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 پیشگفتار 
فضای پرداخت  شاپرک مبنی بر اطالع رسانی درالت شاپرک، در راستای رس 11مستند حاضر، گزارش شماره 

های الکترونیک کشور در عرصهبه فعاالن حوزه پرداخت کمک  الکترونیک کشور بوده و هدف از انتشار آن،
ی در گذرد، نقطه نظرات مختلفمی هااین بولتنسال که از انتشار باشد. در این یکمیگیری و اجرایی تصمیم

زئیات ج وقرار گرفته  د امکان و وجود اطالعات مورد استقبالارش مطرح شده که تا حبهتر این گزمورد انتشار 
 بخش اصلی زیر تدوین و 1بیشتری به این گزارش اضافه شده است. در حال حاضر این گزارش در 

 گردد. ارائه می
 . ردازدپهای کالن اقتصادی شاپرک میشاخصکه به بیان  "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"بخش  .1

تلف خکه به بیان آمارهای عملکردی از ابزارها و خدمات م "های عملکردی شاپرکشاخص"بخش  .1
 ای پرداخته است. شبکه پرداخت و ضریب نفوذ منطقه

بکه و آمادگی ش شدهحس پذیریمیزان دسترسکه به بیان  "کیفیت خدمات پرداخت کارتی"بخش  .1
 پردازد. های پرداخت کارتی میدر پذیرش تراکنش

که به بیان نتایج بدست آمده هر  "های ارائه دهنده خدمات پرداختعملکرد شرکت"بخش بررسی  .1
 پردازد. های مختلف میشرکت در کشور و استان

ی صادر هاکه به بیان میزان مساعی بانک "های صادرکننده و پذیرندهعملکرد بانک"بخش بررسی  .1
 ر پرداخته است. کننده و پذیرنده در صنعت پرداخت الکترونیک کشو
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 نگاه های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یکشاخص
ه طور اند. اما برک معرفی و محاسبه شدههای مختلفی جهت پایش وضعیت شرکت شاپدر این بولتن شاخص

 شوند:بندی میزیر تقسیماصلی  هایبخش درها این شاخصرسد که نظر میبهخالصه، 
 اپرک در اقتصاد ملیجایگاه ش 
 ها های عملکردی خردادماه شامل عملکرد شبکه و کیفیت سوئیچ تراکنششاخص 
 های ارائه دهنده خدمات کارت شامل بازار شرکتهای بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی شاخص

 ها و همچنین بانک

ه های معرفی شداند. کلیه شاخصشدهگیری معرفی و محاسبه های مختلفی برای اندازهدر هر بخش شاخص
 شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده است. یک نگاه ارائه درزیر در این بولتن در جدول 
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 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

 53/18325 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش  (51 سفندا)* نقدینگی از سهم

 ایمنطقهنفوذ ضریب   *11/44 درصد های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش

 *3/44 درصد      دست اشخاص به نقدینگی نسبت اسکناس و مسکوکات در
 سال کشور 12فرد باالی  108000های پذیرش به ازای هر سرانه ابزار 
 4/752 کل ابزارها 

سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید 
 (GDPناخالص داخلی )

 توضیح در متن( -51)زمستان *
 *110/22 درصد

 1/725 فروشگاهی کارتخوان 
 21/0 ابزار پذیرش موبایلی 
 04/3 ابزار پذیرش اینترنتی 

 سال کشور 12هر ابزار پذیرش به ازای افراد باالی  هایسرانه تراکنش   
 47/14 کل ابزارها  55ماه  خردادهای عملکردی شاپرک در شاخص -2

 12/14 فروشگاهی کارتخوان  آمار عملکردی
 55/1 ابزار پذیرش موبایلی  عدد      55584428325 های شاپرکتعداد تراکنش
 50/0 ابزار پذیرش اینترنتی  میلیون ریال  1803584208554 های شاپرکارزش تراکنش

   هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش
  55ماه خرداد در  یکارت یکبازار شبکه پرداخت الکترون یهاشاخص -3  درصد   14/4 51 اردیبهشتنسبت به  51خرداد رشد اسمی ماهانه 

  درصد   55/2 51 اردیبهشتنسبت به  51خرداد رشد حقیقی ماهانه  (یرندهپذ یهاو ستون دوم مربوط به بانک PSP یها)ستون اول مربوط به شرکت
 های بازارتراکنشباالترین سهم از کل   درصد 37/25  51خرداد  نسبت به  51خرداد رشد اسمی 

