
پذیری سترسد تعداد تراکنش حس شده

 یپذیردسترس تعداد تراکنش حس شده
 حس شده

های موفق سیستمی کل تراکنش
 12پرداخت شبکه

121،616،111 92/211 931،212،219 91/111 1،111،121،166 91/631 

تراکنشهای موفق سیستمی 
 99/9661 1،111،111،119 99/9161 911،911،211 99/131 191،319،116 شاپرکی11

 - 1،111،113،221 - 919،161،161 - 191،111،112 تعداد کل تراکنش

بوده که  1191ماه سال  اردیبهشت خدمات شرکت شاپرک در درصدی 966/99حاکی از در دسترس بودن  11-1جدول 
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 درصدی 112/1 افزایش ماه گذشته به نسبتنیز ها به کل تراکنشمعوق های شاخص نسبت تعداد تراکنش
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 ایمنطقهنفوذ  .4.3
یاسی آن در کل کشور و در مقهای پذیرش و تراکنشهایبیانگر تعداد و تعداد سرانه ابزار ایمنطقهشاخص نفوذ 

شور الکترونیک کارتی در کمتفاوت در هر استانی است که معیاری برای سنجش فراگیر شدن خدمات پرداخت 
 باشد. میها و یا هر یک از استان

 ریب نفوذ ابزار پذیرش ض 
 فرد 11،111هر شاپرک و سرانه آن به ازای پذیرش شبکههایآمار تعداد کل هر یک از ابزار 11-1جدول 
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عدد به  11/213فروشگاهی با تعدادمتعلق به کارتخوانها این ابزارمیزان نفوذ بیشترین  باشد.می گذشتههای 

باشد و کمترین آن نیز به ابزار پذیرش موبایلی اختصاص میسال در کشور  11فرد باالی  11،111ازای هر 
 موبایلی در کشور وجود دارد. ابزار پذیرش 136/1نفر صرفا  11،111دارد که به ازای هر 

 

                                                 

 
از شبکه ملی آمار استخراج شده است.  1191سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  11آمار جمعیت افراد باالی  31

به علت عدم دسترسی به  مد نظر قرار گرفته است. 1191سال در سال  11، جمعیت افراد باالی 1191سال در سال  11برای جمعیت باالی 
 اطالعات دقیقتر، این آمار به صورت تقریبی در محاسبات منظور شده است.

 اسفند و بهمن فروردین، شاپرک در ماه اقتصادیرجوع شود به بولتن  31
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 1191 اردیبهشت در سال 11باالی  فرد 11،111هر  پذیرش در کشور به ازایهای تعداد سرانه ابزار 11-1جدول 

 در کل کشور تعداد ذیرشپ ابزار
 سال در 10جمعیت باالی 

 کشور
به ازای  ابزار ضریب نفوذ هر

 نفر 180888هر 

 16،111 ابزار پذیرش اینترنتی

12،111،169 

2/53 

 8/126 231 ابزار پذیرش موبایلی

 502/41 1،113،199 کارتخوان فروشگاهی

 501/32 1،111،116 ابزارها کل

 

 پذیرش در کشورهای هر یک از ابزارهای سرانه تراکنش 
ن هر یک از ایهای پذیرش و نیز تعداد سرانه تراکنشهای هر یک از ابزارهای آمار تعداد تراکنش بعدیجدول 

 دهد. ماه سال جاری ارائه می اردیبهشت سال مصرف کننده خدمات کارت را در 11به ازای افراد باالی ها ابزار

 1191 اردیبهشت کل کشور در سال 11پذیرش به ازای جمعیت باالی های هریک از ابزارهای سرانه تعداد تراکنش  11-1جدول 

سال در  10جمعیت باالی  هاتعداد تراکنش ابزار پذیرش
 هر ابزارهای سرانه تراکنش کشور

 11،111،311 ابزار پذیرش اینترنتی

12،111،169 

8/13 

 1/31 111،916،162 ابزار پذیرش موبایلی

 13/06 292،619،111 کارتخوان فروشگاهی

 16/34 911،136،111 ها کل ابزار

ماه سال جاری  اردیبهشت سال، در 11مشخص است به ازای هر فرد باالی  11-1همانطور که از جدول 
الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به  پرداختمرتبه تراکنش  11/16

 سال بوده است.  11تراکنش برای هر فرد باالی  16/11کارتخوان فروشگاهی با 

11 
 

 

 هر استان در دارتراکنش فروشگاهیکارتخوان سرانه تعداد و تعداد 
در ها پذیرش، بهتر است تعداد و تعداد سرانه این ابزارهای توزیع و میزان نفوذ ابزاربه منظور بررسی کارایی 

یرد. شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهی، خدمات گمختلف مورد بررسی قرار های استان
شور نیز ایر نقاط کلزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد و از س پذیرش اینترنتی و موبایلیهای ابزار

پذیرش های باشد، با این تفاسیر لزومی به تعریف تعداد سرانه ابزارمیسر میها امکان استفاده از خدمات این ابزار
ورد توجه م بعدیو صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بوده ن اینترنتی و موبایلی هر استان

مختلف بررسی های فروشگاهی در استانهای عداد و تعداد سرانه کارتخواندر این بخش صرفا تگیرد و قرار می
مختلف و های دار در استاناطالعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی تراکنش  شود. می

 ارائه شده است. 11-1در جدول  فروردینماه نسبت به  اردیبهشت تغییرات آن در ماه

 هابه تفکیک استان 1191 اردیبهشت و فروردیندار در ماه هی تراکنشتعداد کارتخوان فروشگا 11-1جدول 

 1331 اردیبهشت 1331فروردین نام استان
تعداد کارتخوان 

فروشگاهی تراکنش دار 
 جدید 

 درصد تغییرات

 1/121 16،639 913،991 916،161 تهران

 3/121 1،113 113،311 111،661 اصفهان

 3/161 2،111 311،911 311،911 فارس

 1/121 6،116 111،111 131،211 خراسان رضوی

 3/111 1،191 311،111 312،112 مازندران

 3/211 1،111 311،193 196،119 آذربایجان شرقی

 3/631 1،326 316،111 311،161 خوزستان

 1/111 1،919 119،261 111،229 کرمان

 3/111 1،166 113،111 122،113 البرز
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 هابه تفکیک استان 1191 اردیبهشت و فروردیندار در ماه هی تراکنشتعداد کارتخوان فروشگا 11-1جدول 

 1331 اردیبهشت 1331فروردین نام استان
تعداد کارتخوان 
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 1/121 16،639 913،991 916،161 تهران
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 1331 اردیبهشت 1331فروردین نام استان
تعداد کارتخوان 

فروشگاهی تراکنش دار 
 جدید 

 درصد تغییرات

 1/111 1،131 19،116 11،133 یزد

 1/911 1،193 23،113 61،631 قزوین

 1/191 1،166 11،121 11،111 همدان

 3/111 1،161 111،311 111،111 آذربایجان غربی

 1/211 3،111 29،112 26،161 مرکزی

 1/991 3،221 113،112 119،611 گیالن

 1/111 3،621 11،131 29،111 کردستان

 1/391 3،111 11،191 21،116 کرمانشاه

 3/121 3،111 111،362 111،119 هرمزگان

 1/211 3،161 12،136 11،211 زنجان

 3/911 3،161 21،932 69،162 سیستان و بلوچستان

 1/311 3،116 61،111 61،191 اردبیل

 3/111 1،111 69،131 62،211 بوشهر

 3/391 1،119 62،211 66،361 لرستان

 1/111 1،111 99،191 91،112 گلستان

 3/111 1،119 62،116 61،692 قم

 3/111 1،311 13،911 11،211 چهارمحال و بختیاری

 1/111 1،111 11،111 13،162 کهگیلویه و بویر احمد

 3/191 111 12،111 16،916 خراسان شمالی
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 1331 اردیبهشت 1331فروردین نام استان
تعداد کارتخوان 

فروشگاهی تراکنش دار 
 جدید 

 درصد تغییرات

 1/691 112 19،311 11،191 سمنان

 1/211 699 11،121 11،121 خراسان جنوبی

 1/691 111 11،111 39،291 ایالم

 3/911 132،911 1،113،199 1،121،119 کل کشور

 11-1*ادامه جدول 

 

 روردینفدار نسبت به ماه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنشها استان در تمامیشود همانطور که مالحظه می
 توسطجدید  فروشگاهیهای کند که یا کارتخوانداشته است و این امر این موضوع را تداعی می زایشاف

مجددا مورد استفاده قرار فروشگاهی بدون تراکنش، های یا کارتخوانتوزیع شده است و  PSP33های شرکت
دار در هر فروشگاهی تراکنشتعداد کارتخوان  تغییرات، نمودار زیر 11-1بر اساس اطالعات جدول  اند.گرفته

 دهد.نشان می ماه فروردیننسبت به  1191ماه  اردیبهشتدر را ها یک از استان

                                                 

 
 .3-1-2رجوع شود به پیوست  -ارائه دهنده خدمات پرداخت  شرکت33   
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 .3-1-2رجوع شود به پیوست  -ارائه دهنده خدمات پرداخت  شرکت33   
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 فروردینماه  نسبت به  1191 اردیبهشت در دار در هر استانتغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  11-1شکل 

تهران، های ، به ترتیب به استاناردیبهشت دار در ماهبیشترین افزایش در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش
 داشته است. تعلق  اصفهان و فارس

ه مبین آن است ک ودهد کشور را نشان میهای دار در استانتعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش 11-1نمودار 
 تهران توزیع شده است. استاندر  ابزاراین بیشترین تعداد همچنان 

36,629
8,582

7,000
6,106
5,891

5,303
5,276
4,989

4,166
3,824
3,392
3,166
3,163
2,843
2,773
2,673
2,584
2,408
2,068
2,060
2,016
1,588
1,519
1,483
1,319
1,241
1,014
885
817
699
503

تهران
اصفهان

فارس
خراسان رضوی

مازندران
آذربایجان شرقی

خوزستان
کرمان

البرز
یزد

قزوین
همدان

آذربایجان غربی
مرکزی
گیالن

کردستان
کرمانشاه
هرمزگان

زنجان
سیستان و بلوچستان

اردبیل
بوشهر
لرستان
گلستان

قم
چهارمحال و بختیاری
کهگیلویه و بویر احمد

خراسان شمالی
سمنان

خراسان جنوبی
ایالم
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 1191 اردیبهشت در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در هر استان  11-1شکل 

که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  31سال 11بهتر است توزیع این ابزار پذیرش به ازای هر فرد باالی 
این  رانهس الکترونیک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور اطالعات مربوط به تعداد

 ارائه شده است. 16-1کشور، در جدول های سال در هر یک از استان 11باالی  افراد ابزار پذیرش به ازای

                                                 

 
آمار استخراج شده  یدر شبکه مل 1191نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز بخش نتاها انبه تفکیک استسال  11 یافراد باال تیآمار جمع31 

  .مد نظر قرار گرفته است 1191سال در سال  11 یافراد باال تی، جمع 1191سال در سال  11 یباال تقریبی افراد تیجمع یاست. برا

982,994

342,243

331,844

251,915

213,438

206,841

201,392

182,048

153,243

149,768

142,387

113,267

99,890

89,146

84,574

81,823

81,090

79,007

72,012

71,927

69,328

67,780

67,016

63,511

57,826

52,984

49,208
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 1191 اردیبهشت در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در هر استان  11-1شکل 
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 1191 اردیبهشت و فروردینسال در  11باالی  افراد ازای دار به فروشگاهی تراکنشهای استانی کارتخوانسرانه تعداد   16-1جدول 

 نام استان
تعداد سرانه کارتخوان 

    31فروردینفروشگاهی 
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات 31 اردیبهشتفروشگاهی 

 1/911 1/122 1/121 قزوین

 1/111 1/111 1/116 یزد

 1/191 1/161 1/119 همدان

 1/121 1/111 1/192 تهران

 1/211 1/121 1/169 مرکزی

 1/211 1/121 1/121 زنجان

 1/111 1/121 1/162 کرمان

 1/111 1/121 1/169 کردستان

 1/391 1/111 1/111 کرمانشاه

 1/311 1/166 1/161 اردبیل

 1/111 1/169 1/162 کهگیلویه و بویر احمد

 3/911 1/116 1/111 سیستان و بلوچستان

 3/161 1/121 1/169 فارس

 3/111 1/116 1/111 مازندران

 3/211 1/121 1/161 آذربایجان شرقی

 3/631 1/163 1/161 خوزستان

 3/121 1/119 1/112 اصفهان

 3/111 1/129 1/122 چهارمحال و بختیاری

12 
 

 

 نام استان
تعداد سرانه کارتخوان 

    31فروردینفروشگاهی 
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات 31 اردیبهشتفروشگاهی 

 3/191 1/161 1/111 خراسان شمالی

 3/111 1/111 1/116 بوشهر

 3/111 1/196 1/191 البرز

 3/391 1/111 1/119 لرستان

 3/121 1/111 1/199 هرمزگان

 3/111 1/162 1/161 آذربایجان غربی

 3/111 1/121 1/126 قم

 1/991 1/121 1/169 گیالن

 1/121 1/121 1/121 خراسان رضوی

 1/211 1/111 1/116 خراسان جنوبی

 1/691 1/111 1/191 سمنان

 1/691 1/121 1/169 ایالم

 1/111 1/121 1/121 گلستان

 16-1*ادامه جدول 

سال متقاضی استفاده از  11مختلف را به ازای افراد باالی های توزیع سررانه این ابزار در استان  13-1نمودار 
دار ی کارتخوان فروشگاهی تراکنشسرانهشود که بیشترین تعداد دهد. مالحظه میخدمات این ابزار نشان می

 تعلق داشته است. تهرانو  هرمزگانسال به ترتیب به استان یزد،  11به ازای افراد باالی 
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12 
 

 

 نام استان
تعداد سرانه کارتخوان 

    31فروردینفروشگاهی 
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات 31 اردیبهشتفروشگاهی 
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 1/211 1/111 1/116 خراسان جنوبی

 1/691 1/111 1/191 سمنان
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سال متقاضی استفاده از  11مختلف را به ازای افراد باالی های توزیع سررانه این ابزار در استان  13-1نمودار 
دار ی کارتخوان فروشگاهی تراکنشسرانهشود که بیشترین تعداد دهد. مالحظه میخدمات این ابزار نشان می

 تعلق داشته است. تهرانو  هرمزگانسال به ترتیب به استان یزد،  11به ازای افراد باالی 
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  1191 اردیبهشت سال در 11دار هر استان به ازای افراد باالی سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  13-1شکل 

 بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهیها از سایر استان زیادیشایان توجه است که شهر تهران که با اختالف 
را داشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول  مسو در آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحاظ تعداد سرانه رتبه

 ( در چند ماه اخیر به خود اختصاص داده است.POSرا در توزیع سرانه ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی )
 

0.111

0.101

0.101

0.100

0.096

0.089

0.088

0.088

0.086

0.079

0.078

0.077

0.075

0.075

0.074

0.071

0.071

0.071

0.071

0.070

0.070

0.070

0.069

0.067

0.066

0.062

0.061

0.060

0.053

0.050

0.046

یزد
هرمزگان

تهران
سمنان

البرز
اصفهان
بوشهر

خراسان جنوبی
مازندران

چهارمحال و بختیاری
قم

قزوین
گلستان

خراسان رضوی
زنجان

کردستان
مرکزی
فارس
گیالن
ایالم

کرمان
آذربایجان شرقی

کهگیلویه و بویر احمد
آذربایجان غربی

اردبیل
خوزستان

همدان
خراسان شمالی

کرمانشاه
لرستان

سیستان و بلوچستان

19 
 

 

 پذیرش اینترنتی و موبایلیهای تعداد ابزار 
ود مختلف بررسی خواهد شد. باید توجه نمهای در استان پذیرش اینترنتی و موبایلیهای ابزاراین بخش تعداد 

رداخت برای انجام عملیات پ پذیرش اینترنتی و موبایلیهای ابزارهمانطور که قبال ذکر شد، امکان استفاده از 
الکترونیکی )بر خالف کارتخوان فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد، لزوما به 

پذیرش های و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزار خاصی تعلق نداشتهمنطقه و یا استان 
استان درها تعداد این ابزار تنهابرای بررسی معنا ندارد و ها باشد. لذا محاسبه تعداد سرانه این ابزارمیسر می

شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در اطالعات بررسی میکشور های 
 تی و موبایلیپذیرش اینترنهای ابزارپذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. تعداد 

 ترسیم شده است. 11-1 ، در نموداردر سوییچ شاپرک ثبت شدهپذیرندگان  محل استقرارهای به تفکیک استان

 
 1191 اردیبهشت کشور درهای ی و موبایلی در استاننترنتیا پذیرشهای تعداد ابزار 11-1شکل 
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مدکهگیلویه وبویراح ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی
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  1191 اردیبهشت سال در 11دار هر استان به ازای افراد باالی سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  13-1شکل 

 بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهیها از سایر استان زیادیشایان توجه است که شهر تهران که با اختالف 
را داشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول  مسو در آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحاظ تعداد سرانه رتبه

 ( در چند ماه اخیر به خود اختصاص داده است.POSرا در توزیع سرانه ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی )
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پذیرش های و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزار خاصی تعلق نداشتهمنطقه و یا استان 
استان درها تعداد این ابزار تنهابرای بررسی معنا ندارد و ها باشد. لذا محاسبه تعداد سرانه این ابزارمیسر می

شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در اطالعات بررسی میکشور های 
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 ترسیم شده است. 11-1 ، در نموداردر سوییچ شاپرک ثبت شدهپذیرندگان  محل استقرارهای به تفکیک استان

 
 1191 اردیبهشت کشور درهای ی و موبایلی در استاننترنتیا پذیرشهای تعداد ابزار 11-1شکل 
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مدکهگیلویه وبویراح ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی
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ستند. در هتهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال های نمودار مبین آن است که بیشترین ابزار پذیرش اینترنتی در استان
 اند.قرار گرفتهها استان دیگردر راس  و قم خراسان رضویتهران، های تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان

 کشورهای کارتخوان فروشگاهی در استانهای تعداد سرانه تراکنش 
ندارد )یعنی  کارت بانکیانجام عملیات پرداخت الکترونیکی نیازی به حضور در پذیرشی که  هایابزاراستفاده از 

علق منطقه و یا استان خاصی تبر خالف کارتخوان فروشگاهی لزوما به  (پذیرش اینترنتی و موبایلی ابزارهای
)که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص تعلق دارند( از ها به وسیله این ابزار و انجام تراکنش نداشته

صرفا ها همین دلیل نمودار زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش نقاط مختلف کشور امکان پذیر است. به
 مختلف برایهای برای ابزار کارتخوان فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان

 ترسیم شده است.  1191ماه  اردیبهشت

 
 1191 اردیبهشت درسال در هر استان  11کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی های سرانه تراکنشتعداد  11-1شکل 
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20.44

19.41
17.91

16.65
15.86
15.78

14.94
14.61
14.30
14.03
13.73

12.84
12.13
11.85

11.45
11.33

10.79
10.35
10.17

9.70
8.90
8.78

8.24
8.13
7.86
7.83
7.59

7.19
6.96
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در سه جایگاه نخست تعداد  و یزد تهرانهرمزگان، های شود استانمالحظه می 11-1در نمودار همانطور که 
اند و کرمانشاه، هر استان، قرار گرفته سال در 11کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی های سرانه تراکنش

 اند.داشته ماه اردیبهشتاین ابزار را در های نیز کمترین تعداد سرانه تراکنشاردبیل لرستان و 
 

 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص .4.4
ها دو شاخص نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و در این قسمت برای بررسی پراکندگی مبالغ تراکنش

 شود .نیز دامنه مبلغی برای کارتخوان فروشگاهی معرفی می

 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش 
هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه گیری نابرابری در توزیع ارزشبه منظور اندازه 31شاخص نسبت دهکی

رداخت الکترونیک های پنابرابری مبلغی تراکنشها، بیانگر توزیع محاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. می
ار های با مبالغ بسیار ریز و یا بسیدهنده حذف تراکنشباشد که روند کاهشی آن در طول زمان نشانکارتی می

های شبکه شاپرک شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش 12-1شود. جدول بزرگ و کاهش بار شبکه تعریف می
  .ارائه نموده است 1191سه با ماه گذشته و نیز ماه مشابه سال در مقای 1191 اردیبهشتدر را 

 دهکی نسبت شاخص  12-1جدول 

 1331 اردیبهشت 1331 فروردین 1334 اردیبهشت محاسبه نسبت دهکی

 9،911،161 11،911،139 11،119،961 میانگین مبالغ تراکنش دهک دهم )ریال(

 11،911 9،311 9،392 میانگبن مبالغ تراکنش دهک اول )ریال(

 913/11 1،391/19 1،111/12 نسبت دهکی

                                                 

 
 2-3-2رجوع شود به پیوست  31
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ستند. در هتهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال های نمودار مبین آن است که بیشترین ابزار پذیرش اینترنتی در استان
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 مختلف برایهای برای ابزار کارتخوان فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان

 ترسیم شده است.  1191ماه  اردیبهشت

 
 1191 اردیبهشت درسال در هر استان  11کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی های سرانه تراکنشتعداد  11-1شکل 

24.50
20.58
20.44

19.41
17.91

16.65
15.86
15.78

14.94
14.61
14.30
14.03
13.73

12.84
12.13
11.85

11.45
11.33

10.79
10.35
10.17

9.70
8.90
8.78

8.24
8.13
7.86
7.83
7.59

7.19
6.96

هرمزگان
تهران

یزد
البرز

بوشهر
کرمان

اصفهان
فارس

کهگیلویه و بویر احمد
سمنان

قم
خراسان جنوبی
خراسان رضوی

چهارمحال و بختیاری
قزوین

خوزستان
مازندران

ایالم
مرکزی

سیستان و بلوچستان
گلستان
زنجان

خراسان شمالی
کردستان

آذربایجان شرقی
گیالن

آذربایجان غربی
همدان
اردبیل
لرستان

کرمانشاه

11 
 

 

در سه جایگاه نخست تعداد  و یزد تهرانهرمزگان، های شود استانمالحظه می 11-1در نمودار همانطور که 
اند و کرمانشاه، هر استان، قرار گرفته سال در 11کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی های سرانه تراکنش

 اند.داشته ماه اردیبهشتاین ابزار را در های نیز کمترین تعداد سرانه تراکنشاردبیل لرستان و 
 

 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص .4.4
ها دو شاخص نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و در این قسمت برای بررسی پراکندگی مبالغ تراکنش

 شود .نیز دامنه مبلغی برای کارتخوان فروشگاهی معرفی می

 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش 
هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه گیری نابرابری در توزیع ارزشبه منظور اندازه 31شاخص نسبت دهکی

رداخت الکترونیک های پنابرابری مبلغی تراکنشها، بیانگر توزیع محاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. می
ار های با مبالغ بسیار ریز و یا بسیدهنده حذف تراکنشباشد که روند کاهشی آن در طول زمان نشانکارتی می

های شبکه شاپرک شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش 12-1شود. جدول بزرگ و کاهش بار شبکه تعریف می
  .ارائه نموده است 1191سه با ماه گذشته و نیز ماه مشابه سال در مقای 1191 اردیبهشتدر را 

 دهکی نسبت شاخص  12-1جدول 

 1331 اردیبهشت 1331 فروردین 1334 اردیبهشت محاسبه نسبت دهکی

 9،911،161 11،911،139 11،119،961 میانگین مبالغ تراکنش دهک دهم )ریال(

 11،911 9،311 9،392 میانگبن مبالغ تراکنش دهک اول )ریال(

 913/11 1،391/19 1،111/12 نسبت دهکی

                                                 

 
 2-3-2رجوع شود به پیوست  31
 



13 
 

 

 ایکاهش قابل مالحظه شود که نسبت دهکی چه در مقایسه ماهانه و چه در قیاس نقطه به نقطهمالحظه می
را تجربه کاهش و متوسط مبالغ دهک دهم  افزایشمتوسط مبالغ دهک اول  دیگر، داشته است، به عبارت

، مرزی اختالف بین دو دهکدامنه  کاهشاست، همین  ها کاهش یافتهو پراکندگی مبلغی تراکنش نموده
 به دنبال داشته است. 1191 اردیبهشتنسبت دهکی را در  کاهش

 
 دهک دهم به دهک اول قیمتی  مبالغنسبت متوسط روند   11-1شکل 

 میلیون ریال رسیده است. 11ها به زیر مرز میانگین ده درصد باالی مبالغ تراکنش مجددادر این ماه 
 

 کارتخوان فروشگاهیهای دامنه مبلغی تراکنش 
اه م اردیبهشت مربوط به کارتخوان فروشگاهی طیهای در این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش

بازه  درها ، بیشترین تعداد تراکنش16-1 بر اساس نمودارگیرد. می ترسیم شده و مورد بررسی قرار 1191
همچنین  .گیردرا در بر میها درصد از کل تراکنش 33/36که این بازه  اندریال قرار گرفته 111،111تا  11،111

درصد مبالغ  69/3صرفا  این بازه اند کهریال انجام گرفته 111،111با مبلغ زیر ها درصد تراکنش 11حدود 
 .گیردرا در بر میها تراکنش
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 1191 اردیبهشت ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( درهای دامنه مبلغی تراکنش 16-1شکل 
 

عدد تراکنش  321،926،111برابر با  ریال 11،111زیر با مبلغ های تعداد تراکنشدر اردیبهشت سال جاری، 
ین ب با مبلغ های. همچنین تعداد تراکنشرا نیز در بر داردگیری تراکنش مانده عدد 61،111،112بوده است که 

باالی  با مبلغ هایعدد تراکنش بوده و کل تراکنش 316،111،111ریال برابر با  311،111ریال و  11،111
 عدد تراکنش می باشد. 319،113،613ریال برابر با  311،111

 

 

 

 

 

27
.8
0%

54
.0
2%

67
.1
2%

81
.6
1% 89

.8
8%

94
.4
2%

97
.4
8%

98
.6
5%

99
.2
3%

99
.6
5%

99
.8
2%

99
.9
1%

10
0.
00

%

10
0.
00

%

10
0.
00

%

10
0.
00

%

10
0.
00

%

10
0.
00

%

0.16%
0.64%

2.69%
4.78%

9.02%
13.89%

19.23%
27.16%

34.09%
41.00%

51.98%

62.26%

73.60%

99.82% 99.91%99.95%99.98% 100.00%100.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

درصد تعداد درصد تجمعی تعداد درصد تجمعی مبلغ



13 
 

 

 ایکاهش قابل مالحظه شود که نسبت دهکی چه در مقایسه ماهانه و چه در قیاس نقطه به نقطهمالحظه می
را تجربه کاهش و متوسط مبالغ دهک دهم  افزایشمتوسط مبالغ دهک اول  دیگر، داشته است، به عبارت

، مرزی اختالف بین دو دهکدامنه  کاهشاست، همین  ها کاهش یافتهو پراکندگی مبلغی تراکنش نموده
 به دنبال داشته است. 1191 اردیبهشتنسبت دهکی را در  کاهش

 
 دهک دهم به دهک اول قیمتی  مبالغنسبت متوسط روند   11-1شکل 

 میلیون ریال رسیده است. 11ها به زیر مرز میانگین ده درصد باالی مبالغ تراکنش مجددادر این ماه 
 

 کارتخوان فروشگاهیهای دامنه مبلغی تراکنش 
اه م اردیبهشت مربوط به کارتخوان فروشگاهی طیهای در این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش

بازه  درها ، بیشترین تعداد تراکنش16-1 بر اساس نمودارگیرد. می ترسیم شده و مورد بررسی قرار 1191
همچنین  .گیردرا در بر میها درصد از کل تراکنش 33/36که این بازه  اندریال قرار گرفته 111،111تا  11،111

درصد مبالغ  69/3صرفا  این بازه اند کهریال انجام گرفته 111،111با مبلغ زیر ها درصد تراکنش 11حدود 
 .گیردرا در بر میها تراکنش

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ین 
ورد

فر
119

1 ت 
هش

ردیب
ا

119
1

داد 
خر

119
1

تیر 
119

1 داد 
مر

119
1 ور 

هری
ش

119
1

هر 
م

119
1 ان 

آب
119

1 آذر 
119

1 ی 
د

119
1 من 

به
119

1 ند 
اسف

119
1 ین 

ورد
فر

119
1 ت 

هش
ردیب

ا
119

1

کی
 ده

بت
نس

11 
 

 

 

 1191 اردیبهشت ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( درهای دامنه مبلغی تراکنش 16-1شکل 
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 1315ماه  اردیبهشت در کارتی الکترونیک پرداخت بازار شبکههای شاخص .5
و هر ها از تراکنش 31های پذیرندهو نیز بانک  PSPهای سهم هر یک از شرکت بررسیاین بخش با هدف های شاخص
ی بانکی تعریف شده هاکارت 36و نیز سهم هر بانک صادر کننده پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک کارتیهای ابزار یک از

شود تا با بررسی روند هر یک بتوان علیرغم نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی میارائه  در سوییچ شاپرک
  مناسب را اتخاذ نمود.های سیاستبازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را تشخیص داد و 

 (PSPهای ارائه دهنده خدمات پرداخت )شرکت .5.1
 یعملکرد کل یبررس" ینبخش تحت عناو یردر دو ز PSP یهابازار، عملکرد شرکت یهابخش از شاخص یندر ا  

 خواهد شد.تحلیل و بررسی  "یدر خصوص کارتخوان فروشگاه PSP یهاشرکتاستانی عملکرد  "و  "PSP یهاشرکت

  PSPهای بررسی عملکرد کلی شرکت 
های ارائه دهنده خدمات پرداخت به لحاظ سهمی از بازار که در اختیار دارند بررسی شده جایگاه کلی شرکت این قسمت،در 

و سپس شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی برای هر شرکتی محاسبه می شود. در پایان برای سنجش میزان تمرکز 
 هیرشمن استفاده خواهدشد. -هریک از ابزارهای پذیرش از شاخص هرفیندال در بازار

                                                 

 
 .1-1-2رجوع شود به پیوست  31
 .1-1-2رجوع شود به پیوست  36
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 ها بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش PSPهایشرکتاز  یکبازار هر  سهم 
دهد که ینشان م یکیرا در صنعت پرداخت الکترون PSPهای از شرکت کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا

ها شرکت نیو ناظر بر ا ارذگاستیشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یاطالع از آن برا
بر  باشد تا با نظارت تهدر صنعت اطالع داشها شرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب دیبا

ود با وجمهای و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیها، بتواند در هدانآعملکرد 
های و مبلغی هر یک از شرکت تعدادیدر همین راستا سهم  .دینما فاینقش ا ،جدیدشرکت  تیصدور مجوز فعال

 ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 1191 اردیبهشت درها از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1شکل 

از  درصدی 11/11و سهم ها تراکنشاز تعداد  درصدی 11/31پرداخت ملت با سهم همانطور که مشخص است شرکت به
 ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. مبلغ تراکنش
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سامان
15.37%

پرداخت نوین آرین
5.44%

تجارت الکترونیک  
پارسیان
12.19%

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

6.88%

سایان کارت
0.83%
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 1315ماه  اردیبهشت در کارتی الکترونیک پرداخت بازار شبکههای شاخص .5
و هر ها از تراکنش 31های پذیرندهو نیز بانک  PSPهای سهم هر یک از شرکت بررسیاین بخش با هدف های شاخص
ی بانکی تعریف شده هاکارت 36و نیز سهم هر بانک صادر کننده پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک کارتیهای ابزار یک از

شود تا با بررسی روند هر یک بتوان علیرغم نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی میارائه  در سوییچ شاپرک
  مناسب را اتخاذ نمود.های سیاستبازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را تشخیص داد و 

 (PSPهای ارائه دهنده خدمات پرداخت )شرکت .5.1
 یعملکرد کل یبررس" ینبخش تحت عناو یردر دو ز PSP یهابازار، عملکرد شرکت یهابخش از شاخص یندر ا  

 خواهد شد.تحلیل و بررسی  "یدر خصوص کارتخوان فروشگاه PSP یهاشرکتاستانی عملکرد  "و  "PSP یهاشرکت

  PSPهای بررسی عملکرد کلی شرکت 
های ارائه دهنده خدمات پرداخت به لحاظ سهمی از بازار که در اختیار دارند بررسی شده جایگاه کلی شرکت این قسمت،در 

و سپس شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی برای هر شرکتی محاسبه می شود. در پایان برای سنجش میزان تمرکز 
 هیرشمن استفاده خواهدشد. -هریک از ابزارهای پذیرش از شاخص هرفیندال در بازار

                                                 

 
 .1-1-2رجوع شود به پیوست  31
 .1-1-2رجوع شود به پیوست  36
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 ها بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش PSPهایشرکتاز  یکبازار هر  سهم 
دهد که ینشان م یکیرا در صنعت پرداخت الکترون PSPهای از شرکت کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا

ها شرکت نیو ناظر بر ا ارذگاستیشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یاطالع از آن برا
بر  باشد تا با نظارت تهدر صنعت اطالع داشها شرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب دیبا

ود با وجمهای و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیها، بتواند در هدانآعملکرد 
های و مبلغی هر یک از شرکت تعدادیدر همین راستا سهم  .دینما فاینقش ا ،جدیدشرکت  تیصدور مجوز فعال

 ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 1191 اردیبهشت درها از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1شکل 

از  درصدی 11/11و سهم ها تراکنشاز تعداد  درصدی 11/31پرداخت ملت با سهم همانطور که مشخص است شرکت به
 ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. مبلغ تراکنش

آسان پرداخت پرشین
14.75% فن آوا کارت

3.07%

کارت اعتباری ایران 
کیش
7.10%

مبنا کارت آریا
2.01%

الکترونیک کارت 
دماوند
0.04%

به پرداخت ملت
24.81%

ادپرداخت الکترونیک پاسارگ
7.52%

پرداخت الکترونیک
سامان
15.37%

پرداخت نوین آرین
5.44%

تجارت الکترونیک  
پارسیان
12.19%

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

6.88%

سایان کارت
0.83%
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 1191 اردیبهشت درها از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  3-1شکل 

 پذیرش های هر یک از ابزارهای از بازار تراکنش PSPهایسهم شرکت 
های در ابزار PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه

پذیرش برای دو ماه های از بازار ابزار PSPهای شرکتهر یک از های تراکنش تعدادیشود. سهم پذیرش می
 ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در 1-1در جدول  1191سال  اردیبهشت و فروردین

درصد متعلق به  11/31اهی با کارتخوان فروشگهای بیشترین سهم از تعداد تراکنش 1191ماه  اردیبهشت
درصد متعلق به شرکت آسان  12/13ابزار پذیرش موبایلی با های پرداخت ملت، از تعداد تراکنششرکت به

تجارت  متعلق به شرکت درصد 91/11ابزار پذیرش اینترنتی با های پرداخت پرشین و از تعداد تراکنش
 بوده است.  الکترونیک پارسیان

های راکنشت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که در ماه گذشته جایگاه نخست در تعدادشایان توجه است که 
این  هایاز تعداد تراکنشهم را از دست داده بود، در این ماه مجددا در جایگاه نخست سابزار پذیرش اینترنتی 

  ابزار پذیرش قرار گرفت.

 

آسان پرداخت پرشین
6.54% فن آوا کارت

3.20%
کارت اعتباری ایران 

کیش
14.09%

مبنا کارت آریا
2.58%

ندالکترونیک کارت دماو
0.03%

به پرداخت ملت
34.40%

پرداخت الکترونیک  
پاسارگاد

6.10%

پرداخت الکترونیک  
سامان
10.04%

پرداخت نوین آرین
2.13%

تجارت الکترونیک  
پارسیان

8.68%

خدمات نوین داده ورزی 
سداد
10.11%

سایان کارت
2.10%

12 
 

 

  1191 اردیبهشت و فروردینپذیرش در های یک از ابزار هرهای از تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-1جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از تعداد تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش اینترنتی

های سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش موبایلیابزار 

 فروردین
1331 

اردیبهشت
 فروردین اختالف 1331

1331 
 اردیبهشت

 فروردین اختالف 1331
1331 

 اردیبهشت
 اختالف 1331

 1/111- 42/157 11/111 1/111 3/111 1/111 1/131 11/111 11/191 آسان پرداخت پرشین

 1/11161 1/11131 1/11161 1/131 1/111 1/131 1/111- 1/611 1/611 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 1/1111 1/111 1/1321 1/311 3/111 1/261 1/311 1/311 1/111 کیش

 3/131- 3/161 1/111 1/1111 1/121 1/1111 1/131 1/961 1/111 مبنا کارت آریا

الکترونیک کارت 
 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/1111 1/1131 1/1191 دماوند

/1 1/121- 31/111 31/311 1/391- 20/187 31/191 پرداخت ملتبه  161  1/611 1/ 121  

پرداخت الکترونیک 
 1/111- 3/11 3/61 1/311- 1/111 1/331 1/111 1/191 1/361 پاسارگاد

پرداخت الکترونیک 
 3/311 11/111 16/311 1/211- 11/3931 31/1211 1/311 11/111 11/111 سامان

 1/291 39/131 31/331 1/321- 1/161 1/111 1/161 3/111 3/311 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 1/161- 3/191 3/911 2/191 34/307 32/191 1/161- 13/611 11/191 پارسیان

خدمات نوین داده 
 1/1111 1/111 1/111 1/111 11/311 13/191 1/111- 2/161 2/611 ورزی سداد

 1/1111 1/1161 1/1111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/921 1/911 سایان کارت

 

به تفکیک نوع ابزار در  PSPهای برای هر یک از شرکت هاتراکنش تعدادرشد یا افت در سهم بازار به لحاظ 
 هایدر هر یک از ابزارها گذاری هر یک از شرکتجدول فوق ارائه شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

در ا هتراکنش تعدادیشود که بیشترین اختالف بین سهم جدول فوق مالحظه میدهد. در پذیرش را نشان می
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 1191 اردیبهشت درها از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  3-1شکل 

 پذیرش های هر یک از ابزارهای از بازار تراکنش PSPهایسهم شرکت 
های در ابزار PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه

پذیرش برای دو ماه های از بازار ابزار PSPهای شرکتهر یک از های تراکنش تعدادیشود. سهم پذیرش می
 ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در 1-1در جدول  1191سال  اردیبهشت و فروردین

درصد متعلق به  11/31اهی با کارتخوان فروشگهای بیشترین سهم از تعداد تراکنش 1191ماه  اردیبهشت
درصد متعلق به شرکت آسان  12/13ابزار پذیرش موبایلی با های پرداخت ملت، از تعداد تراکنششرکت به

تجارت  متعلق به شرکت درصد 91/11ابزار پذیرش اینترنتی با های پرداخت پرشین و از تعداد تراکنش
 بوده است.  الکترونیک پارسیان

های راکنشت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که در ماه گذشته جایگاه نخست در تعدادشایان توجه است که 
این  هایاز تعداد تراکنشهم را از دست داده بود، در این ماه مجددا در جایگاه نخست سابزار پذیرش اینترنتی 

  ابزار پذیرش قرار گرفت.

 

آسان پرداخت پرشین
6.54% فن آوا کارت

3.20%
کارت اعتباری ایران 

کیش
14.09%

مبنا کارت آریا
2.58%

ندالکترونیک کارت دماو
0.03%

به پرداخت ملت
34.40%

پرداخت الکترونیک  
پاسارگاد

6.10%

پرداخت الکترونیک  
سامان
10.04%

پرداخت نوین آرین
2.13%

تجارت الکترونیک  
پارسیان

8.68%

خدمات نوین داده ورزی 
سداد
10.11%

سایان کارت
2.10%
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  1191 اردیبهشت و فروردینپذیرش در های یک از ابزار هرهای از تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-1جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از تعداد تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش اینترنتی

های سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش موبایلیابزار 

 فروردین
1331 

اردیبهشت
 فروردین اختالف 1331

1331 
 اردیبهشت

 فروردین اختالف 1331
1331 

 اردیبهشت
 اختالف 1331

 1/111- 42/157 11/111 1/111 3/111 1/111 1/131 11/111 11/191 آسان پرداخت پرشین

 1/11161 1/11131 1/11161 1/131 1/111 1/131 1/111- 1/611 1/611 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 1/1111 1/111 1/1321 1/311 3/111 1/261 1/311 1/311 1/111 کیش

 3/131- 3/161 1/111 1/1111 1/121 1/1111 1/131 1/961 1/111 مبنا کارت آریا

الکترونیک کارت 
 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/1111 1/1131 1/1191 دماوند

/1 1/121- 31/111 31/311 1/391- 20/187 31/191 پرداخت ملتبه  161  1/611 1/ 121  

پرداخت الکترونیک 
 1/111- 3/11 3/61 1/311- 1/111 1/331 1/111 1/191 1/361 پاسارگاد

پرداخت الکترونیک 
 3/311 11/111 16/311 1/211- 11/3931 31/1211 1/311 11/111 11/111 سامان

 1/291 39/131 31/331 1/321- 1/161 1/111 1/161 3/111 3/311 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 1/161- 3/191 3/911 2/191 34/307 32/191 1/161- 13/611 11/191 پارسیان

خدمات نوین داده 
 1/1111 1/111 1/111 1/111 11/311 13/191 1/111- 2/161 2/611 ورزی سداد

 1/1111 1/1161 1/1111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/921 1/911 سایان کارت

 

به تفکیک نوع ابزار در  PSPهای برای هر یک از شرکت هاتراکنش تعدادرشد یا افت در سهم بازار به لحاظ 
 هایدر هر یک از ابزارها گذاری هر یک از شرکتجدول فوق ارائه شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

در ا هتراکنش تعدادیشود که بیشترین اختالف بین سهم جدول فوق مالحظه میدهد. در پذیرش را نشان می
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در ابزار پذیرش اینترنتی  کاهش ودرصد  16/1، در کارتخوان فروشگاهی با ماه فروردین نسبت به اردیبهشت ماه
ی با در ابزار پذیرش موبایلبه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اختصاص داشته است.  رشد درصد 19/2با 
مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت های سهم شرکت تعلق داشته است. مبنا کارت آریابه  کاهش درصد 13/3

 . نمایش داده شده است بعدیپذیرش در نمودار های هر یک از ابزارهای از تعداد تراکنش

 
 1191 اردیبهشت پذیرش درهای هریک از ابزارهای از تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

 

 اردیبهشتو  فروردین پذیرش برایهای از بازار ابزار PSPهای هر یک از شرکتهای سهم مبلغی تراکنش 
ماه بیشترین  اردیبهشت ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در 3-1در جدول  1191ماه 

 12/61درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی با  11/13دو ابزار کارتخوان فروشگاهی با های سهم مبلغی از تراکنش
رکت آسان شدرصد متعلق به  19/11پرداخت ملت و در ابزار پذیرش موبایلی با درصد متعلق به شرکت به
 پرداخت پرشین بوده است.
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 1191 اردیبهشت و فروردینپذیرش در های یک از ابزار هرهای از مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  3-1جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

ر ابزاهای تراکنشسهم از مبلغ 
 پذیرش اینترنتی

ر ابزاهای سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش موبایلی

 فروردین
1331 

 اردیبهشت
 فروردین اختالف 1331

1331 
 اردیبهشت

 فروردین اختالف 1331
1331 

 اردیبهشت
 اختالف 1331

 1/111 44/437 11/111 1/111- 1/111 1/161 1/311- 6/291 2/131 آسان پرداخت پرشین

 1/111 1/111 1/111 1/161 1/111 1/131 1/111 1/131 1/191 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 1/1311 1/121 1/1121 1/311 1/261 1/111 1/311 11/111 11/121 کیش

 1/921- 3/161 1/111 1/1161 1/131 1/1111 1/111 3/261 3/111 مبنا کارت آریا

الکترونیک کارت 
/1 1/1111 دماوند 1121  1/ 1111  1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 

 1/191 1/111 1/111 1/911 63/457 11/131 1/611- 32/417 11/111 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 1/131 3/311 3/361 1/311 1/111 1/131 1/161 6/131 1/961 پاسارگاد

پرداخت الکترونیک 
 1/111 19/121 11/321 1/191- 11/111 11/131 1/111- 9/911 11/161 سامان

 1/6111- 31/121 31/111 1/121- 1/391 1/161 1/131 3/111 3/111 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 1/1111 1/661 1/111 1/111 1/161 1/111 1/111 1/961 1/911 پارسیان

خدمات نوین داده 
 1/111 1/111 1/111 1/391- 11/111 31/131 1/111- 9/111 9/911 ورزی سداد

 1/1111 1/111 1/1111 1/1191 1/111 1/1111 1/111 3/361 3/191 سایان کارت

 

در  1191 اردیبهشت و فروردیندر دو ماه ها شایان ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش
ا بدر ابزار پذیرش اینترنتی  ،پرداخت ملتبه متعلق به شرکت  افتدرصد  61/1ابزار کارتخوان فروشگاهی با 

 افتدرصد  92/1با موبایلی  متعلق به خدمات نوین داده ورزی سداد و در ابزار پذیرش کاهشدرصد  39/1
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در ابزار پذیرش اینترنتی  کاهش ودرصد  16/1، در کارتخوان فروشگاهی با ماه فروردین نسبت به اردیبهشت ماه
ی با در ابزار پذیرش موبایلبه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اختصاص داشته است.  رشد درصد 19/2با 
مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت های سهم شرکت تعلق داشته است. مبنا کارت آریابه  کاهش درصد 13/3

 . نمایش داده شده است بعدیپذیرش در نمودار های هر یک از ابزارهای از تعداد تراکنش

 
 1191 اردیبهشت پذیرش درهای هریک از ابزارهای از تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

 

 اردیبهشتو  فروردین پذیرش برایهای از بازار ابزار PSPهای هر یک از شرکتهای سهم مبلغی تراکنش 
ماه بیشترین  اردیبهشت ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در 3-1در جدول  1191ماه 

 12/61درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی با  11/13دو ابزار کارتخوان فروشگاهی با های سهم مبلغی از تراکنش
رکت آسان شدرصد متعلق به  19/11پرداخت ملت و در ابزار پذیرش موبایلی با درصد متعلق به شرکت به
 پرداخت پرشین بوده است.

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

آسان  
پرداخت  
پرشین

فن آوا  
کارت

کارت 
اعتباری  

ایران کیش

مبنا کارت
آریا

ک  الکترونی
کارت 
دماوند

به پرداخت
ملت

پرداخت  
ک   الکترونی

پاسارگاد

پرداخت  
ک  الکترونی

سامان

پرداخت  
نوین آرین

تجارت 
ک  الکترونی

پارسیان

خدمات 
نوین داده  
ورزی سداد

سایان  
کارت

کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

19 
 

 

 1191 اردیبهشت و فروردینپذیرش در های یک از ابزار هرهای از مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  3-1جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

ر ابزاهای تراکنشسهم از مبلغ 
 پذیرش اینترنتی

ر ابزاهای سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش موبایلی

 فروردین
1331 

 اردیبهشت
 فروردین اختالف 1331

1331 
 اردیبهشت

 فروردین اختالف 1331
1331 

 اردیبهشت
 اختالف 1331

 1/111 44/437 11/111 1/111- 1/111 1/161 1/311- 6/291 2/131 آسان پرداخت پرشین

 1/111 1/111 1/111 1/161 1/111 1/131 1/111 1/131 1/191 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 1/1311 1/121 1/1121 1/311 1/261 1/111 1/311 11/111 11/121 کیش

 1/921- 3/161 1/111 1/1161 1/131 1/1111 1/111 3/261 3/111 مبنا کارت آریا

الکترونیک کارت 
/1 1/1111 دماوند 1121  1/ 1111  1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 

 1/191 1/111 1/111 1/911 63/457 11/131 1/611- 32/417 11/111 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 1/131 3/311 3/361 1/311 1/111 1/131 1/161 6/131 1/961 پاسارگاد

پرداخت الکترونیک 
 1/111 19/121 11/321 1/191- 11/111 11/131 1/111- 9/911 11/161 سامان

 1/6111- 31/121 31/111 1/121- 1/391 1/161 1/131 3/111 3/111 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 1/1111 1/661 1/111 1/111 1/161 1/111 1/111 1/961 1/911 پارسیان

خدمات نوین داده 
 1/111 1/111 1/111 1/391- 11/111 31/131 1/111- 9/111 9/911 ورزی سداد

 1/1111 1/111 1/1111 1/1191 1/111 1/1111 1/111 3/361 3/191 سایان کارت

 

در  1191 اردیبهشت و فروردیندر دو ماه ها شایان ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش
ا بدر ابزار پذیرش اینترنتی  ،پرداخت ملتبه متعلق به شرکت  افتدرصد  61/1ابزار کارتخوان فروشگاهی با 

 افتدرصد  92/1با موبایلی  متعلق به خدمات نوین داده ورزی سداد و در ابزار پذیرش کاهشدرصد  39/1
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های ابزارهای از مبلغ تراکنش PSPهای سهم شرکت 1-1نمودار  بوده است. مبنا کارت آریاشرکت  به متعلق
 دهد.نمایش می 1191ماه  اردیبهشت مختلف را در

 
 1191 اردیبهشت در پذیرشهای هر یک از ابزارهای از مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

هم ین سکمتراین بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت دماوند های مقایسه جداول و نمودار
سهم آن از بازار تمام  و استارائه دهنده خدمات داشته های را در بین شرکتها و مبلغی تراکنش تعدادی

 صفر بوده است.تقریبا  شپذیرهای ابزار

 شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی 
ر وهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در پرداخت الکترونیک با ابزارِ نیازمند به حضجهت سنجش عملکرد شرکت

های کارتخوان فروشگاهی و یا تعداد کارت یعنی ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی، صرف تعداد تراکنش
باشد، بلکه این دو شاخص در کنار یکدیگر مشخص کننده های فروشگاهی شاخص مناسبی نمیکارتخوان

ربخشی اثتوان از شاخص میبرای این منظور  هاست. عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزار توسط شرکت
یک  های فروشگاهیکارتخوانهای نسبت تراکنش استفاده نمود. این شاخص بیانگر فروشگاهی خوانتکار

شرکت  یکفعال سیستمی های خوانشبکه، به نسبت تعداد کارتهای کارتخوانهای شرکت از کل تراکنش
های یک شرکت میزان اثربخشی کارتخوان عدد حاصل .32ستها افعال سیستمی شرکتهای خوانکل کارتبه
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توانایی یک شرکت در جذب میزان بیانگر و مقدار آن  دهددر شبکه پرداخت الکترونیکی را نشان می
این شاخص برای هر یک از  1-1در جدول  باشد. میشبکه شاپرک های فروشگاهی کارتخوانهای تراکنش
 ه است.محاسبه شد PSPهای شرکت

 1191های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اردیبهشت اثربخشی کارتخوان شاخص 1-1جدول 

 PSPشرکت
اثر بخشی کارتخوان  کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 سهم از کل تعداد ابزار  هاسهم از کل تراکنش فروشگاهی فعال سیستمی

 1/611 1/121 1/311 به پرداخت ملت

 1/111 1/111 1/111 پرداخت الکترونیک سامان

 1/111 1/116 1/111 آسان پرداخت پرشین

 1/161 1/113 1/116 فن آوا کارت

 1/116 1/111 1/111 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/221 1/161 1/136 تجارت الکترونیک پارسیان

 1/219 1/111 1/131 پرداخت نوین آرین

 1/212 1/111 1/126 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1/633 1/113 1/131 مبنا کارت آریا

 1/611 1/111 1/111 کارت اعتباری ایران کیش

 1/161 1/131 1/111 سایان کارت

 1/316 1/111 1/111 الکترونیک کارت دماوند

اخص شبه پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین شرکت  سه نیز همچنان ماه اردیبهشتدر 
م تعداد ها بیشتر از سهها بر روی کارتخوانهای این شرکتبه این معنا که جذب تراکنشاثربخشی باالتر از یک داشتند. 

های فروشگاهی این وزیع کارتخوانهای کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه تهایشان از کل کارتخوانکارتخوان
ص است مشخ اند. تر عمل نمودهها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده که در جذب بیشتر تراکنشها به گونهشرکت

ها رکتکند و شهای مختلف را بررسی میهای شرکتکه شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی کارایی توزیع کارتخوان
این ابزار  های بیشتر، شاخص اثر بخشیها برای جذب تراکنشاتر بودن توزیع، باید با جایابی مناسب کارتخوانبه سبب کار

 مقایسه شده است. 1191این شاخص برای دو ماه فروردین و اردیبهشت  1-1در جدول  پذیرش را بهبود دهند.
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های ابزارهای از مبلغ تراکنش PSPهای سهم شرکت 1-1نمودار  بوده است. مبنا کارت آریاشرکت  به متعلق
 دهد.نمایش می 1191ماه  اردیبهشت مختلف را در

 
 1191 اردیبهشت در پذیرشهای هر یک از ابزارهای از مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

هم ین سکمتراین بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت دماوند های مقایسه جداول و نمودار
سهم آن از بازار تمام  و استارائه دهنده خدمات داشته های را در بین شرکتها و مبلغی تراکنش تعدادی

 صفر بوده است.تقریبا  شپذیرهای ابزار

 شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی 
ر وهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در پرداخت الکترونیک با ابزارِ نیازمند به حضجهت سنجش عملکرد شرکت

های کارتخوان فروشگاهی و یا تعداد کارت یعنی ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی، صرف تعداد تراکنش
باشد، بلکه این دو شاخص در کنار یکدیگر مشخص کننده های فروشگاهی شاخص مناسبی نمیکارتخوان

ربخشی اثتوان از شاخص میبرای این منظور  هاست. عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزار توسط شرکت
یک  های فروشگاهیکارتخوانهای نسبت تراکنش استفاده نمود. این شاخص بیانگر فروشگاهی خوانتکار

شرکت  یکفعال سیستمی های خوانشبکه، به نسبت تعداد کارتهای کارتخوانهای شرکت از کل تراکنش
های یک شرکت میزان اثربخشی کارتخوان عدد حاصل .32ستها افعال سیستمی شرکتهای خوانکل کارتبه
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توانایی یک شرکت در جذب میزان بیانگر و مقدار آن  دهددر شبکه پرداخت الکترونیکی را نشان می
این شاخص برای هر یک از  1-1در جدول  باشد. میشبکه شاپرک های فروشگاهی کارتخوانهای تراکنش
 ه است.محاسبه شد PSPهای شرکت

 1191های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اردیبهشت اثربخشی کارتخوان شاخص 1-1جدول 

 PSPشرکت
اثر بخشی کارتخوان  کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 سهم از کل تعداد ابزار  هاسهم از کل تراکنش فروشگاهی فعال سیستمی

 1/611 1/121 1/311 به پرداخت ملت

 1/111 1/111 1/111 پرداخت الکترونیک سامان

 1/111 1/116 1/111 آسان پرداخت پرشین

 1/161 1/113 1/116 فن آوا کارت

 1/116 1/111 1/111 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/221 1/161 1/136 تجارت الکترونیک پارسیان

 1/219 1/111 1/131 پرداخت نوین آرین

 1/212 1/111 1/126 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1/633 1/113 1/131 مبنا کارت آریا

 1/611 1/111 1/111 کارت اعتباری ایران کیش

 1/161 1/131 1/111 سایان کارت

 1/316 1/111 1/111 الکترونیک کارت دماوند

اخص شبه پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین شرکت  سه نیز همچنان ماه اردیبهشتدر 
م تعداد ها بیشتر از سهها بر روی کارتخوانهای این شرکتبه این معنا که جذب تراکنشاثربخشی باالتر از یک داشتند. 

های فروشگاهی این وزیع کارتخوانهای کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه تهایشان از کل کارتخوانکارتخوان
ص است مشخ اند. تر عمل نمودهها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده که در جذب بیشتر تراکنشها به گونهشرکت

ها رکتکند و شهای مختلف را بررسی میهای شرکتکه شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی کارایی توزیع کارتخوان
این ابزار  های بیشتر، شاخص اثر بخشیها برای جذب تراکنشاتر بودن توزیع، باید با جایابی مناسب کارتخوانبه سبب کار

 مقایسه شده است. 1191این شاخص برای دو ماه فروردین و اردیبهشت  1-1در جدول  پذیرش را بهبود دهند.
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 1191فروردین و اردیبهشت های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اثربخشی کارتخوان شاخصیسه مقا 1-1جدول 

 اختالف 1331اردیبهشت  1331فروردین  شرکت

 1/113 1/611 1/611 به پرداخت ملت

 1/119 1/111 1/136 پرداخت الکترونیک سامان

 1/111 1/111 1/113 آسان پرداخت پرشین

 1/119- 1/161 1/111 فن آوا کارت

 1/119 1/116 1/292 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/111- 1/221 1/111 تجارت الکترونیک پارسیان

 1/119 1/219 1/211 پرداخت نوین آرین

 1/113- 1/212 1/211 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1/111 1/633 1/613 مبنا کارت آریا

 1/136 1/611 1/193 کارت اعتباری ایران کیش

 1/131 1/161 1/111 سایان کارت

 1/139 1/316 1/312 الکترونیک کارت دماوند

شود که در ماه اردیبهشت نسبت به ماه فروردین جایگاه دو شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با شرکت مالحظه می 
 است. ردهکورزی سداد تغییر شرکت پرداخت نوین آرین با خدمات نوین داده دو تجارت الکترونیک پارسیان و نیز جایگاه

 28هیرشمن -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال 
هیرشمن -های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت

 بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - رفینداله . شاخص39شودسنجیده و بررسی می

 ها برای اندازه گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهشرکت یهمه از اطالعات است که تمرکز مفهوم

                                                 

 
31 Herfindahl-Hirshman Index 

 .1-3-2رجوع شود به پیوست  39
11 

 

 

تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتیکند؛ به طوریمی
توان در خصوص هیرشمن، می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال تر خواهد بود.انحصار نزدیک به

 ارائه شده است.  1-1تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه مقادیر شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول 

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال 1-1جدول 

 

هیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نیاز به دانستن سهم بازاری هر یک از  -برای محاسبه شاخص هرفیندال
های مختلف ها را به ازای ابزارها از تعداد تراکنشتوان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور میمی PSPهای شرکت

باشد به ازای می PSPشرکت  13این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  6-1در جدول  به کار گرفت.
های بازار هر ابزار پذیرش محاسبه هم از تعداد تراکنشهر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد س

 -ها، شاخص هرفیندالشده و در ستون بعدی، مجذور هر سهم محاسبه شده است. مجموع مجذور سهم تمام شرکت
 هیرشمن را به دست داده است که در ردیف آخر جدول مشخص شده است.

 PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 6-1جدول 

و شاخص  PSPشرکت 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS  𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐  iS  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  

 131/11 11/11 1،113/61 13/12 6/31 3/11 آسان پرداخت پرشین

 11/13 1/61 1/11 1/11 1/13 1/11 فن آوا کارت

 61/16 1/31 1/11 1/11 1/11 3/11 کارت اعتباری ایران کیش

 1/11 1/96 1/31 3/16 1/11 1/12 مبنا کارت آریا

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 الکترونیک کارت دماوند

 219/21 31/11 3/66 1/61 161/61 31/11 به پرداخت ملت

 21/12 1/19 6/11 3/11 9/19 1/11 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1111کمتر از  رقابتی
 1111تا  1111بین  تمرکز مالیم
 1111باالی  تمرکز باال
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 1191فروردین و اردیبهشت های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اثربخشی کارتخوان شاخصیسه مقا 1-1جدول 

 اختالف 1331اردیبهشت  1331فروردین  شرکت

 1/113 1/611 1/611 به پرداخت ملت

 1/119 1/111 1/136 پرداخت الکترونیک سامان

 1/111 1/111 1/113 آسان پرداخت پرشین

 1/119- 1/161 1/111 فن آوا کارت

 1/119 1/116 1/292 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/111- 1/221 1/111 تجارت الکترونیک پارسیان

 1/119 1/219 1/211 پرداخت نوین آرین

 1/113- 1/212 1/211 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1/111 1/633 1/613 مبنا کارت آریا

 1/136 1/611 1/193 کارت اعتباری ایران کیش

 1/131 1/161 1/111 سایان کارت

 1/139 1/316 1/312 الکترونیک کارت دماوند

شود که در ماه اردیبهشت نسبت به ماه فروردین جایگاه دو شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با شرکت مالحظه می 
 است. ردهکورزی سداد تغییر شرکت پرداخت نوین آرین با خدمات نوین داده دو تجارت الکترونیک پارسیان و نیز جایگاه

 28هیرشمن -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال 
هیرشمن -های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت

 بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - رفینداله . شاخص39شودسنجیده و بررسی می

 ها برای اندازه گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهشرکت یهمه از اطالعات است که تمرکز مفهوم

                                                 

 
31 Herfindahl-Hirshman Index 

 .1-3-2رجوع شود به پیوست  39
11 

 

 

تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتیکند؛ به طوریمی
توان در خصوص هیرشمن، می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال تر خواهد بود.انحصار نزدیک به

 ارائه شده است.  1-1تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه مقادیر شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول 

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال 1-1جدول 

 

هیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نیاز به دانستن سهم بازاری هر یک از  -برای محاسبه شاخص هرفیندال
های مختلف ها را به ازای ابزارها از تعداد تراکنشتوان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور میمی PSPهای شرکت

باشد به ازای می PSPشرکت  13این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  6-1در جدول  به کار گرفت.
های بازار هر ابزار پذیرش محاسبه هم از تعداد تراکنشهر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد س

 -ها، شاخص هرفیندالشده و در ستون بعدی، مجذور هر سهم محاسبه شده است. مجموع مجذور سهم تمام شرکت
 هیرشمن را به دست داده است که در ردیف آخر جدول مشخص شده است.

 PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 6-1جدول 

و شاخص  PSPشرکت 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS  𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐  iS  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  

 131/11 11/11 1،113/61 13/12 6/31 3/11 آسان پرداخت پرشین

 11/13 1/61 1/11 1/11 1/13 1/11 فن آوا کارت

 61/16 1/31 1/11 1/11 1/11 3/11 کارت اعتباری ایران کیش

 1/11 1/96 1/31 3/16 1/11 1/12 مبنا کارت آریا

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 الکترونیک کارت دماوند

 219/21 31/11 3/66 1/61 161/61 31/11 به پرداخت ملت

 21/12 1/19 6/11 3/11 9/19 1/11 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1111کمتر از  رقابتی
 1111تا  1111بین  تمرکز مالیم
 1111باالی  تمرکز باال
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و شاخص  PSPشرکت 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS  𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐  iS  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  

 319/11 11/11 111/16 11/11 111/19 11/39 پرداخت الکترونیک سامان

 1/11 3/11 111/92 39/13 1/21 1/16 پرداخت نوین آرین

 119/12 13/61 1/12 3/19 1،331/13 11/91 تجارت الکترونیک پارسیان

 12/33 2/16 1/11 1/11 311/61 11/31 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1/91 1/92 1/11 1/16 1/11 1/11 سایان کارت

 -شاخص هرفیندال
 10116/40 - 30828/83 - 20340/01 - هیرشمن

 6-1جدول * ادامه 

هیرشمن در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار  -شاخص هرفیندال 1191شود که در اردیبهشت ماه مالحظه می
( که با توجه به 1،111دست آمده است )باالتر از به 1،131و  3،119پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

ها معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتدهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به این نشان ،1-1جدول 
به 1،116سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 

، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار 1-1( که بر اساس اطالعات جدول 1،111تا  1،111دست آمده است )بین 
های ارائه دهنده خدمات پرداخت در بازار کارتخوان فروشگاهی نسبت به ایر شرکتباشد. لذا ساین ابزار می

هیرشمن در -تری از بازار را دارند. اختالف میزان شاخص هرفیندالبازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه
 ارائه شده است. 2-1اردیبهشت ماه نسبت به ماه فروردین در جدول 

 1191اردیبهشت  و فروردینهیرشمن در -مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 2-1جدول 

 HHI 

 کارتخوان فروشگاهی  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

 فروردین
1331 

 اردیبهشت
1331 

 اختالف
 فروردین
1331 

 اردیبهشت
1331 

 اختالف
 فروردین
1331 

 اردیبهشت
1331 

 اختالف

 H-H 3،393/11 3،111/11 16/41 3،966/91 1،131/11 13/12 1،113/33 1،116/11 -11/54شاخص 
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هیرشمن در ماه اردیبهشت نسبت به -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می 2-1بر اساس اطالعات جدول 
ماه فروردین در بازار دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی افزایش داشته است، اما در بازار کارتخوان فروشگاهی 

ترنتی و نکاهش را تجربه نموده است. در این بین بیشترین میزان افزایش این شاخص در بازار ابزار پذیرش ای
بهبود سهم شرکت تجارت الکترونیک  1-1واحد بوده است، که علت آن با توجه به جدول  16به میزان حدود 

درصد در  91/11درصد در فروردین ماه به  19/32های بازار ابزار پذیرش اینترنتی از پارسیان از تعداد تراکنش
رائه های اکاهش بودن تمرکز بازار بین شرکتکاهش این شاخص بیانگر رو به  اردیبهشت ماه بوده است. 

 باشد.ها میدهنده خدمات پرداخت با سهم باال در هر دو بازار و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکت

 در خصوص کارتخوان فروشگاهی  PSPهای شرکت استانی عملکرد 
های یز از تعداد کارتخوانهای کارتخوان فروشگاهی و ناز تعداد تراکنش PSPدر این قسمت سهم هر شرکت 
های کشور در قالب نمودارهایی ترسیم شده و پس از آن اثربخشی کارتخوان فروشگاهی در هر یک از استان

 گیرد.فروشگاهی هر شرکت در هر استانی مورد بررسی قرار می
 

و ابزار  هاتراکنش تعداداز  PSPهای سهم هر یک از شرکت 
 هااستان در کارتخوان فروشگاهی

 یهاهای کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1در نمودار 
 هایشود، شرکتبه تصویر کشیده شده است. همانطور که مالحظه می 1191ماه  اردیبهشتبرای دوره  کشور

ترین سهم پرداخت پرشین بیشبه پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، پرداخت الکترونیک سامان و آسان 
 اند.های کشور داشتهاز بازار را از این حیث تقریبا در تمامی استان
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و شاخص  PSPشرکت 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS  𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐  iS  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  

 319/11 11/11 111/16 11/11 111/19 11/39 پرداخت الکترونیک سامان

 1/11 3/11 111/92 39/13 1/21 1/16 پرداخت نوین آرین

 119/12 13/61 1/12 3/19 1،331/13 11/91 تجارت الکترونیک پارسیان

 12/33 2/16 1/11 1/11 311/61 11/31 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1/91 1/92 1/11 1/16 1/11 1/11 سایان کارت

 -شاخص هرفیندال
 10116/40 - 30828/83 - 20340/01 - هیرشمن

 6-1جدول * ادامه 

هیرشمن در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار  -شاخص هرفیندال 1191شود که در اردیبهشت ماه مالحظه می
( که با توجه به 1،111دست آمده است )باالتر از به 1،131و  3،119پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

ها معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتدهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به این نشان ،1-1جدول 
به 1،116سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 

، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار 1-1( که بر اساس اطالعات جدول 1،111تا  1،111دست آمده است )بین 
های ارائه دهنده خدمات پرداخت در بازار کارتخوان فروشگاهی نسبت به ایر شرکتباشد. لذا ساین ابزار می

هیرشمن در -تری از بازار را دارند. اختالف میزان شاخص هرفیندالبازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه
 ارائه شده است. 2-1اردیبهشت ماه نسبت به ماه فروردین در جدول 

 1191اردیبهشت  و فروردینهیرشمن در -مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 2-1جدول 

 HHI 

 کارتخوان فروشگاهی  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

 فروردین
1331 

 اردیبهشت
1331 

 اختالف
 فروردین
1331 

 اردیبهشت
1331 

 اختالف
 فروردین
1331 

 اردیبهشت
1331 

 اختالف

 H-H 3،393/11 3،111/11 16/41 3،966/91 1،131/11 13/12 1،113/33 1،116/11 -11/54شاخص 
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هیرشمن در ماه اردیبهشت نسبت به -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می 2-1بر اساس اطالعات جدول 
ماه فروردین در بازار دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی افزایش داشته است، اما در بازار کارتخوان فروشگاهی 

ترنتی و نکاهش را تجربه نموده است. در این بین بیشترین میزان افزایش این شاخص در بازار ابزار پذیرش ای
بهبود سهم شرکت تجارت الکترونیک  1-1واحد بوده است، که علت آن با توجه به جدول  16به میزان حدود 

درصد در  91/11درصد در فروردین ماه به  19/32های بازار ابزار پذیرش اینترنتی از پارسیان از تعداد تراکنش
رائه های اکاهش بودن تمرکز بازار بین شرکتکاهش این شاخص بیانگر رو به  اردیبهشت ماه بوده است. 

 باشد.ها میدهنده خدمات پرداخت با سهم باال در هر دو بازار و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکت

 در خصوص کارتخوان فروشگاهی  PSPهای شرکت استانی عملکرد 
های یز از تعداد کارتخوانهای کارتخوان فروشگاهی و ناز تعداد تراکنش PSPدر این قسمت سهم هر شرکت 
های کشور در قالب نمودارهایی ترسیم شده و پس از آن اثربخشی کارتخوان فروشگاهی در هر یک از استان

 گیرد.فروشگاهی هر شرکت در هر استانی مورد بررسی قرار می
 

و ابزار  هاتراکنش تعداداز  PSPهای سهم هر یک از شرکت 
 هااستان در کارتخوان فروشگاهی

 یهاهای کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1در نمودار 
 هایشود، شرکتبه تصویر کشیده شده است. همانطور که مالحظه می 1191ماه  اردیبهشتبرای دوره  کشور

ترین سهم پرداخت پرشین بیشبه پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، پرداخت الکترونیک سامان و آسان 
 اند.های کشور داشتهاز بازار را از این حیث تقریبا در تمامی استان
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 1191 اردیبهشتها در های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPسهم بازاری هر شرکت  1-1شکل 

برای دوره اردیبهشت ماه در نمودار های کشور از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان PSPسهم هر شرکت 
پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت های بهمشخص است که شرکتبه تصویر کشیده شده است.  1-6

 اند.تانی توزیع نمودهاعتباری ایران کیش بیشترین تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی را در هر اس

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن

لرستان
مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

به پرداخت ملت الکترونیک کارت دماوند آسان پرداخت پرشین
پرداخت الکترونیک پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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 1191ها در اردیبهشت کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان ابزاراز تعداد  PSPسهم بازاری هر شرکت  6-1شکل 

 پرداختو نیز آسان سامانالکترونیک، پرداختملتپرداختبه هایشرکت نمایدمیمشخص  6-1و  1-1مقایسه دو نمودار 
 د.نفروشگاهی دار هایکارتخوان از تعدادهای بیشتری به نسبت سهم سهم از تعداد تراکنش هاپرشین در غالب استان

 هادر هر یک از استان شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی 
داخت های ارائه دهنده خدمات پرجهت سنجش عملکرد شرکتبیان شد  1.1.1.1همانطور که در بخش 

ستفاده ا فروشگاهی خوانتاثربخشی کارتوان از شاخص کارتخوان فروشگاهی، می در نحوه توزیعالکترونیک 
میزان  از عدد حاصلشود. کشور محاسبه می استان 11در این بخش این شاخص به تفکیک هر یک از نمود. 

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

به پرداخت ملت الکترونیک کارت دماوند آسان پرداخت پرشین
پرداخت الکترونیک پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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 1191 اردیبهشتها در های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPسهم بازاری هر شرکت  1-1شکل 
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فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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یزان مبیانگر های کشور در هر یک از استانشرکت  هر فروشگاهی فعال سیستمی هایاثربخشی کارتخوان
د. در باشمیدر آن استان شبکه شاپرک های فروشگاهی کارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش هرتوانایی 
 محاسبه استان کشور  11برای هر یک از  PSPهای این شاخص برای هر یک از شرکت 1-1جدول 

 شده است.

 1191در اردیبهشت ها در هر یک از استانهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت اثربخشی کارتخوان شاخص 1-1جدول 

 نام استان
به 

پرداخت 
 ملت

آسان 
پرداخت 
 پرشین

پرداخت 
الکترونیک 

 سامان

پرداخت 
الکترونیک 

 پاسارگاد

خدمات 
نوین 
داده 

ورزی 
 سداد

فن آوا 
 کارت

پرداخت 
نوین 
 آرین

مبنا 
کارت 

 آریا

کارت 
اعتباری 
ایران 
 کیش

تجارت 
الکترونیک 

 پارسیان

سایان 
 کارت

الکترونیک 
کارت 
 دماوند

 1/11 1/11 1/12 1/19 1/66 1/21 1/26 1/11 1/11 1/11 1/12 1/61 اردبیل
 1/13 1/11 1/11 1/11 1/61 1/69 1/19 1/11 1/21 1/13 1/29 1/11 اصفهان

 1/33 1/12 1/61 1/12 1/12 1/21 1/69 1/29 1/16 1/31 1/11 1/61 البرز
 - 1/11 1/21 1/11 1/12 1/16 1/19 1/21 1/61 1/12 1/11 1/13 ایالم

آذربایجان 
 شرقی

1/63 1/11 1/11 1/11 1/11 1/13 1/29 1/62 1/61 1/13 1/19 1/11 

آذربایجان 
 غربی

1/11 1/11 1/16 1/11 1/91 1/93 1/29 1/62 1/19 1/21 1/16 1/11 

 1/11 1/16 1/69 1/61 1/16 1/61 1/16 1/16 1/12 1/11 1/11 1/16 بوشهر
 1/11 1/13 1/21 1/62 1/21 1/61 1/21 1/12 1/21 1/99 1/19 1/11 تهران

چهارمحال و 
 بختیاری

1/12 1/12 1/11 1/11 1/91 1/11 1/11 1/19 1/11 1/29 1/12 1/11 

خراسان 
 جنوبی

1/23 1/12 1/11 1/61 1/61 1/12 1/61 1/13 1/61 1/21 1/11 1/11 

خراسان 
 رضوی

1/69 1/31 1/33 1/11 1/11 1/96 1/13 1/61 1/11 1/96 1/11 1/31 

خراسان 
 شمالی

1/61 1/31 1/91 1/61 1/22 1/91 1/23 1/11 1/62 1/13 1/11 - 

 1/21 1/11 1/13 1/21 1/11 1/11 1/13 1/11 1/11 1/12 1/19 1/11 خوزستان
 1/11 1/19 1/61 1/21 1/66 1/19 1/16 1/61 1/12 1/19 1/11 1/29 زنجان
 1/11 1/11 1/61 1/23 1/11 1/23 1/21 1/29 1/22 1/11 1/19 1/11 سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

1/11 1/11 1/19 1/61 1/16 1/96 1/11 1/62 1/66 1/11 1/16 - 

 1/12 1/11 1/21 1/11 1/11 1/22 1/19 1/21 1/19 1/31 1/11 1/62 فارس
 1/11 1/12 1/21 1/61 1/12 1/63 1/13 1/23 1/19 1/12 1/32 1/11 قزوین

19 
 

 

 نام استان
به 

پرداخت 
 ملت

آسان 
پرداخت 
 پرشین

پرداخت 
الکترونیک 

 سامان

پرداخت 
الکترونیک 

 پاسارگاد

خدمات 
نوین 
داده 

ورزی 
 سداد

فن آوا 
 کارت

پرداخت 
نوین 
 آرین

مبنا 
کارت 

 آریا

کارت 
اعتباری 
ایران 
 کیش

تجارت 
الکترونیک 

 پارسیان

سایان 
 کارت

الکترونیک 
کارت 
 دماوند

 1/11 1/11 1/61 1/11 1/12 1/11 1/11 1/21 1/19 1/31 1/12 1/66 قم
 - 1/16 1/66 1/11 1/61 1/63 1/93 1/11 1/91 1/31 1/33 1/19 کردستان
 1/11 1/61 1/66 1/11 1/13 1/16 1/29 1/13 1/61 1/11 1/16 1/21 کرمان

 1/13 1/11 1/11 1/23 1/62 1/12 1/91 1/11 1/11 1/99 1/31 1/16 کرمانشاه
کهگیلویه و 

 بویر احمد
1/11 1/11 1/12 1/11 1/11 1/66 1/61 1/13 1/11 1/11 1/11 - 

 1/11 1/16 1/93 1/61 1/11 1/21 1/91 1/11 1/11 1/91 1/11 1/22 گلستان
 1/11 1/13 1/11 1/61 1/61 1/12 1/91 1/19 1/11 1/11 1/13 1/61 گیالن
 - 1/11 1/11 1/22 1/61 1/11 1/11 1/21 1/99 1/11 1/32 1/61 لرستان
 1/39 1/11 1/93 1/66 1/61 1/61 1/26 1/92 1/91 1/11 1/16 1/96 مازندران
 - 1/11 1/62 1/23 1/11 1/11 1/96 1/21 1/11 1/11 1/39 1/23 مرکزی

 1/11 1/11 1/26 1/12 1/11 1/13 1/21 1/19 1/61 1/32 1/19 1/13 هرمزگان
 1/11 1/11 1/11 1/21 1/11 1/69 1/13 1/16 1/12 1/19 1/31 1/21 همدان

 1/11 1/12 1/16 1/21 1/11 1/11 1/96 1/13 1/63 1/11 1/36 1/12 یزد

 1-1ادامه جدول 

شود که مالحظه مینیز از این جدول ،  6-1و  1-1بر اساس دو نمودار شماره شکل گرفته مطابق انتظارات 
ها با شاخص سه شرکت به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین و نیز پرداخت الکترونیک سامان در غالب استان

یشتری از ه نسبت بها باند. به عبارت دیگر این شرکتاثربخشی کارتخوان فروشگاهی باالتر از یک مواجه بوده
کی از اند و این حاتعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی، تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده

ثربخشی ضریب ا باشد.میبرای جذب تراکنش های فروشگاهی ها در توزیع کارتخوانجایابی مناسب این شرکت
 ترسیم شده است. 2-1های کشور در نمودار اندر هر یک از است PSPکارتخوان فروشگاهی هر شرکت 
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د. در باشمیدر آن استان شبکه شاپرک های فروشگاهی کارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش هرتوانایی 
 محاسبه استان کشور  11برای هر یک از  PSPهای این شاخص برای هر یک از شرکت 1-1جدول 
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 1191ها در اردیبهشت استانهر یک از تفکیک  به PSPهای های فروشگاهی شرکتضریب اثربخشی کارتخوان 2-1شکل 

 هابانکسهم بازار  .5.2
ت ها در شبکه پرداخپذیرندگی و صادرکنندگی بانک های بازار، به بررسی سهم بازاردر بخش دوم از شاخص

 شود.الکترونیک کارتی پرداخته می

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

به پرداخت ملت الکترونیک کارت دماوند آسان پرداخت پرشین
پرداخت الکترونیک پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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 سهم بازار پذیرندگی 
به  امهدر ادو بررسی شده ها به لحاظ تعدادی و مبلغی های پذیرنده تراکنشسهم بازاری بانکدر این قسمت 

ه تمرکز بازار ب سپس شود.پرداخته مییرش پذ یهااز ابزار یکهر  یهاتراکنشها از این بانک سهمبررسی 
  د.گردمحاسبه و تحلیل میهای پذیرنده برای بازار بانکهای پذیرش کارت تفکیک هر یک از ابزار

 ها بر حسب تعداد و مبلغ تراکنشهای پذیرنده سهم بازار هر یک از بانک 
 ردیبهشتادر  .دهدینشان م های شبکه شاپرکتراکنشپذیرش مبالغ را در  هاز بانکا کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا

سهم تعدادی و که  اندهای پرداخت الکترونیک قرار داشتهده تراکنشهای پذیرنبانک در لیست بانک 11تعداد  1191ماه 
 در دو نمودار زیر ترسیم شده است. به ترتیب  های پذیرندهاین بانکمبلغی هر یک از 

 
 1191 اردیبهشتها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش 1-1شکل 

 61/11ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 16/12بانک ملت با سهم  شود کهمالحظه می 9-1و  1-1دو نمودار  از 
های بانک در بین تمام اختصاص داده و در جایگاه نخستها، بیشترین سهم از بازار را به خود درصدی از مبلغ تراکنش

 قرار گرفته است. پذیرنده 

بانک ملت
37.36%

بانک پارسیان
بانک ملی7.29%

7.06%
بانک صادرات

6.45%
بانک پاسارگاد

5.82%
بانک سامان

5.52%

بانک کشاورزی
4.83%

بانک رفاه
4.51%

بانک تجارت
3.42%

بانک سپه
3.04%

لتبانک قرض الحسنه رسا
2.02%

بانک اقتصاد نوین
1.91%

بانک انصار
1.87%

بانک آینده
1.45%

بانک شهر
1.12%

سایر
6.34%
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 1191ها در اردیبهشت استانهر یک از تفکیک  به PSPهای های فروشگاهی شرکتضریب اثربخشی کارتخوان 2-1شکل 

 هابانکسهم بازار  .5.2
ت ها در شبکه پرداخپذیرندگی و صادرکنندگی بانک های بازار، به بررسی سهم بازاردر بخش دوم از شاخص
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سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

به پرداخت ملت الکترونیک کارت دماوند آسان پرداخت پرشین
پرداخت الکترونیک پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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 سهم بازار پذیرندگی 
به  امهدر ادو بررسی شده ها به لحاظ تعدادی و مبلغی های پذیرنده تراکنشسهم بازاری بانکدر این قسمت 

ه تمرکز بازار ب سپس شود.پرداخته مییرش پذ یهااز ابزار یکهر  یهاتراکنشها از این بانک سهمبررسی 
  د.گردمحاسبه و تحلیل میهای پذیرنده برای بازار بانکهای پذیرش کارت تفکیک هر یک از ابزار

 ها بر حسب تعداد و مبلغ تراکنشهای پذیرنده سهم بازار هر یک از بانک 
 ردیبهشتادر  .دهدینشان م های شبکه شاپرکتراکنشپذیرش مبالغ را در  هاز بانکا کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا

سهم تعدادی و که  اندهای پرداخت الکترونیک قرار داشتهده تراکنشهای پذیرنبانک در لیست بانک 11تعداد  1191ماه 
 در دو نمودار زیر ترسیم شده است. به ترتیب  های پذیرندهاین بانکمبلغی هر یک از 

 
 1191 اردیبهشتها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش 1-1شکل 

 61/11ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 16/12بانک ملت با سهم  شود کهمالحظه می 9-1و  1-1دو نمودار  از 
های بانک در بین تمام اختصاص داده و در جایگاه نخستها، بیشترین سهم از بازار را به خود درصدی از مبلغ تراکنش

 قرار گرفته است. پذیرنده 

بانک ملت
37.36%

بانک پارسیان
بانک ملی7.29%

7.06%
بانک صادرات

6.45%
بانک پاسارگاد

5.82%
بانک سامان

5.52%

بانک کشاورزی
4.83%

بانک رفاه
4.51%

بانک تجارت
3.42%

بانک سپه
3.04%

لتبانک قرض الحسنه رسا
2.02%

بانک اقتصاد نوین
1.91%

بانک انصار
1.87%

بانک آینده
1.45%

بانک شهر
1.12%

سایر
6.34%
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 1191 اردیبهشتها در از نظر مبلغ تراکنشبانک پذیرنده سهم بازار هر  9-1شکل 

های هر یک از از بازار تراکنش های پذیرندهسهم هر یک از بانک 
 های پذیرش ابزار

وجوه مربوط به داد و پذیرش  به منظور هابازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
داد از تع یرندهتوجه است که سهم هر بانک پذ یانشا شود.های پذیرش میابزاردر هر یک از ی بانک یهاکارت یستدها

  ست.محاسبه شده ا یکارتخوان فروشگاهآن متصل به  یاصل یبر اساس شماره شباهای کارتخوان فروشگاهی، تراکنش
-1در جدول  1191سال  اردیبهشتهای پذیرش برای های پذیرنده از بازار ابزارهای هر یک از بانکسهم تعدادی تراکنش

هر  هایبیشترین سهم از تعداد تراکنش 1191ماه  اردیبهشتارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  9
 31/96ابزار پذیرش اینترنتی با  و درصد 11/22ابزار پذیرش موبایلی با  ،درصد 31/13کارتخوان فروشگاهی با  ابزار سه

 بوده است.  بانک ملتدرصد متعلق به 

  1191 اردیبهشتهای پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده  9-1جدول 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی پذیرنده نام بانک ردیف

 32/217 55/117 24/367 بانک ملت 1

 2/221 1/111 11/111 بانک ملی 3

 2/111 1/111 3/111 بانک صادرات 1

بانک ملت
34.65%

بانک صادرات
بانک ملی12.47%

10.22%
بانک رفاه

4.34%
بانک کشاورزی

4.28%
بانک پاسارگاد

3.91%

بانک تجارت
3.86%

بانک پارسیان
3.74%

بانک سپه
3.71%

بانک سامان
3.43%

بانک قوامین
2.07%

بانک انصار
1.81%

بانک اقتصاد نوین
1.72%

بانک قرض الحسنه رسالت
1.62%

بانک آینده
1.09%

سایر
7.10%
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 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی پذیرنده نام بانک ردیف

 2/161 3/291 11/331 بانک پارسیان 1

 6/121 3/121 1/191 بانک پاسارگاد 1

 1/131 3/111 9/111 بانک سامان 6

 1/611 1/111 1/111 بانک کشاورزی 2

 1/111 1/191 1/111 بانک رفاه 1

 1/911 1/111 1/991 بانک تجارت 9

 1/111 1/111 1/321 بانک سپه 11

 3/121 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 3/111 1/111 1/161 بانک انصار 13

 1/191 3/161 1/111 بانک اقتصاد نوین 11

 1/131 1/111 1/111 بانک سینا 11

 1/911 1/161 1/111 بانک قوامین 11

 1/191 1/121 1/311 بانک مسکن 16

 1/161 3/921 1/121 بانک شهر 12

 1/111 1/111 1/111 بانک ایران زمین 11

 1/161 1/111 1/111 بانک توسعه ی تعاون 19

 1/111 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه مهر ایران 31

 1/111 1/111 1/111 شرکت دولتی پست بانک 31

 1/191 1/111 1/111 بانک گردشگری 33

 1/111 1/111 1/111 موسسه اعتباری عسکریه 31

 1/111 1/111 1/111 بانک دی 31

 1/191 1/111 1/111 بانک حکمت ایرانیان 31

 1/111 9/111 1/131 بانک آینده 36

 1/191 1/111 1/111 بانک سرمایه 32

 1/161 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری کوثر 31

 1/111 1/111 1/111 بانک کارآفرین 39

 1/161 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری توسعه  11
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 1191 اردیبهشتها در از نظر مبلغ تراکنشبانک پذیرنده سهم بازار هر  9-1شکل 

های هر یک از از بازار تراکنش های پذیرندهسهم هر یک از بانک 
 های پذیرش ابزار

وجوه مربوط به داد و پذیرش  به منظور هابازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
داد از تع یرندهتوجه است که سهم هر بانک پذ یانشا شود.های پذیرش میابزاردر هر یک از ی بانک یهاکارت یستدها

  ست.محاسبه شده ا یکارتخوان فروشگاهآن متصل به  یاصل یبر اساس شماره شباهای کارتخوان فروشگاهی، تراکنش
-1در جدول  1191سال  اردیبهشتهای پذیرش برای های پذیرنده از بازار ابزارهای هر یک از بانکسهم تعدادی تراکنش

هر  هایبیشترین سهم از تعداد تراکنش 1191ماه  اردیبهشتارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  9
 31/96ابزار پذیرش اینترنتی با  و درصد 11/22ابزار پذیرش موبایلی با  ،درصد 31/13کارتخوان فروشگاهی با  ابزار سه

 بوده است.  بانک ملتدرصد متعلق به 

  1191 اردیبهشتهای پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده  9-1جدول 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی پذیرنده نام بانک ردیف

 32/217 55/117 24/367 بانک ملت 1

 2/221 1/111 11/111 بانک ملی 3

 2/111 1/111 3/111 بانک صادرات 1

بانک ملت
34.65%

بانک صادرات
بانک ملی12.47%

10.22%
بانک رفاه

4.34%
بانک کشاورزی

4.28%
بانک پاسارگاد

3.91%

بانک تجارت
3.86%

بانک پارسیان
3.74%

بانک سپه
3.71%

بانک سامان
3.43%

بانک قوامین
2.07%

بانک انصار
1.81%

بانک اقتصاد نوین
1.72%

بانک قرض الحسنه رسالت
1.62%

بانک آینده
1.09%

سایر
7.10%
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 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی پذیرنده نام بانک ردیف

 2/161 3/291 11/331 بانک پارسیان 1

 6/121 3/121 1/191 بانک پاسارگاد 1

 1/131 3/111 9/111 بانک سامان 6

 1/611 1/111 1/111 بانک کشاورزی 2

 1/111 1/191 1/111 بانک رفاه 1

 1/911 1/111 1/991 بانک تجارت 9

 1/111 1/111 1/321 بانک سپه 11

 3/121 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 3/111 1/111 1/161 بانک انصار 13

 1/191 3/161 1/111 بانک اقتصاد نوین 11

 1/131 1/111 1/111 بانک سینا 11

 1/911 1/161 1/111 بانک قوامین 11

 1/191 1/121 1/311 بانک مسکن 16

 1/161 3/921 1/121 بانک شهر 12

 1/111 1/111 1/111 بانک ایران زمین 11

 1/161 1/111 1/111 بانک توسعه ی تعاون 19

 1/111 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه مهر ایران 31

 1/111 1/111 1/111 شرکت دولتی پست بانک 31

 1/191 1/111 1/111 بانک گردشگری 33

 1/111 1/111 1/111 موسسه اعتباری عسکریه 31

 1/111 1/111 1/111 بانک دی 31

 1/191 1/111 1/111 بانک حکمت ایرانیان 31

 1/111 9/111 1/131 بانک آینده 36

 1/191 1/111 1/111 بانک سرمایه 32

 1/161 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری کوثر 31

 1/111 1/111 1/111 بانک کارآفرین 39

 1/161 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری توسعه  11
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 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی پذیرنده نام بانک ردیف

 1/111 1/111 1/111 بانک خاورمیانه 11

 1/111 1/111 1/111 بانک صنعت و معدن 13

 1/111 1/111 1/111 بانک توسعه ی صادرات 11

 1/111 1/111 1/111 بانک مرکزی ایران 11

 1111 1111 1111 مجموع

 9-1*ادامه جدول 

 شده است. ترسیم های پذیرندههر یک از بانکدر  های پذیرشهای هر یک از ابزارسهم تعداد تراکنش 11-1در نمودار 

 
 1191 اردیبهشتدر  هر بانک پذیرنده در های پذیرشهای هریک از ابزارسهم تعداد تراکنش 11-1شکل 

 

بانک آینده
بانک شهر
بانک ملت

بانک اقتصاد نوین
بانک پاسارگاد

بانک سامان
بانک پارسیان

بانک خاورمیانه
بانک مرکزی ایران

بانک مسکن
بانک قوامین

بانک دی
بانک کارآفرین
بانک کشاورزی

بانک ایران زمین
بانک رفاه

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک ملی

بانک تجارت
بانک گردشگری

بانک صادرات
بانک توسعه ی تعاون
بانک حکمت ایرانیان

بانک انصار
بانک سپه

شرکت دولتی پست بانک
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک سینا
بانک توسعه ی صادرات

بانک سرمایه
بانک صنعت و معدن

موسسه اعتباری عسکریه
موسسه مالی و اعتباری توسعه  

موسسه مالی و اعتباری کوثر

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی
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 دهد. مالحظهها را از هر یک از ابزارها به تفکیک بانک های پذیرنده نشان میتراکنشاین نمودار پذیرش 
ها در بانک آینده از طریق ابزار پذیرش موبایلی صورت گرفته است، این شود که بیشترین پذیرش تراکنشیم

ورت گرفته هی صدر حالی است که در سایر بانک ها بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگا
در نیز  1191ماه  اردیبهشتهای پذیرش در از بازار ابزارها بانکهای هر یک از سهم مبلغی تراکنش  است.

باالترین سهم مبلغی ماه  اردیبهشتارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  11-1جدول 
های غ تراکنشبه بانک پذیرنده ملت اختصاص داشت که سهم آن از مبل نیز در هر یک از ابزارهای پذیرش

درصد و از مبلغ  91/19های ابزار پذیرش موبایلی صد، از مبلغ تراکنشدر 19/11کارتخوان فروشگاهی 
 درصد بوده است. 11/61های ابزار پذیرش اینترنتی تراکنش

 1191 اردیبهشتهای پذیرش در یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهمقایسه سهم هر  11-1جدول 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده ردیف

 32/137 13/347 68/017 بانک ملت 1

 11/111 1/111 1/161 بانک صادرات 3

 9/111 1/311 11/661 بانک ملی 1

 1/611 1/131 1/111 بانک کشاورزی 1

 1/121 1/111 3/111 بانک رفاه 6

 1/111 1/161 1/111 بانک تجارت 1

 1/911 3/311 3/921 بانک پاسارگاد 9

 1/911 1/111 1/311 بانک سپه 2

 1/211 1/231 1/191 بانک پارسیان 11

 1/111 1/111 1/311 بانک سامان 1

 3/311 1/111 1/111 بانک قوامین 13

 1/911 1/111 1/111 بانک انصار 11

 1/211 11/311 1/111 بانک اقتصاد نوین 11

 1/211 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 1/111 1/111 1/111 بانک مسکن 11
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 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی پذیرنده نام بانک ردیف

 1/111 1/111 1/111 بانک خاورمیانه 11

 1/111 1/111 1/111 بانک صنعت و معدن 13

 1/111 1/111 1/111 بانک توسعه ی صادرات 11

 1/111 1/111 1/111 بانک مرکزی ایران 11

 1111 1111 1111 مجموع

 9-1*ادامه جدول 

 شده است. ترسیم های پذیرندههر یک از بانکدر  های پذیرشهای هر یک از ابزارسهم تعداد تراکنش 11-1در نمودار 

 
 1191 اردیبهشتدر  هر بانک پذیرنده در های پذیرشهای هریک از ابزارسهم تعداد تراکنش 11-1شکل 

 

بانک آینده
بانک شهر
بانک ملت

بانک اقتصاد نوین
بانک پاسارگاد

بانک سامان
بانک پارسیان

بانک خاورمیانه
بانک مرکزی ایران

بانک مسکن
بانک قوامین

بانک دی
بانک کارآفرین
بانک کشاورزی

بانک ایران زمین
بانک رفاه

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک ملی

بانک تجارت
بانک گردشگری

بانک صادرات
بانک توسعه ی تعاون
بانک حکمت ایرانیان

بانک انصار
بانک سپه

شرکت دولتی پست بانک
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک سینا
بانک توسعه ی صادرات

بانک سرمایه
بانک صنعت و معدن

موسسه اعتباری عسکریه
موسسه مالی و اعتباری توسعه  

موسسه مالی و اعتباری کوثر

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی

61 
 

 

 دهد. مالحظهها را از هر یک از ابزارها به تفکیک بانک های پذیرنده نشان میتراکنشاین نمودار پذیرش 
ها در بانک آینده از طریق ابزار پذیرش موبایلی صورت گرفته است، این شود که بیشترین پذیرش تراکنشیم

ورت گرفته هی صدر حالی است که در سایر بانک ها بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگا
در نیز  1191ماه  اردیبهشتهای پذیرش در از بازار ابزارها بانکهای هر یک از سهم مبلغی تراکنش  است.

باالترین سهم مبلغی ماه  اردیبهشتارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  11-1جدول 
های غ تراکنشبه بانک پذیرنده ملت اختصاص داشت که سهم آن از مبل نیز در هر یک از ابزارهای پذیرش

درصد و از مبلغ  91/19های ابزار پذیرش موبایلی صد، از مبلغ تراکنشدر 19/11کارتخوان فروشگاهی 
 درصد بوده است. 11/61های ابزار پذیرش اینترنتی تراکنش

 1191 اردیبهشتهای پذیرش در یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهمقایسه سهم هر  11-1جدول 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده ردیف

 32/137 13/347 68/017 بانک ملت 1

 11/111 1/111 1/161 بانک صادرات 3

 9/111 1/311 11/661 بانک ملی 1

 1/611 1/131 1/111 بانک کشاورزی 1

 1/121 1/111 3/111 بانک رفاه 6

 1/111 1/161 1/111 بانک تجارت 1

 1/911 3/311 3/921 بانک پاسارگاد 9

 1/911 1/111 1/311 بانک سپه 2

 1/211 1/231 1/191 بانک پارسیان 11

 1/111 1/111 1/311 بانک سامان 1

 3/311 1/111 1/111 بانک قوامین 13

 1/911 1/111 1/111 بانک انصار 11

 1/211 11/311 1/111 بانک اقتصاد نوین 11

 1/211 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 1/111 1/111 1/111 بانک مسکن 11



66 
 

 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده ردیف

 1/991 2/111 3/111 بانک آینده 16

 1/911 1/111 1/311 بانک شهر 12

 1/131 1/111 1/111 بانک سینا 11

 1/211 1/111 1/111 بانک توسعه ی تعاون 19

 1/611 1/111 1/131 بانک ایران زمین 31

 1/111 1/111 1/111 بانک گردشگری 31

 1/111 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه مهر ایران 31

 1/111 1/361 1/161 بانک دی 33

 1/131 1/111 1/111 موسسه اعتباری عسکریه 31

 1/161 1/111 1/111 بانک سرمایه 31

 1/131 1/111 1/111 شرکت دولتی پست بانک 36

 1/311 1/111 1/111 بانک حکمت ایرانیان 32

 1/311 1/111 1/311 بانک کارآفرین 31

 1/111 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری کوثر 11

 1/191 1/111 1/121 بانک خاورمیانه 39

 1/111 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری توسعه  11

 1/111 1/111 1/111 بانک صنعت و معدن 13

 1/131 1/111 1/111 بانک توسعه ی صادرات 11

 1/111 1/111 1/111 بانک مرکزی ایران 11

 1111 1111 1111 مجموع

 11-1*ادامه جدول 
 

های پذیرنده به ازای هر یک از بانک های پذیرشابزارهای هر یک از تراکنشمبلغی سهم  11-1 در نمودار
  ارائه شده است.
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 1191 اردیبهشتدر  های پذیرشهای هر یک از ابزاراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهسهم هر  11-1شکل 

ها از طریق کارتخوان فروشگاهی جذب هر غ تراکنششود که بیشترین مبالمالحظه میبر اساس این نمودار 
  بانکی شده است.

 هاهای پذیرنده تراکنشبازار بانکدر گیری تمرکز اندازه 
ها، های پذیرنده تراکنشگیری میزان تمرکز در بازار بانکمعرفی شد، با اندازه 1-1-1همانند آنچه در بخش 

تر . هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتیرا بررسی نمودآن بازار میزان رقابت و انحصار در  توانمی
درت وضعیت تمرکز و ق نیز قسمتدر این  تر خواهد بود.و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیک

بانک آینده
بانک ملت
بانک ملی
بانک شهر

بانک سامان
بانک کارآفرین
بانک پارسیان

بانک دی
بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه
بانک رفاه
بانک سینا

بانک تجارت
بانک توسعه ی صادرات

بانک انصار
بانک اقتصاد نوین

بانک صنعت و معدن
بانک صادرات

بانک سپه
بانک توسعه ی تعاون

بانک مسکن
بانک ایران زمین
بانک کشاورزی

بانک گردشگری
شرکت دولتی پست بانک

بانک سرمایه
موسسه مالی و اعتباری توسعه  
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قوامین
بانک حکمت ایرانیان

بانک قرض الحسنه رسالت
موسسه اعتباری عسکریه

بانک مرکزی ایران
موسسه مالی و اعتباری کوثر

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی
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 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده ردیف

 1/991 2/111 3/111 بانک آینده 16

 1/911 1/111 1/311 بانک شهر 12

 1/131 1/111 1/111 بانک سینا 11

 1/211 1/111 1/111 بانک توسعه ی تعاون 19

 1/611 1/111 1/131 بانک ایران زمین 31

 1/111 1/111 1/111 بانک گردشگری 31

 1/111 1/111 1/111 بانک قرض الحسنه مهر ایران 31

 1/111 1/361 1/161 بانک دی 33

 1/131 1/111 1/111 موسسه اعتباری عسکریه 31

 1/161 1/111 1/111 بانک سرمایه 31

 1/131 1/111 1/111 شرکت دولتی پست بانک 36

 1/311 1/111 1/111 بانک حکمت ایرانیان 32

 1/311 1/111 1/311 بانک کارآفرین 31

 1/111 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری کوثر 11

 1/191 1/111 1/121 بانک خاورمیانه 39

 1/111 1/111 1/111 موسسه مالی و اعتباری توسعه  11

 1/111 1/111 1/111 بانک صنعت و معدن 13

 1/131 1/111 1/111 بانک توسعه ی صادرات 11

 1/111 1/111 1/111 بانک مرکزی ایران 11

 1111 1111 1111 مجموع

 11-1*ادامه جدول 
 

های پذیرنده به ازای هر یک از بانک های پذیرشابزارهای هر یک از تراکنشمبلغی سهم  11-1 در نمودار
  ارائه شده است.
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 1191 اردیبهشتدر  های پذیرشهای هر یک از ابزاراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهسهم هر  11-1شکل 

ها از طریق کارتخوان فروشگاهی جذب هر غ تراکنششود که بیشترین مبالمالحظه میبر اساس این نمودار 
  بانکی شده است.

 هاهای پذیرنده تراکنشبازار بانکدر گیری تمرکز اندازه 
ها، های پذیرنده تراکنشگیری میزان تمرکز در بازار بانکمعرفی شد، با اندازه 1-1-1همانند آنچه در بخش 

تر . هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتیرا بررسی نمودآن بازار میزان رقابت و انحصار در  توانمی
درت وضعیت تمرکز و ق نیز قسمتدر این  تر خواهد بود.و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیک

بانک آینده
بانک ملت
بانک ملی
بانک شهر

بانک سامان
بانک کارآفرین
بانک پارسیان

بانک دی
بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه
بانک رفاه
بانک سینا

بانک تجارت
بانک توسعه ی صادرات

بانک انصار
بانک اقتصاد نوین

بانک صنعت و معدن
بانک صادرات

بانک سپه
بانک توسعه ی تعاون

بانک مسکن
بانک ایران زمین
بانک کشاورزی

بانک گردشگری
شرکت دولتی پست بانک

بانک سرمایه
موسسه مالی و اعتباری توسعه  
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قوامین
بانک حکمت ایرانیان

بانک قرض الحسنه رسالت
موسسه اعتباری عسکریه

بانک مرکزی ایران
موسسه مالی و اعتباری کوثر

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی
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ی هیرشمن سنجیده و بررس-با استفاده از شاخص هرفیندال هاها در نقش پذیرندگی تراکنشبانکرقابتی 
 11متشکل از ماه  اردیبهشتدر این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که  11-1در جدول  ود. شمی

 به ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بانک پذیرنده بوده است،

 پذیرندههای بانکهیرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفیندال 11-1جدول 

نام بانک و شاخص 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   

 1،112/23 13/31 1،916/11 22/11 631/31 31/96 بانک ملت

 61/11 2/22 1/11 1/11 319/62 11/11 بانک پارسیان

 16/11 2/11 1/11 1/11 1/29 3/11 بانک سامان

 19/11 2/16 2/26 3/29 913/99 11/33 بانک ملی ایران

 11/61 6/12 6/11 3/12 13/19 1/19 بانک رفاه کارگران

 11/11 1/13 1/39 3/11 91/21 9/11 بانک پاسارگاد

 13/31 1/61 1/13 1/11 1/11 1/11 بانک دی

 36/13 1/11 1/11 1/19 11/11 1/11 بانک صادرات ایران

 11/61 1/91 1/11 1/11 1/91 1/99 بانک اقتصاد نوین

 13/29 1/11 1/11 1/11 1/12 1/32 بانک تجارت

 1/63 3/12 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک انصار

 1/61 3/11 1/11 1/11 3/11 1/16 بانک شهر

 1/16 1/19 1/61 3/16 3/31 1/11 بانک آینده

 1/11 1/13 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک خاورمیانه

 1/11 1/91 1/11 1/16 1/11 1/11 بانک سینا

 1/29 1/19 1/11 1/12 1/11 1/31 بانک مسکن

 1/21 1/16 1/13 3/92 1/11 1/12 بانک سپه
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نام بانک و شاخص 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک ایران زمین

 1/13 1/16 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک توسعه و تعاون

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک کارآفرین

 1/31 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 شرکت دولتی پست بانک

 1/31 1/19 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک سرمایه

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک کشاورزی

بانک قرض الحسنه 
 1/16 1/11 1/11 1/11 9/61 1/11 رسالت

بانک قرض الحسنه مهر 
 1/11 1/19 1/11 1/11 1/11 1/11 ایرانیان

 1/11 1/11 91/69 9/11 1/32 1/13 بانک گردشگری

 1/11 1/19 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک حکمت ایرانیان

 1/13 1/16 1/11 1/11 1/11 1/11 موسسه اعتباری توسعه

بانک توسعه صادرات 
 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 ایران

 1/11 1/16 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک قوامین

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/19 1/11 بانک صنعت و معدن

بانک مرکزی جمهوری 
 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 اسالمی ایران

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 موسسه اعتباری عسکریه

موسسه اعتباری کوثر 
 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 مرکزی

 -شاخص هرفیندال
 10301/14 - 60858/41 - 10006/64 - هیرشمن

 11-1ادامه جدول *
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ی هیرشمن سنجیده و بررس-با استفاده از شاخص هرفیندال هاها در نقش پذیرندگی تراکنشبانکرقابتی 
 11متشکل از ماه  اردیبهشتدر این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که  11-1در جدول  ود. شمی

 به ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بانک پذیرنده بوده است،

 پذیرندههای بانکهیرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفیندال 11-1جدول 

نام بانک و شاخص 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   

 1،112/23 13/31 1،916/11 22/11 631/31 31/96 بانک ملت

 61/11 2/22 1/11 1/11 319/62 11/11 بانک پارسیان

 16/11 2/11 1/11 1/11 1/29 3/11 بانک سامان

 19/11 2/16 2/26 3/29 913/99 11/33 بانک ملی ایران

 11/61 6/12 6/11 3/12 13/19 1/19 بانک رفاه کارگران

 11/11 1/13 1/39 3/11 91/21 9/11 بانک پاسارگاد

 13/31 1/61 1/13 1/11 1/11 1/11 بانک دی

 36/13 1/11 1/11 1/19 11/11 1/11 بانک صادرات ایران

 11/61 1/91 1/11 1/11 1/91 1/99 بانک اقتصاد نوین

 13/29 1/11 1/11 1/11 1/12 1/32 بانک تجارت

 1/63 3/12 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک انصار

 1/61 3/11 1/11 1/11 3/11 1/16 بانک شهر

 1/16 1/19 1/61 3/16 3/31 1/11 بانک آینده

 1/11 1/13 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک خاورمیانه

 1/11 1/91 1/11 1/16 1/11 1/11 بانک سینا

 1/29 1/19 1/11 1/12 1/11 1/31 بانک مسکن

 1/21 1/16 1/13 3/92 1/11 1/12 بانک سپه
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نام بانک و شاخص 
H-H 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک ایران زمین

 1/13 1/16 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک توسعه و تعاون

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک کارآفرین

 1/31 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 شرکت دولتی پست بانک

 1/31 1/19 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک سرمایه

 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک کشاورزی

بانک قرض الحسنه 
 1/16 1/11 1/11 1/11 9/61 1/11 رسالت

بانک قرض الحسنه مهر 
 1/11 1/19 1/11 1/11 1/11 1/11 ایرانیان

 1/11 1/11 91/69 9/11 1/32 1/13 بانک گردشگری

 1/11 1/19 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک حکمت ایرانیان

 1/13 1/16 1/11 1/11 1/11 1/11 موسسه اعتباری توسعه

بانک توسعه صادرات 
 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 ایران

 1/11 1/16 1/11 1/11 1/11 1/11 بانک قوامین
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 -شاخص هرفیندال
 10301/14 - 60858/41 - 10006/64 - هیرشمن

 11-1ادامه جدول *
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های پذیرنده هیرشمن در بازار بانک -شاخص هرفیندال، 1191ماه  اردیبهشتدر  شود کهمالحظه می
دست آمده است به 6،121و  1,162ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب اعداد حدود  برای دوها تراکنش

و به ویژه در بازار ابزار  دهنده تمرکز باال در بازار این ابزارها، نشان1-1با توجه به جدول ( که 1،111)باالتر از 
سهم  هاانکبتعداد بسیار کمی از به ویژه در بازار ابزار پذیرش موبایلی ؛ به این معنا که پذیرش موبایلی است

شاخص در بازار کارتخوان فروشگاهی  بازار را در اختیار دارند. برای اینهای پذیرش تراکنشقابل توجهی از 
، مبین وجود 1-1( که بر اساس اطالعات جدول 1،111تا  1،111به دست آمده است )بین 1,116عدد حدود 

ارتخوان در بازار ک های پذیرندهبانکباشد. لذا سایر می های پذیرندهبین بانک تمرکز مالیم در بازار این ابزار
 .تری از بازار را دارندزار دیگر، سهم قابل توجهفروشگاهی نسبت به بازار دو اب

 

 سهم بازار صادرکنندگی 
اد به این منظور ابتدا آماری از تعد شود.میها پرداخته صادرکنندگی بانک به بررسی سهم بازار این قسمتدر 

ک از انواع یهای صادرکننده کارت بانکی از کل و نیز از هر سهم بانکهای بانکی ارائه شده و سپس کل کارت
ط به صرفا مربو های بانکیاطالعات کارت شود. شایان توجه است که در این بخش،های بانکی ارائه میکارت
های هر کارت اهمیتی ندارد و هر کارت باشد. در این تعریف تعداد تراکنشمی 11دارتراکنشهای بانکی کارت

 گردد.ار لحاظ میهای بیش از یک عدد، فقط یکبار در آمبا تعداد تراکنش
 

 دارتراکنشهای بانکی کارتهر یک از انواع تعداد کل  
، 11سه دسته کارت برداشت )بدهی( درشاپرک به لحاظ کاربری  سوییچدر دارای تراکنش های بانکی کارت

 شوند.بندی میطبقهو بن کارت(  هدیهنام )کارت بییا  11پرداختهو کارت پیش 13کارت اعتباری

                                                 

 
 .هایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشندکارت 11

11 Debit card-  1-1-1-2رجوع شود به پیوست 
13 Credit card-  1-1-1-2 رجوع شود به پیوست 
11  Prepaid-  3-1-1-2 رجوع شود به پیوست 
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میلیون  1/69شاپرک مجموعا در حدود سوییچ در  دارتراکنشهای بانکی ، تعداد کارت1191ماه  اردیبهشتدر 
ارت برداشت مربوط به کدرصدی  19/11و سهم  میلیون عدد 63عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 

 ه است.مربوط به کارت اعتباری بوددرصدی  11/1و سهم هزار عدد  11و کمترین تعداد آن حدود 

  1191 اردیبهشتدر  دارتراکنش های بانکیهر یک از کارت و سهم تعداد  13-1جدول 

 شاخص 
هدیه  تعداد کارت 

  و بن کارت
تعداد کارت 

 اعتباری
تعداد کارت 

 مجموع برداشت

 69،269،211 63،131،191 11،132 2،211،161   دارهای بانکی تراکنشتعداد کل کارت

های بانکی سهم هر یک از انواع کارت 
 - 11/191 1/111 11/161 دارهای تراکنشکارت از کلدار تراکنش

 

 دارتراکنش بانکی هایکارتتعداد  صادرکننده ازهای سهم بانک 
صادرکننده بودند بانک  11تعداد های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد کارت 1191ماه  اردیبهشتدر 

ترسیم شده  13-1نمودار  دردار تراکنش بانکیهای کارت کل ها از تعداداین بانک هایکارت که سهم تعدادی
 است. 

 
 1191 اردیبهشتدر  دارتراکنش بانکی هایی صادر کننده از تعداد کارتهابانک سهم 13-1شکل 

بانک ملی ایران
20.95%

بانک ملت
12.64%

بانک صادرات ایران
بانک تجارت12.30%

8.48%
بانک کشاورزی

7.08%
بانک سپه

6.86%
بانک رفاه کارگران

5.60%

بانک مسکن
3.21%

بانک پاسارگاد
2.65%

بانک پارسیان
2.42%

بانک انصار
2.34%

شرکت دولتی پست بانک
2.24%

بانک قوامین
1.64%

بانک شهر
1.57%

سایر
10.02%
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ین سهم از تعداد های ملی ایران، ملت و صادرات ایران دارای بیشترشود که در مجموع بانکمی مالحظه
 اند.بوده 1191 اردیبهشتدر ماه  دارهای بانکی تراکنشکارت

 هایهای صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارتسهم بانک 
 دارتراکنشبانکی 

در  1191سال  اردیبهشتبرای دار تراکنشد هر یک از انواع کارت بانکی کننده از تعداهای صادر سهم بانک
بیشترین کارت  1191ماه  اردیبهشتارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  11-1جدول 

بن  و دیههدار متعلق به بانک ملی ایران، ملت و صادرات ایران بوده است؛ در تعداد کارت برداشت تراکنش
های تجارت، صادرات ایران و ملی ایران در سه جایگاه نخست قرار گرفتند و بیشترین دار بانککارت تراکنش

 کشاورزی بوده است.ملی ایران و های پاسارگاد، دار متعلق به بانککارت اعتباری تراکنش

  1191 اردیبهشتدر دار تراکنش های بانکیمقایسه سهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر یک از کارت 11-1جدول 

 نام بانک صادرکننده  ردیف
و بن  هدیهتعداد کارت 

 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری کارت

 22/547 11/111 6/191 بانک ملی ایران 1

 11/211 1/611 1/131 بانک ملت 3

 11/121 6/121 32/911 صادرات ایران بانک 1

 2/111 1/111 3/391 بانک سپه 1

 2/131 11/661 1/111 بانک کشاورزی 1

 6/111 3/111 1/311 بانک رفاه کارگران 6

 1/111 11/311 33/167 بانک تجارت 2

 1/111 1/111 1/931 بانک مسکن 1

 3/111 1/211 1/621 بانک انصار 9

 3/111 31/037 1/111 بانک پاسارگاد 11

 3/111 1/691 1/111 بانک پارسیان 11

 3/111 1/111 1/111 شرکت دولتی پست بانک 13

 1/211 1/111 1/111 بانک قوامین 11
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 نام بانک صادرکننده  ردیف
و بن  هدیهتعداد کارت 

 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری کارت

 1/111 1/111 1/111 بانک اقتصاد نوین 11

 1/361 1/111 1/331 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 1/111 1/111 1/921 بانک سامان 16

 1/111 1/111 1/331 شهربانک  12

 1/911 1/911 1/261 بانک آینده 11

 1/911 1/111 1/311 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان 19

 1/111 6/611 1/611 بانک سینا 31

 1/611 1/111 1/121 بانک توسعه و تعاون 31

 1/611 1/111 1/361 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 33

 1/121 1/111 1/391 بانک دی 31

 1/161 1/191 1/111 بانک حکمت ایرانیان 31

 1/121 1/111 1/111 بانک ایران زمین 31

 1/131 1/111 1/131 بانک سرمایه 36

 1/311 1/111 1/111 موسسه اعتباری عسکریه 32

 1/191 1/131 1/121 بانک گردشگری 31

 1/111 1/111 1/131 بانک کارآفرین 39

 1/111 1/111 1/111 موسسه اعتباری توسعه 11

 1/111 1/911 1/111 بانک صنعت و معدن 11

 1/131 1/111 1/111 بانک خاورمیانه 13

 1/111 1/111 1/111 بانک توسعه صادرات ایران 11

 1/111 1/111 1/111 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 11

 1/111 1/111 1/111 ونزوئال -بانک مشترک ایران  11

 11-1*ادامه جدول 
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 16/11کارت با و بن هدیهاز نوع کارت  دارتراکنش های بانکیبیشترین سهم از تعداد کارتشود در این ماه، مالحظه می
 21/33درصد متعلق به بانک پاسارگاد و از نوع کارت برداشت با  11/11درصد متعلق به بانک تجارت، از نوع کارت اعتباری 

های انکبدر هر یک از  دارهای بانکی تراکنشاز انواع کارت نمودار سهم هر یک است.بوده ایران درصد متعلق به بانک ملی 
 در زیر ارائه شده است. 1191 اردیبهشت برای ماهصادرکننده 

 
 1191 اردیبهشتهای صادر کننده در بانک دار در هر یک ازهای بانکی تراکنشهر یک از انواع کارت سهم 11-1شکل 

 

کارت برداشت، از نوع  در هر بانکی دارشود بیشترین نوع کارت تراکنشمالحظه می 11-1نمودار با توجه 
اشته د ها تعداد صفر()در برخی از بانک و بن کارت بوده و کارت اعتباری کمترین تعداد راهدیه سپس کارت 

 است.

بانک تجارت
بانک شهر

بانک صادرات ایران
بانک کارآفرین

بانک آینده
بانک سامان

بانک پاسارگاد
بانک توسعه صادرات ایران

موسسه اعتباری توسعه
بانک سرمایه

بانک صنعت و معدن
بانک گردشگری

بانک سینا
بانک اقتصاد نوین

بانک دی
بانک پارسیان

بانک کشاورزی
بانک خاورمیانه

بانک توسعه و تعاون
موسسه اعتباری کوثر مرکزی

بانک ایران زمین
بانک قوامین

بانک سپه
بانک ملت

بانک ملی ایران
بانک مسکن
بانک انصار

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
بانک حکمت ایرانیان

بانک رفاه کارگران
بانک قرض الحسنه رسالت

موسسه اعتباری عسکریه
شرکت دولتی پست بانک

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ونزوئال-بانک مشترک ایران 

تعداد کارت هدیه و بن کارت تعداد کارت اعتباری تعداد کارت برداشت

21 
 

 

 

 

 

 

 

 بندیجمع .6
ختلف گیری ابعاد مراستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازهدر 

مرتبط، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این بولتن بر های فعالیت آن به وسیله شاخص
 ،"در اقتصاد ملیجایگاه شاپرک "هایی در سه بخش اساس آخرین اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص

 در همین ماه پرداخته است. "بازارهای شاخص"و نیز "ماه  اردیبهشت عملکرد شبکه شاپرک درهای شاخص"

های نسبت ارزش تراکنش در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص: بخش اول
 و مسکوکات در دست اشخاص در طول زمان شاپرک به نقدینگی محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس

ف شاپرک به نقدینگی بر خال هایمورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش
شاخص نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است که 

ب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از میزان مبین آن است که صنعت پرداخت الکترونیک با جذ
نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی و جبران کاهش  نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

یکی ش، ابزارهای پذیر ایمنطقهبخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ 
ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول از عوامل اصلی افزایش 

 یشمله افزااز ج یلیبه دال یکارت یکالکترون یهاپرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. رشد پرداخت
 یتیامن اییمزا ی،سازفرهنگ یرش،پذ یهاابزار ایمنطقهاز نفوذ  یناش یکبه خدمات پرداخت الکترون یدسترس

 روش صورت گرفته است. ینا یایمزا یگرد یریو با در نظر گ ینقد یرغ یهاپرداخت
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 16/11کارت با و بن هدیهاز نوع کارت  دارتراکنش های بانکیبیشترین سهم از تعداد کارتشود در این ماه، مالحظه می
 21/33درصد متعلق به بانک پاسارگاد و از نوع کارت برداشت با  11/11درصد متعلق به بانک تجارت، از نوع کارت اعتباری 

های انکبدر هر یک از  دارهای بانکی تراکنشاز انواع کارت نمودار سهم هر یک است.بوده ایران درصد متعلق به بانک ملی 
 در زیر ارائه شده است. 1191 اردیبهشت برای ماهصادرکننده 

 
 1191 اردیبهشتهای صادر کننده در بانک دار در هر یک ازهای بانکی تراکنشهر یک از انواع کارت سهم 11-1شکل 

 

کارت برداشت، از نوع  در هر بانکی دارشود بیشترین نوع کارت تراکنشمالحظه می 11-1نمودار با توجه 
اشته د ها تعداد صفر()در برخی از بانک و بن کارت بوده و کارت اعتباری کمترین تعداد راهدیه سپس کارت 

 است.

بانک تجارت
بانک شهر

بانک صادرات ایران
بانک کارآفرین

بانک آینده
بانک سامان

بانک پاسارگاد
بانک توسعه صادرات ایران

موسسه اعتباری توسعه
بانک سرمایه

بانک صنعت و معدن
بانک گردشگری

بانک سینا
بانک اقتصاد نوین

بانک دی
بانک پارسیان

بانک کشاورزی
بانک خاورمیانه

بانک توسعه و تعاون
موسسه اعتباری کوثر مرکزی

بانک ایران زمین
بانک قوامین

بانک سپه
بانک ملت

بانک ملی ایران
بانک مسکن
بانک انصار

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
بانک حکمت ایرانیان

بانک رفاه کارگران
بانک قرض الحسنه رسالت

موسسه اعتباری عسکریه
شرکت دولتی پست بانک

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ونزوئال-بانک مشترک ایران 

تعداد کارت هدیه و بن کارت تعداد کارت اعتباری تعداد کارت برداشت
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 بندیجمع .6
ختلف گیری ابعاد مراستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازهدر 

مرتبط، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این بولتن بر های فعالیت آن به وسیله شاخص
 ،"در اقتصاد ملیجایگاه شاپرک "هایی در سه بخش اساس آخرین اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص

 در همین ماه پرداخته است. "بازارهای شاخص"و نیز "ماه  اردیبهشت عملکرد شبکه شاپرک درهای شاخص"

های نسبت ارزش تراکنش در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص: بخش اول
 و مسکوکات در دست اشخاص در طول زمان شاپرک به نقدینگی محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس

ف شاپرک به نقدینگی بر خال هایمورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش
شاخص نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است که 

ب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از میزان مبین آن است که صنعت پرداخت الکترونیک با جذ
نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی و جبران کاهش  نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

یکی ش، ابزارهای پذیر ایمنطقهبخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ 
ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول از عوامل اصلی افزایش 

 یشمله افزااز ج یلیبه دال یکارت یکالکترون یهاپرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. رشد پرداخت
 یتیامن اییمزا ی،سازفرهنگ یرش،پذ یهاابزار ایمنطقهاز نفوذ  یناش یکبه خدمات پرداخت الکترون یدسترس

 روش صورت گرفته است. ینا یایمزا یگرد یریو با در نظر گ ینقد یرغ یهاپرداخت
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به دلیل عدم انتشار اطالعات مقایسه شد که  GDPها با روند همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
تایج نین شد. فصلی در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.، مجددا اطالعات شماره قبلی بولتن جایگز GDPجدیدتر از 

زمانی،  هایمبین آن بوده که با وجود وضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برههمدت مورد بررسی 
های شاپرکی همچنان به رشد خود ادامه داده است. به عبارت دیگر افزایشی بودن نسبت ارزش ارزش تراکنش

که در دوره مورد بررسی، بهای بخش بیشتری  دهنده آن استدر دوره مورد بررسی نشان GDPها به تراکنش
 *نکته شایان توجه در بخش اول آن است از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.

باشد که به علت عدم انتشار آمار های این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده بانک مرکزی میکه شاخص
 1191نگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص صرفا برای اسفند ماه متغیرهای نقدیجدید در این ماه، 

 مجددابه علت عدم انتشار آمار جدید،  GDPهای مربوط به ها جایگذاری شده و در شاخصبر اساس پیش بینی
 های قبلی بولتن اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.اطالعات مندرج در نسخه

و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی از ابعاد مختلف مورد بررسی  در این بخش فعالیت: بخش دوم
شاپرک، کیفیت ارائه خدمات،  عملکردیاین بخش در چهار بخش آمار های قرار گرفته شده است. شاخص

 ردیبهشتا اند. نتایج حاکی از آن بوده که درشده بندیطبقهها پراکندگی مبلغی تراکنشو  ایمنطقهمیزان نفوذ 
ماه  اردیبهشت به نسبتنیز  ماه و فروردیننسبت به ها تعداد و مجموع مبالغ اسمی تراکنش 1191ماه سال 

دوره  رشد در این)تورم زدایی شده( نیز حاکی از ها داشته است. محاسبه رشد حقیقی ارزش تراکنش رشد 1191
ها ، ارزش تراکنشنسبت به ماه ماقبل ماه یبهشتارددر  هادرصدی تعداد تراکنش 11با وجود رشد  .بوده است

ها ، تراکنشگذشتهآن است که نسبت به ماه  مبیناین آمار  ؛درصدی داشته است 32/31به طور حقیقی رشد 
سهم  در خصوص. تری، انجام گرفته استارزش باهای به نسبت برای انجام پرداخت بهای کاال به طور متوسط

م خدمت افزایش سهمیزان به  ارائه شده در شبکه پرداخت الکترونیک باید عنوان نمود کهانواع مختلف خدمات 
های خطا تحلیلخرید کاال و خدمات، سهم خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه کاهش یافت. 

در این  که کاربری استهای خطا خطاها، همچنان از نوع بروز دلیل ترینعمده که دهدمی نشانها تراکنش
سازی در این زمینه فرهنگ و آموزش لزوم ماه تنها رشد تراکنش خطا مربوط به این نوع بوده است؛ این امر بر 

عداد شاخص نسبت تهمچنین دسترس پذیری حس شده شبکه و شاپرک بهبود داشته است. نماید. می تاکید
 اشته است.دافزایش ماه  اردیبهشتها نیز در های معوق به کل تراکنشتراکنش
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است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد  دیگریپذیرش نیز شاخص های ابزار ایمنطقهنفوذ 
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع الکترونیک هستند، معرفی شده است.سال که متقاضی خدمات پرداخت  11ازای افراد باالی 
ابزار پذیرش وجود دارد که  1/211نفر،  11،111کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

همچنین نفر تعلق دارد.  11،111عدد به ازای هر  1/213باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام  1191 ماه اردیبهشت سال در طول 11عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  1/16حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای  9/11نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارگرفته است و 
ه این در بعد کشوری ب ایای منطقهمنطقهسال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ  11هر فرد باالی 

 ابزار پذیرش تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است. تهرانهرمزگان و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛  همچنین بیشترین
 های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند وابزار پذیرش اینترنتی در استانبیشترین تعداد پذیرنده 

 اند.ها قرار گرفتههای تهران، خراسان رضوی و قم در راس دیگر استاندر تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان

چه در قیاس ماهانه و چه در قیاس نقطه به نقطه )نسبت به ماه مشابه سال  شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز 
 یشترینب که نیز حاکی از آن بودهکارتخوان فروشگاهی های دامنه مبلغی تراکنش .داشته است کاهش گذشته(

ها را درصد از کل تراکنش 3/36بازه  یناند که اقرار گرفته یالر 111،111تا  11،111ها در بازه تعداد تراکنش
 69/3صرفا  که این بازهاند انجام گرفته یالر111،111 یرها با مبلغ زدرصد تراکنش 11. حدود گیردیدر بر م

 .گیردبر میرا درها درصد مبالغ تراکنش

، در  PSPهای شرکتبازار شبکه پرداخت الکترونیک عالوه بر های شاخصدر این بخش : بخش سوم
اخص سهم نتایج ش اند.و محاسبه شدهتعریف نیز های پرداخت الکترونیک های پذیرنده تراکنشبانکخصوص 

از مبلغ  درصدی 1/11با سهم حدود  "به پرداخت ملت"حاکی از آن بوده که شرکت  PSPشرکت های از بازار 
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه از تعداد تراکنش درصدی 1/31و ها تراکنش
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است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد  دیگریپذیرش نیز شاخص های ابزار ایمنطقهنفوذ 
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع الکترونیک هستند، معرفی شده است.سال که متقاضی خدمات پرداخت  11ازای افراد باالی 
ابزار پذیرش وجود دارد که  1/211نفر،  11،111کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

همچنین نفر تعلق دارد.  11،111عدد به ازای هر  1/213باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام  1191 ماه اردیبهشت سال در طول 11عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  1/16حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای  9/11نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارگرفته است و 
ه این در بعد کشوری ب ایای منطقهمنطقهسال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ  11هر فرد باالی 

 ابزار پذیرش تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است. تهرانهرمزگان و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛  همچنین بیشترین
 های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند وابزار پذیرش اینترنتی در استانبیشترین تعداد پذیرنده 

 اند.ها قرار گرفتههای تهران، خراسان رضوی و قم در راس دیگر استاندر تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان
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به دلیل عدم انتشار اطالعات مقایسه شد که  GDPها با روند همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
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است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد  دیگریپذیرش نیز شاخص های ابزار ایمنطقهنفوذ 
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع الکترونیک هستند، معرفی شده است.سال که متقاضی خدمات پرداخت  11ازای افراد باالی 
ابزار پذیرش وجود دارد که  1/211نفر،  11،111کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

همچنین نفر تعلق دارد.  11،111عدد به ازای هر  1/213باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام  1191 ماه اردیبهشت سال در طول 11عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  1/16حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای  9/11نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارگرفته است و 
ه این در بعد کشوری ب ایای منطقهمنطقهسال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ  11هر فرد باالی 

 ابزار پذیرش تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است. تهرانهرمزگان و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛  همچنین بیشترین
 های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند وابزار پذیرش اینترنتی در استانبیشترین تعداد پذیرنده 

 اند.ها قرار گرفتههای تهران، خراسان رضوی و قم در راس دیگر استاندر تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان
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ها را درصد از کل تراکنش 3/36بازه  یناند که اقرار گرفته یالر 111،111تا  11،111ها در بازه تعداد تراکنش
 69/3صرفا  که این بازهاند انجام گرفته یالر111،111 یرها با مبلغ زدرصد تراکنش 11. حدود گیردیدر بر م

 .گیردبر میرا درها درصد مبالغ تراکنش

، در  PSPهای شرکتبازار شبکه پرداخت الکترونیک عالوه بر های شاخصدر این بخش : بخش سوم
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از مبلغ  درصدی 1/11با سهم حدود  "به پرداخت ملت"حاکی از آن بوده که شرکت  PSPشرکت های از بازار 
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه از تعداد تراکنش درصدی 1/31و ها تراکنش

22 
 

 

است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد  دیگریپذیرش نیز شاخص های ابزار ایمنطقهنفوذ 
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع الکترونیک هستند، معرفی شده است.سال که متقاضی خدمات پرداخت  11ازای افراد باالی 
ابزار پذیرش وجود دارد که  1/211نفر،  11،111کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

همچنین نفر تعلق دارد.  11،111عدد به ازای هر  1/213باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام  1191 ماه اردیبهشت سال در طول 11عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  1/16حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای  9/11نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارگرفته است و 
ه این در بعد کشوری ب ایای منطقهمنطقهسال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ  11هر فرد باالی 

 ابزار پذیرش تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است. تهرانهرمزگان و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛  همچنین بیشترین
 های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند وابزار پذیرش اینترنتی در استانبیشترین تعداد پذیرنده 

 اند.ها قرار گرفتههای تهران، خراسان رضوی و قم در راس دیگر استاندر تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان

چه در قیاس ماهانه و چه در قیاس نقطه به نقطه )نسبت به ماه مشابه سال  شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز 
 یشترینب که نیز حاکی از آن بودهکارتخوان فروشگاهی های دامنه مبلغی تراکنش .داشته است کاهش گذشته(

ها را درصد از کل تراکنش 3/36بازه  یناند که اقرار گرفته یالر 111،111تا  11،111ها در بازه تعداد تراکنش
 69/3صرفا  که این بازهاند انجام گرفته یالر111،111 یرها با مبلغ زدرصد تراکنش 11. حدود گیردیدر بر م

 .گیردبر میرا درها درصد مبالغ تراکنش

، در  PSPهای شرکتبازار شبکه پرداخت الکترونیک عالوه بر های شاخصدر این بخش : بخش سوم
اخص سهم نتایج ش اند.و محاسبه شدهتعریف نیز های پرداخت الکترونیک های پذیرنده تراکنشبانکخصوص 

از مبلغ  درصدی 1/11با سهم حدود  "به پرداخت ملت"حاکی از آن بوده که شرکت  PSPشرکت های از بازار 
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه از تعداد تراکنش درصدی 1/31و ها تراکنش



21 
 

 

ان پرداخت آس"ابزار پذیرش موبایلی به شرکت های نخست قرار گرفته است. باالترین سهم از مبلغ تراکنش
ت فروشگاهی به شرک اختصاص داشته و در ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان درصدی 1/11با سهم  "پرشین

نیز در ابزار  تعدادیتعلق داشته است. به لحاظ  درصدی 1/13و  1/61با سهم به ترتیب  "پرداخت ملتبه"
تجارت "شرکت ، در ابزار پذیرش اینترنتیدرصدی 6/11با سهم   "آسان پرداخت پرشین"پذیرش موبایلی، 

 با سهم "به پرداخت ملت"شرکت کارتخوان فروشگاهی   درو  درصدی 11با سهم  "الکترونیک پارسیان
 اند. بیشترین سهم از بازار را داشته درصدی 11/31

هیرشمن حاکی از وجود تمرکز باالی  -با شاخص هرفیندال PSPهای شرکتنتایج اندازه گیری تمرکز بازار 
سهم ها معنا که تعداد کمی از شرکت در بازار ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی بوده است. به اینها این شرکت

اند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده
 ابزار پذیرش اینترنتی دوهر در  PSPهای شرکت در بازار هیرشمن -فروشگاهی حکایت دارد. شاخص هرفیندال

و  ازارتمرکز بداشته است که بیانگر افزایش  افزایش ماه فروردیننسبت به  1191ماه  اردیبهشتدر موبایلی  و
باشد. یم ه در بازار ابزار پذیرش اینترنتیژبه وی ابزار پذیرش این دو در بازارها شرکت دیگرقدرت بازاری  کاهش

وجه سهم قابل ت افزایش، یدر بازار ابزار پذیرش اینترنت در شاخص هرفیندال هیرشمنافزایش علت این میزان 
 عدادیتباالترین دارنده سهم و بازگشت مجدد آن به جایگاه  "تجارت الکترونیک پارسیان"بازاری شرکت 

 بوده است.  اینترنتیهای تراکنش

مبین  نیبعد کشوری و نیز بعد استا درنتایج محاسبه شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی 
 "آسان پرداخت پرشین"و  "پرداخت الکترونیک سامان"، "به پرداخت ملت"شرکت  سه تنها آن است که

 هاینحوه توزیع کارتخوان دیگربه عبارت داشتند. ها( )در غالب استانشاخص اثربخشی باالتر از یک 
چه در بعد استانی و چه در بعد کشوری ها ای بوده در جذب بیشتر تراکنشبه گونهها فروشگاهی این شرکت
  .تر عمل نموده استموفقها به نسبت سایر شرکت

ین سهم بیشتر "بانک ملت"در مجموع نیز مبین آن بوده که های پذیرنده نتایج شاخص بازار در بخش بانک
ت در بین تمام به خود اختصاص داده و در جایگاه نخسچه به لحاظ تعدادی و چه به لحاظ مبلغی از بازار را 
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نیز پذیرنده  هایهای پذیرنده قرار گرفته است. نتایج سهم بازاری به تفکیک ابزارهای پذیرش برای بانکبانک
 پذیرش بوده است. ابزار هر سه های تراکنشو مبلغ از تعداد  "بانک ملت" سهم بیشتر بودن حاکی از

ها برای دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی اکنشهای پذیرنده ترهیرشمن در بازار بانک -شاخص هرفیندال
دهنده تمرکز باال در بازار این ابزارها و به ویژه در بازار ابزار پذیرش موبایلی است. برای این شاخص در نشان

( که وجود تمرکز مالیم 1،111تا  1،111به دست آمده است )بین  1،111بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 
های پذیرنده در بازار کارتخوان فروشگاهی باشد. لذا سایر بانکهای پذیرنده میاین ابزار بین بانکدر بازار 

 تری از بازار را دارند.دیگر، سهم قابل توجهپذیرش نسبت به بازار دو ابزار 

ده نتایج مبین آن بو، اردیبهشتهای بانکی تراکنش دار در ماه های صادرکننده کارتدر بررسی سهم بانک
دار متعلق به بانک ملی ایران، ملت و صادرات ایران بوده بیشترین کارت برداشت تراکنشاست که در این ماه، 
های تجارت، صادرات ایران و ملی ایران در سه جایگاه دار بانکو بن کارت تراکنش هدیهاست؛ در تعداد کارت 

شاورزی های پاسارگاد، ملی ایران و کق به بانکدار متعلنخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری تراکنش
 بوده است.

متعلق به کارت برداشت، سپس تعداد بیشترین ، اردیبهشتدار در ماه های تراکنشهمچنین در میان کارت
  کارت اعتباری کمترین تعداد را داشته است.و و بن کارت بوده هدیه کارت 
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نیز در ابزار  تعدادیتعلق داشته است. به لحاظ  درصدی 1/13و  1/61با سهم به ترتیب  "پرداخت ملتبه"
تجارت "شرکت ، در ابزار پذیرش اینترنتیدرصدی 6/11با سهم   "آسان پرداخت پرشین"پذیرش موبایلی، 

 با سهم "به پرداخت ملت"شرکت کارتخوان فروشگاهی   درو  درصدی 11با سهم  "الکترونیک پارسیان
 اند. بیشترین سهم از بازار را داشته درصدی 11/31

هیرشمن حاکی از وجود تمرکز باالی  -با شاخص هرفیندال PSPهای شرکتنتایج اندازه گیری تمرکز بازار 
سهم ها معنا که تعداد کمی از شرکت در بازار ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی بوده است. به اینها این شرکت

اند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده
 ابزار پذیرش اینترنتی دوهر در  PSPهای شرکت در بازار هیرشمن -فروشگاهی حکایت دارد. شاخص هرفیندال

و  ازارتمرکز بداشته است که بیانگر افزایش  افزایش ماه فروردیننسبت به  1191ماه  اردیبهشتدر موبایلی  و
باشد. یم ه در بازار ابزار پذیرش اینترنتیژبه وی ابزار پذیرش این دو در بازارها شرکت دیگرقدرت بازاری  کاهش

وجه سهم قابل ت افزایش، یدر بازار ابزار پذیرش اینترنت در شاخص هرفیندال هیرشمنافزایش علت این میزان 
 عدادیتباالترین دارنده سهم و بازگشت مجدد آن به جایگاه  "تجارت الکترونیک پارسیان"بازاری شرکت 

 بوده است.  اینترنتیهای تراکنش

مبین  نیبعد کشوری و نیز بعد استا درنتایج محاسبه شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی 
 "آسان پرداخت پرشین"و  "پرداخت الکترونیک سامان"، "به پرداخت ملت"شرکت  سه تنها آن است که

 هاینحوه توزیع کارتخوان دیگربه عبارت داشتند. ها( )در غالب استانشاخص اثربخشی باالتر از یک 
چه در بعد استانی و چه در بعد کشوری ها ای بوده در جذب بیشتر تراکنشبه گونهها فروشگاهی این شرکت
  .تر عمل نموده استموفقها به نسبت سایر شرکت

ین سهم بیشتر "بانک ملت"در مجموع نیز مبین آن بوده که های پذیرنده نتایج شاخص بازار در بخش بانک
ت در بین تمام به خود اختصاص داده و در جایگاه نخسچه به لحاظ تعدادی و چه به لحاظ مبلغی از بازار را 
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نیز پذیرنده  هایهای پذیرنده قرار گرفته است. نتایج سهم بازاری به تفکیک ابزارهای پذیرش برای بانکبانک
 پذیرش بوده است. ابزار هر سه های تراکنشو مبلغ از تعداد  "بانک ملت" سهم بیشتر بودن حاکی از

ها برای دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی اکنشهای پذیرنده ترهیرشمن در بازار بانک -شاخص هرفیندال
دهنده تمرکز باال در بازار این ابزارها و به ویژه در بازار ابزار پذیرش موبایلی است. برای این شاخص در نشان

( که وجود تمرکز مالیم 1،111تا  1،111به دست آمده است )بین  1،111بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 
های پذیرنده در بازار کارتخوان فروشگاهی باشد. لذا سایر بانکهای پذیرنده میاین ابزار بین بانکدر بازار 

 تری از بازار را دارند.دیگر، سهم قابل توجهپذیرش نسبت به بازار دو ابزار 

ده نتایج مبین آن بو، اردیبهشتهای بانکی تراکنش دار در ماه های صادرکننده کارتدر بررسی سهم بانک
دار متعلق به بانک ملی ایران، ملت و صادرات ایران بوده بیشترین کارت برداشت تراکنشاست که در این ماه، 
های تجارت، صادرات ایران و ملی ایران در سه جایگاه دار بانکو بن کارت تراکنش هدیهاست؛ در تعداد کارت 

شاورزی های پاسارگاد، ملی ایران و کق به بانکدار متعلنخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری تراکنش
 بوده است.

متعلق به کارت برداشت، سپس تعداد بیشترین ، اردیبهشتدار در ماه های تراکنشهمچنین در میان کارت
  کارت اعتباری کمترین تعداد را داشته است.و و بن کارت بوده هدیه کارت 
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 واژه نامه .7
به کاربرده شده در متن بولتن در دو بخش واژگان تخصصی شبکه الکترونیک در این بخش انواع واژگان 

های و اصطالحات و شاخص "مستند تعاریف پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت"پرداخت کارتی بر اساس 
 شود. ها بیان میهای نحوه محاسبه این شاخصتخصصی اقتصادی و فرمول

 ارتیواژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت ک .7.1
 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -2-1-1

« زار پذیرشاب» های حاصل از ای که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه تراکنششبکه
 هده دارد.عنظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر د و کلینمایتوسط این شبکه نظارت و کنترل می

 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت    -2-1-3
و بر اساس  یدهبه ثبت رس یدر قالب شرکت سهام یرانا یاسالم یاست که در جمهور یحقوق یتشخص
نده ارائه ده یهاو بر طبق مقررات ناظر بر شرکت نمایدیم یافتج.ا.ا. و شاپرک در یکه از بانک مرکز یمجوز

 .نمایندیم یتشاپرک فعال یابالغ یهاخدمات پرداخت، و الزامات و دستورالعمل
 بانک صادرکننده    -2-1-1

 . ایدنمیخود صادر م یانمشتر یبرا یرا طبق مقررات و ضوابط بانک مرکز یاست که کارت بانک بانکی

   یرندهبانک پذ  -2-1-1
 نزد آن مفتوح است. ی،بانک یهاکارت یمربوط به داد و ستدهاوجوه  یزبه منظور وار یرنده،است که حساب پذ بانکی
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  11انواع خدمات -2-1-1
 هایتراکنشخرید کاال و خدمات، های تراکنشخدمات موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شامل 

 گیری است.ماندههای نهایتا تراکنشو و خرید شارژ پرداخت قبض 
 11خرید کاال و خدمات -2-1-1-1

 پردازد. یپرداخت، مالکترونیکیپذیرش موجود شبکهابزارهایرا ازطریقدریافتیکاالوخدماتهزینهکارتدارندهکهاستخدمتی
 16پرداخت قبض -2-1-1-3

های شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و شناسه خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه پرداخت
 پردازد. قبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت، می

 12خرید شارژ تلفن همراه -2-1-1-1
 مت درنماید. این خدهمراه از طریق شبکه پرداخت میاز آن اقدام به خرید شارژ تلفنکارت با استفادهاست که دارندهخدمتی

 انجام شود.زمان و خرید و شارژ غیر هم 11زمانبه دو صورت خرید و شارژ هم تواندباشد و میدار میزمره خریدهای شناسه
 19گیریمانده -2-1-1-1

خدمتی است که دارنده کارت جهت کسب اطالع از میزان موجودی حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از 
  نماید.ی پرداخت دریافت میطریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیک

  11هاوضعیت تراکنش -2-1-6
 تراکنش موفق کاربری  -2-1-6-1

 ها با کد پاسخ صفر در سامانه مشخصتراکنشی است که از دید کاربر نهایی موفق بوده است )این تراکنش
 شوند(.می

                                                 

 
11Service Type 
11 Purchasing Good/Services 
16 Bill Payment 
12 Reload 
11 Top-up 
19 Balance Inquiry 
11Transaction Status 
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 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -2-1-6-3

ک ک( ناموفق است و علت بروز خطا، بانی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرتراکنشی است که از دید شبکه
 باشد. ی شتاب میی کارت یا سامانهصادرکننده

 خطای پذیرندگی تراکنش -2-1-6-1

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، سوئیچ تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.ی خدمات پرداخت میدهنده شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -2-1-6-1

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا شرکت تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.شاپرک می

 خطای کاربری تراکنش -2-1-6-1

ست. ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق اتراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.بر )دارنده کارت( میعلت بروز این خطاها، اشتباهات کار

 تراکنش خطای کسب و کار -2-1-6-6
تراکنشی است که بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان مختلف شبکه پرداخت الکترونیک کارت پدید 

های صادرکننده و پذیرنده در وقوع آن نقش ندارند. ، شاپرک، بانکPSPهای آید و عمال هیچ یک از شرکتمی
و لذا به طور  باشدنوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان مزبور به لحاظ فنی قابل پذیرش نمیطبیعتا لحاظ این 

ش ، تراکن ینا یهاصالح یاتعمل"شود؛ خطاهایی از جمله جداگانه، تحت عنوان خطای کسب و کار معرفی می
 و ... .  "است یرفتهصورت پذ یتقبال با موفق

 تراکنش موفق سیستمی -2-1-6-2

خطاهای  ها شاملی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشدید شبکهتراکنشی است که از 
نمایش  شوند؛ چرا کههای موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی محسوب میکاربری و تراکنش

 اند.ی سیستم رخ دادهنهی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام عملیات روزادهنده
 تراکنش ناموفق سیستمی -2-1-6-1

ا شامل هی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق بوده است. این تراکنشتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی می
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 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -2-1-6-9
ه جز های شبکه پرداخت الکترونیک کارت بسوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش تراکنشی است که از دید

  شود.های خطای شاپرکی را شامل میتراکنش

 انواع ابزارهای پذیرش  -2-1-2
های کارتخوان فروشگاهی، ابزار ی الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهانواع ابزارهای موجود در شبکه
 موبایلی، و کیوسک پرداخت است.پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش 

 11کارتخوان فروشگاهی -2-1-2-1

صورت  وجه به تاتواند امکانی را فراهم کند که با پذیرش کارت بانکی می ابزاری است سیار و یا غیر سیار
های یهای فروشگاهی ویژگبرای کارتخوان .منتقل شود پذیرندهالکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب 

 ر نظر گرفت:توان دزیر را می

o  تراکنش  61یا بیش از  61کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه
 میلیون ریال باشد. 31های آن در یک ماه حداقل داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

o  کمتر از و  1کارتخوان کم تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، یک یا بیش از
 میلیون ریال باشد. 31های آن در یک ماه کمتر از تراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش 61

o ماه حداقل یک تراکنش داشته باشد. ی زمانی یکاست که در بازهکارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی 
o  تراکنشی از آن به سوئیچ کارتخوان فاقد تراکنش: کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه

 شاپرک ارسال نشده است.

 ابزار پذیرش اینترنتی -2-1-2-3
ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و درگاه پرداخت 

 نماید.، فراهم می13اینترنتی
                                                 

 
11 EFTPOS 
13Internet Payment Gateway 
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 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -2-1-6-3

ک ک( ناموفق است و علت بروز خطا، بانی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرتراکنشی است که از دید شبکه
 باشد. ی شتاب میی کارت یا سامانهصادرکننده

 خطای پذیرندگی تراکنش -2-1-6-1

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، سوئیچ تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.ی خدمات پرداخت میدهنده شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -2-1-6-1

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا شرکت تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.شاپرک می

 خطای کاربری تراکنش -2-1-6-1

ست. ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق اتراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.بر )دارنده کارت( میعلت بروز این خطاها، اشتباهات کار

 تراکنش خطای کسب و کار -2-1-6-6
تراکنشی است که بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان مختلف شبکه پرداخت الکترونیک کارت پدید 

های صادرکننده و پذیرنده در وقوع آن نقش ندارند. ، شاپرک، بانکPSPهای آید و عمال هیچ یک از شرکتمی
و لذا به طور  باشدنوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان مزبور به لحاظ فنی قابل پذیرش نمیطبیعتا لحاظ این 

ش ، تراکن ینا یهاصالح یاتعمل"شود؛ خطاهایی از جمله جداگانه، تحت عنوان خطای کسب و کار معرفی می
 و ... .  "است یرفتهصورت پذ یتقبال با موفق

 تراکنش موفق سیستمی -2-1-6-2

خطاهای  ها شاملی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشدید شبکهتراکنشی است که از 
نمایش  شوند؛ چرا کههای موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی محسوب میکاربری و تراکنش

 اند.ی سیستم رخ دادهنهی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام عملیات روزادهنده
 تراکنش ناموفق سیستمی -2-1-6-1

ا شامل هی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق بوده است. این تراکنشتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی می
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 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -2-1-6-9
ه جز های شبکه پرداخت الکترونیک کارت بسوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش تراکنشی است که از دید

  شود.های خطای شاپرکی را شامل میتراکنش

 انواع ابزارهای پذیرش  -2-1-2
های کارتخوان فروشگاهی، ابزار ی الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهانواع ابزارهای موجود در شبکه
 موبایلی، و کیوسک پرداخت است.پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش 

 11کارتخوان فروشگاهی -2-1-2-1

صورت  وجه به تاتواند امکانی را فراهم کند که با پذیرش کارت بانکی می ابزاری است سیار و یا غیر سیار
های یهای فروشگاهی ویژگبرای کارتخوان .منتقل شود پذیرندهالکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب 

 ر نظر گرفت:توان دزیر را می

o  تراکنش  61یا بیش از  61کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه
 میلیون ریال باشد. 31های آن در یک ماه حداقل داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

o  کمتر از و  1کارتخوان کم تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، یک یا بیش از
 میلیون ریال باشد. 31های آن در یک ماه کمتر از تراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش 61

o ماه حداقل یک تراکنش داشته باشد. ی زمانی یکاست که در بازهکارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی 
o  تراکنشی از آن به سوئیچ کارتخوان فاقد تراکنش: کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه

 شاپرک ارسال نشده است.

 ابزار پذیرش اینترنتی -2-1-2-3
ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و درگاه پرداخت 

 نماید.، فراهم می13اینترنتی
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 ابزار پذیرش موبایلی -2-1-2-1

را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت 
 آورد.، فراهم می11پرداخت موبایلی

 11انواع کارت از نظر کاربری -2-1-1

شامل کارت برداشت، کارت پیش  از نظر کاربری در سوییچ شاپرک، دارای تراکنش های بانکیانواع کارت
 باشد.پرداخته و کارت اعتباری می

 11کارت برداشت )بدهی( -2-1-1-1

ی هاترین کارتها و جزء رایجای نزد بانکاز هر نوع کارت متصل به یک یا چند حساب سپرده عبارت است
الحسنه، های قرضتواند با افتتاح یکی از سپردهمشتری می دارد. 1Xکه کد محصول  مورد استفاده می باشد

خرید کاال و خدمات گذاری کرده است برداشت وجه و جاری یا مدت دار، تا سقف وجهی که نزد بانک سپرده
  های بانکداری الکترونیک به عمل آورد.را از درگاه

 16کارت پیش پرداخته )بی نام( -2-1-1-3

 شوند:ها به انواع زیر تقسیم میشود، این کارتمشخصات دارنده این نوع کارت بر روی جسم کارت درج نمی
 خی نام و برهای خرید بینام دارای سوابق هویتی در سامانه متمرکز کارت: نظیر کارتهای بیکارت

 شوند.ها که معموال به صورت گروهی صادر میکارتبن

 نام فاقد سوابق هویتی در سامانه متمرکز کارت: که ماهیتا قابل انتقال به غیر بوده و به های بیکارت
 شوند:تقسیم میمشروح در صفحه بعد دو دسته 
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 مشخصات انواع ابزارهای پرداخت کارتی در نظام بانکی کشور.( اعالم 1116بانک مرکزی ) 11
11  Debit card 
16 prepaid 
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 ها مستلزم تایید توسط توسط آننظیر کارت هدیه که انجام تراکنش  12های بر خطکارت
 باشد.می 1Xو  3X ،1Xها، کد محصول این کارت های متمرکز کارت است.سامانه

 های کیف پول الکترونیکی )کارت هوشمند( که انجام نظیر کارت 11کارتهای برون خط
 تواند بدون نیاز به تعامل با سامانه های متمرکز کارت صورت پذیرد.ها میتراکنش توسط آن
 شود.ها، ارزش پولی مستقال ببر روی فیزیک کارت و در تراشه ذخیره میدر این گونه کارت
 باشد.می 1X کارتنوع کد محصول این 

نام فاقد سوابق هویتی، در حکم پول نقد بوده و با توجه به اینکه همانند اسکناس و مسکوک های بیکارت
ها، ر نیست، در صورت مفقود شدن یا سرقت این کارتها و تشخیص هویت دارنده آن میسردیابی تراکنش

ها مکلفند برای این شود. با این وجود بانکدارنده کارت و رمز مربوط به آن صاحب کارت شناخته می
 گیری و تغییر رمز را تعریف کنند.حداقل خدمات مانده - های پرداختنظیر سایر کارت - هاقبیل کارت
 19کارت اعتباری -2-1-1-1

خط اعتباری با سقف معین تخصیص یافته از طرف بانک به دارنده کارت، که او از هر نوع کارت متصل به یکست اعبارت
 باشد.می 6Xکارت نوعکدمحصول این کاال و خدمات مبادرت کند.سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت وجهرا قادر می

 انواع تراکنش -2-1-9

 ی کارتتراکنش دارنده  -2-1-9-1

ی پرداخت )شاپرک( وارد شبکه 3111و  3311ی شود که با شناسهی کارت گفته میسالی از طرف دارندههای اربه تراکنش
های با در سوییچ شاپرک، تراکنش 16/11/1191در تاریخ  9191ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهمی

 ISOدند. این تغییرات مطابق با استاندارد تبدیل ش 3111به  111ی های با شناسهو تراکنش 3311به  311ی شناسه

شود ولی با عملیات برداشت از کارت انجام می 3311ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنشمی 3111ی نسخه 1111
 شود.گیری ارائه میعملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 3111ی شناسه

 

                                                 

 
12 online 
11 offline 
19 Credit card 
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 ابزار پذیرش موبایلی -2-1-2-1

را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت 
 آورد.، فراهم می11پرداخت موبایلی

 11انواع کارت از نظر کاربری -2-1-1

شامل کارت برداشت، کارت پیش  از نظر کاربری در سوییچ شاپرک، دارای تراکنش های بانکیانواع کارت
 باشد.پرداخته و کارت اعتباری می

 11کارت برداشت )بدهی( -2-1-1-1

ی هاترین کارتها و جزء رایجای نزد بانکاز هر نوع کارت متصل به یک یا چند حساب سپرده عبارت است
الحسنه، های قرضتواند با افتتاح یکی از سپردهمشتری می دارد. 1Xکه کد محصول  مورد استفاده می باشد

خرید کاال و خدمات گذاری کرده است برداشت وجه و جاری یا مدت دار، تا سقف وجهی که نزد بانک سپرده
  های بانکداری الکترونیک به عمل آورد.را از درگاه

 16کارت پیش پرداخته )بی نام( -2-1-1-3

 شوند:ها به انواع زیر تقسیم میشود، این کارتمشخصات دارنده این نوع کارت بر روی جسم کارت درج نمی
 خی نام و برهای خرید بینام دارای سوابق هویتی در سامانه متمرکز کارت: نظیر کارتهای بیکارت

 شوند.ها که معموال به صورت گروهی صادر میکارتبن

 نام فاقد سوابق هویتی در سامانه متمرکز کارت: که ماهیتا قابل انتقال به غیر بوده و به های بیکارت
 شوند:تقسیم میمشروح در صفحه بعد دو دسته 

                                                 

 
11Mobile Payment Gateway 

 مشخصات انواع ابزارهای پرداخت کارتی در نظام بانکی کشور.( اعالم 1116بانک مرکزی ) 11
11  Debit card 
16 prepaid 
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 ها مستلزم تایید توسط توسط آننظیر کارت هدیه که انجام تراکنش  12های بر خطکارت
 باشد.می 1Xو  3X ،1Xها، کد محصول این کارت های متمرکز کارت است.سامانه

 های کیف پول الکترونیکی )کارت هوشمند( که انجام نظیر کارت 11کارتهای برون خط
 تواند بدون نیاز به تعامل با سامانه های متمرکز کارت صورت پذیرد.ها میتراکنش توسط آن
 شود.ها، ارزش پولی مستقال ببر روی فیزیک کارت و در تراشه ذخیره میدر این گونه کارت
 باشد.می 1X کارتنوع کد محصول این 

نام فاقد سوابق هویتی، در حکم پول نقد بوده و با توجه به اینکه همانند اسکناس و مسکوک های بیکارت
ها، ر نیست، در صورت مفقود شدن یا سرقت این کارتها و تشخیص هویت دارنده آن میسردیابی تراکنش

ها مکلفند برای این شود. با این وجود بانکدارنده کارت و رمز مربوط به آن صاحب کارت شناخته می
 گیری و تغییر رمز را تعریف کنند.حداقل خدمات مانده - های پرداختنظیر سایر کارت - هاقبیل کارت
 19کارت اعتباری -2-1-1-1

خط اعتباری با سقف معین تخصیص یافته از طرف بانک به دارنده کارت، که او از هر نوع کارت متصل به یکست اعبارت
 باشد.می 6Xکارت نوعکدمحصول این کاال و خدمات مبادرت کند.سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت وجهرا قادر می

 انواع تراکنش -2-1-9

 ی کارتتراکنش دارنده  -2-1-9-1

ی پرداخت )شاپرک( وارد شبکه 3111و  3311ی شود که با شناسهی کارت گفته میسالی از طرف دارندههای اربه تراکنش
های با در سوییچ شاپرک، تراکنش 16/11/1191در تاریخ  9191ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهمی

 ISOدند. این تغییرات مطابق با استاندارد تبدیل ش 3111به  111ی های با شناسهو تراکنش 3311به  311ی شناسه

شود ولی با عملیات برداشت از کارت انجام می 3311ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنشمی 3111ی نسخه 1111
 شود.گیری ارائه میعملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 3111ی شناسه
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 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش -2-1-9-3

شود. هدف از این ی خدمات پرداخت ارسال میشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
ست. مطابق ا تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهها تراکنش

این  یگیرد. شناسهمیهای زمانی مشخص انجام ها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلاین درخواست
های (. شرکت9191ی قبل از اجرایی شدن بسته 331ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 3331ها تراکنش

یا تغییر روز مالی( این  cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک  11ی خدمات پرداخت تا حداکثر ارائه دهنده
 ال کنند.ی کارت ارستراکنش را به ازای هر تراکنش دارنده

 اصالحیه تراکنش -2-1-9-1

ی کارت دچار خطا شود ولی برداشت از کارت انجام شده باشد، یک تراکنش اصالحیه در دارنده اگر تراکنش
 3131ها نشی این تراکی کارت بازگردد. شناسهشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهشبکه تولید می

 (.9191ی قبل از اجرایی شدن بسته 131و  111ی های با شناسهاست )معادل تراکنش
 معوق تراکنش -2-1-9-1

ساعت به  11تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش
 3311 یگویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهسوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 3331که تراکنش 
 تراکنش مالی -2-1-9-1

ز ها پول اباشد. در این تراکنشتراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض می
 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میدارنده

 فروشگاهی خوانتاثربخشی کار -2-1-11

، به لهر شرکت از ک فعال سیستمی های فروشگاهیکارتخوان هایتراکنشسهم نسبت  برابر بااین شاخص 
 به عبارت دیگر: .است از کل شرکت  هرفعال سیستمی های خوانتتعداد کار سهم

هایتراکنش کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت تعداد 
تعداد تراکنشهای کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت
تعداد کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

 فروشگاهی خوانتاثربخشی کار  =

12 
 

 

و مقدار  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یکهای وانخکارت یاثربخش یزانعدد حاصل م
ت. مثال شبکه شاپرک اس یهای فروشگاههای کارتخوانشرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرآن ب
که شبهای رتخوانهای کاسهم آن شرکت از کل تراکنش یعنی، باشد یک یشرکت یشاخص برا یناگر ا

 شاخص ینهای کشور است. چنانچه اخوانآن شرکت از کل کارتهای خواناندازه سهم تعداد کارتشاپرک به
م تعداد از سه یشب یشهاخوانکارت یهای آن بانک روجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت یراب

 های کشور است.خوانآن شرکت از کل کارتهای خوانکارت

 های تخصصی اقتصادیاصطالحات و شاخص .7.2
 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی -2-3-1

نقدینگیهای شاپرک به = نسبت ارزش تراکنش  ارزش کل تراکنش های شاپرکی
×111 نقدینگی   

 تعریف نقدینگی و حجم پول -2-3-3

 شود. اطالق می 11 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول

o های دیداری ی مانده سپردهحجم پول، اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافه
های قابل چک دیداری، سپرده هایشود. سپردهتعریف می 11هابخش خصوصی نزد بانک

 های تجاری است. ی بخش خصوصی در بانککشیدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهای قرضهای غیر دیداری، انواع سپردهپول یا سپردهمنظور از شبه

 دار هستند که به نسبت پول سرعت نقدشوندگی کمتری دارند. های مدتسپرده

 اشخاص از نقدینگیسهم اسکناس و مسکوکات در دست  -2-3-1

اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی
×111 نقدینگی   
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 تولید ناخالص داخلی -2-3-1

تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم  نهایی کل ارزش ریالی محصوالتج.ا.ا.،  بنا به تعریف بانک مرکزی
شایان توجه است که  نامندمی GDPیا ا فصلی ( را تولید ناخالص داخلی کشور در دوره زمانی معین ) ساالنه ی

 شوند.لحاظ می GDPصرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات 
 هاارزش اسمی تراکنش -2-3-1

هاست که هیچ عملیات خاصی بر ها، همان مبالغ معمول گزارش شده تراکنشمنظور از ارزش اسمی تراکنش
 روی آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقیقی تراکنش -2-3-6

 شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گیریهای سال پایه اندازهبر حسب قیمت هاارزش تراکنشای، اگر در دوره
 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است:  .گویندها تراکنش ارزش حقیقی به آن

=
𝑖𝑖 مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه

 𝑖𝑖 ها در ماهارزش حقیقی تراکنش   شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه i 

 هاشاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش -2-3-2

قسمت برابر به لحاظ  11ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به ها، تراکنشبرای تعیین دهک
های ن مبالغ، دهک اول و یک دهم تراکنشهای با پایین ترینماییم که یک دهم از تراکنشمی تعدادی، تقسیم

 شود.می با باالترین مبالغ دهک دهم نامیده

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  

 هیرشمن-شاخص هرفیندال -2-3-1

 شاخص این. است تمرکز مفهوم بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شاخص

کاربرد  کند.می صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت استفاده هایبنگاه همه از اطالعات
های خصوصی در ها و تبانی بخشاصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات خصوصی، ادغام

 آوردن دست به برای برای دستیابی به بازار رقابتی است. های اصالحی رفع این مشکالتبازار و نیز انجام روند

آن برای  مانند و کار نیروی فروش، تولید، هایاندازه سهم در بازار صنایع مختلف، مربع مجموع شاخص از این
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 وزن بازار در آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص این واقع در شود.می بازار استفاده یا صنعت ها دربنگاه همه

  شود.می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندالمی
HHI= ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖

3𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 

𝑆𝑆𝑖𝑖که 
بر اساس مقادیر   های موجود در صنعت یا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  3

 .قضاوت نمود به شرح جدول زیر توان در خصوص تمرکز بازارهیرشمن، می-مختلف شاخص هرفیندال
 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1111کمتر از  رقابتی

 1111تا  1111بین  تمرکز مالیم
 1111باالی  تمرکز باال
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