باالترین سهم مبلغی   درصد 34/17 51خرداد  نسبت به  51خرداد رشد حقیقی 
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 33/24
 به پرداخت ملت

 درصد 33/52
 هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش بانک ملت

 باالترین سهم تعدادی  درصد 02/3 ابزار پذیرش اینترنتی
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 24/52
 به پرداخت ملت

 درصد 34/50
 درصد 52/11 ابزار پذیرش موبایلی بانک ملت

 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم مبلغ تراکنش  درصد 04/25 فروشگاهی کارتخوان
 ابزار پذیرش اینترنتی  سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک

 درصد 57/04
 به پرداخت ملت

 درصد 55/41
  درصد 12/54 خرید کاال و خدمات بانک ملت

  درصد 22/3 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
 ابزار پذیرش موبایلی

 درصد 43/24
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 52/31
  سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک بانک ملت

  درصد 44/71 خرید کاال و خدمات
 فروشگاهی کارتخوان

 درصد 44/31
 به پرداخت ملت

 درصد 31/20
 درصد 34/21 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بانک ملت

  درصد 23/7 گیریمانده
  کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم تعداد تراکنش

 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 12/25 هاتراکنشهای موفق به کل درصد تراکنش
 درصد 25/27

 تجارت الکترونیک پارسیان
 درصد 27/55

  درصد 57/55 هاتراکنشبه کل موفق سوییچ شاپرک های درصد تراکنش بانک ملت
 ابزار پذیرش موبایلی  هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش

 درصد 42/41
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 14/74
  درصد 27/1 خطای پذیرندگی بانک ملت

  درصد 27/0 خطای شاپرکی
 درصد 27/71 فروشگاهی کارتخوان

 پرداخت ملتبه به 
 درصد 31/23

 رصدد55/11 خطای صادرکنندگی بانک ملت
 (HHI)  هیرشمن -شاخص هرفیندال  درصد 42/25 خطای کاربری

 18774 28123 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 35/0 خطای کسب و کار

 دسترس پذیری حس شده خدمات
 58440 38045 ابزار پذیرش موبایلی 
 1,345 1,500 فروشگاهی کارتخوان 

 های فروشگاهیخوانکارتباالترین میزان شاخص اثر بخشی  درصد 42/52 پرداخت پذیری حس شده شبکهدسترس
  1/55 شرکت به پرداخت ملت  درصد 57/55 پذیری حس شده شاپرکدسترس

 دارهای بانکی تراکنشهای صادرکننده از تعداد کارتباالترین سهم بانک  های معوقتراکنش
 درصد 34/70 بانک تجارت کارتکارت هدیه و بن  درصد 034/0 هاهای معوق از کل تراکنشدرصد تراکنش

 درصد    25/2 های معوقدرصد تغییرات تراکنش
 درصد 30/24 بانک ملی ایران کارت اعتباری 
 درصد 22/41 بانک ملی ایران کارت برداشت 
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .1
ی و های مختلفی معرفدر این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخص

های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با توان به نسبت ارزش تراکنشآن می شوند که از جملهمحاسبه می
ات رفتاری توان تغییرمقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، می

افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه سهم ارزش 
نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاخص دیگری است که نیز  GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل پرداخت

و  PSPهایدر این بخش همچنین وضعیت تمرکز بازار برای شرکتشاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود. 
 گیرد.های پذیرنده مورد بررسی قرار میبانک

باشد و در ماه جاری به دلیل بانک مرکزی ج.ا.ا. میهای این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت : کلیه شاخصنکته *
تکرار ت در این قسم شماره پیشین بولتن ، مجددا شاخصو نقدینگی عدم انتشار اطالعات جدید از میزان تولید ناخالص داخلی

  شده است.
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 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

 53/18325 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش  (51 سفندا)* نقدینگی از سهم

 ایمنطقهنفوذ ضریب   *11/44 درصد های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش

 *3/44 درصد      دست اشخاص به نقدینگی نسبت اسکناس و مسکوکات در
 سال کشور 12فرد باالی  108000های پذیرش به ازای هر سرانه ابزار 
 4/752 کل ابزارها 

سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید 
 (GDPناخالص داخلی )

 توضیح در متن( -51)زمستان *
 *110/22 درصد

 1/725 فروشگاهی کارتخوان 
 21/0 ابزار پذیرش موبایلی 
 04/3 ابزار پذیرش اینترنتی 

 سال کشور 12هر ابزار پذیرش به ازای افراد باالی  هایسرانه تراکنش   
 47/14 کل ابزارها  55ماه  خردادهای عملکردی شاپرک در شاخص -2

 12/14 فروشگاهی کارتخوان  آمار عملکردی
 55/1 ابزار پذیرش موبایلی  عدد      55584428325 های شاپرکتعداد تراکنش
 50/0 ابزار پذیرش اینترنتی  میلیون ریال  1803584208554 های شاپرکارزش تراکنش

   هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش
  55ماه خرداد در  یکارت یکبازار شبکه پرداخت الکترون یهاشاخص -3  درصد   14/4 51 اردیبهشتنسبت به  51خرداد رشد اسمی ماهانه 

  درصد   55/2 51 اردیبهشتنسبت به  51خرداد رشد حقیقی ماهانه  (یرندهپذ یهاو ستون دوم مربوط به بانک PSP یها)ستون اول مربوط به شرکت
 های بازارتراکنشباالترین سهم از کل   درصد 37/25  51خرداد  نسبت به  51خرداد رشد اسمی 

باالترین سهم مبلغی   درصد 34/17 51خرداد  نسبت به  51خرداد رشد حقیقی 
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 33/24
 به پرداخت ملت

 درصد 33/52
 هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش بانک ملت

 باالترین سهم تعدادی  درصد 02/3 ابزار پذیرش اینترنتی
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 24/52
 به پرداخت ملت

 درصد 34/50
 درصد 52/11 ابزار پذیرش موبایلی بانک ملت

 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم مبلغ تراکنش  درصد 04/25 فروشگاهی کارتخوان
 ابزار پذیرش اینترنتی  سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک

 درصد 57/04
 به پرداخت ملت

 درصد 55/41
  درصد 12/54 خرید کاال و خدمات بانک ملت

  درصد 22/3 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
 ابزار پذیرش موبایلی

 درصد 43/24
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 52/31
  سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک بانک ملت

  درصد 44/71 خرید کاال و خدمات
 فروشگاهی کارتخوان

 درصد 44/31
 به پرداخت ملت

 درصد 31/20
 درصد 34/21 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بانک ملت

  درصد 23/7 گیریمانده
  کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم تعداد تراکنش

 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 12/25 هاتراکنشهای موفق به کل درصد تراکنش
 درصد 25/27

 تجارت الکترونیک پارسیان
 درصد 27/55

  درصد 57/55 هاتراکنشبه کل موفق سوییچ شاپرک های درصد تراکنش بانک ملت
 ابزار پذیرش موبایلی  هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش

 درصد 42/41
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 14/74
  درصد 27/1 خطای پذیرندگی بانک ملت

  درصد 27/0 خطای شاپرکی
 درصد 27/71 فروشگاهی کارتخوان

 پرداخت ملتبه به 
 درصد 31/23

 رصدد55/11 خطای صادرکنندگی بانک ملت
 (HHI)  هیرشمن -شاخص هرفیندال  درصد 42/25 خطای کاربری

 18774 28123 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 35/0 خطای کسب و کار

 دسترس پذیری حس شده خدمات
 58440 38045 ابزار پذیرش موبایلی 
 1,345 1,500 فروشگاهی کارتخوان 

 های فروشگاهیخوانکارتباالترین میزان شاخص اثر بخشی  درصد 42/52 پرداخت پذیری حس شده شبکهدسترس
  1/55 شرکت به پرداخت ملت  درصد 57/55 پذیری حس شده شاپرکدسترس

 دارهای بانکی تراکنشهای صادرکننده از تعداد کارتباالترین سهم بانک  های معوقتراکنش
 درصد 34/70 بانک تجارت کارتکارت هدیه و بن  درصد 034/0 هاهای معوق از کل تراکنشدرصد تراکنش

 درصد    25/2 های معوقدرصد تغییرات تراکنش
 درصد 30/24 بانک ملی ایران کارت اعتباری 
 درصد 22/41 بانک ملی ایران کارت برداشت 
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .1
ی و های مختلفی معرفدر این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخص

های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با توان به نسبت ارزش تراکنشآن می شوند که از جملهمحاسبه می
ات رفتاری توان تغییرمقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، می

افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه سهم ارزش 
نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاخص دیگری است که نیز  GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل پرداخت

و  PSPهایدر این بخش همچنین وضعیت تمرکز بازار برای شرکتشاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود. 
 گیرد.های پذیرنده مورد بررسی قرار میبانک

باشد و در ماه جاری به دلیل بانک مرکزی ج.ا.ا. میهای این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت : کلیه شاخصنکته *
تکرار ت در این قسم شماره پیشین بولتن ، مجددا شاخصو نقدینگی عدم انتشار اطالعات جدید از میزان تولید ناخالص داخلی

  شده است.
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 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش .1.1

دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در ین شاخص نشان میا
، 1های شاپرک به نقدینگیتسهیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش

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

 51در 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

 14817 118،111،111 1،881،181،111 فروردین

 114117 811،118،811 8،111،111،111 اردیبهشت

 114117 811،151،151 8،111،111،811 خرداد

 54117 811،115،118 8،111،115،511 تیر

 114117 811،111،118 8،118،111،111 مرداد

 114187 511،151،111 8،111،111،111 شهریور

 54187 818،111،181 8،818،511،111 مهر

 84817 811،111،111 5،111،111،111 آبان

 84117 811،151،111 5،111،111،111 آذر

 54117 811،118،111 5،151،511،111 دی 

 54117 511،511،881 5،115،111،111 بهمن

 114117 1،181،815،515 11،111،511،111 اسفند

                                                 

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

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.گزارش
5 

 

 

درصد از کل  11411های شاپرک ماه ارزش تراکنش اسفندشود در مالحظه می 1-1همانطور که در جدول 
درصد آن به صورت  11411های اقتصاد ملی، حدود نقدینگی بوده است. این بدان مفهوم است که از کل پول

 الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. 

های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دوره شمقایسه نسبت ارزش تراکن
در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت  ( می باشد.51 سال مورد بررسی )

 ترسیم شده است. 51تا  51های ماهانه برای سال

 
 51تا  51های 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 سالهر  ها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و اسفندسال شرکت

 های مورد نظر داشته و به طور سیکلیماه به دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی در سال فروردیندر 
 دهد.شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان میتکرار می

نسبت به  51های شاپرک به نقدینگی در سال کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنشالزم به ذکر است که  
ابل توجیه قدر این مدت  های شاپرکیبا توجه به افزایش قابل توجه نقدینگی نسبت به ارزش تراکنش 51سال 

 ارائه شده است.  1-1این آمار در جدول است. 
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 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش .1.1

دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در ین شاخص نشان میا
، 1های شاپرک به نقدینگیتسهیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش

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

 51در 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

 14817 118،111،111 1،881،181،111 فروردین

 114117 811،118،811 8،111،111،111 اردیبهشت

 114117 811،151،151 8،111،111،811 خرداد

 54117 811،115،118 8،111،115،511 تیر

 114117 811،111،118 8،118،111،111 مرداد

 114187 511،151،111 8،111،111،111 شهریور

 54187 818،111،181 8،818،511،111 مهر

 84817 811،111،111 5،111،111،111 آبان

 84117 811،151،111 5،111،111،111 آذر

 54117 811،118،111 5،151،511،111 دی 

 54117 511،511،881 5،115،111،111 بهمن

 114117 1،181،815،515 11،111،511،111 اسفند

                                                 

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

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.گزارش
5 

 

 

درصد از کل  11411های شاپرک ماه ارزش تراکنش اسفندشود در مالحظه می 1-1همانطور که در جدول 
درصد آن به صورت  11411های اقتصاد ملی، حدود نقدینگی بوده است. این بدان مفهوم است که از کل پول

 الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. 

های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دوره شمقایسه نسبت ارزش تراکن
در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت  ( می باشد.51 سال مورد بررسی )

 ترسیم شده است. 51تا  51های ماهانه برای سال

 
 51تا  51های 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 سالهر  ها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و اسفندسال شرکت

 های مورد نظر داشته و به طور سیکلیماه به دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی در سال فروردیندر 
 دهد.شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان میتکرار می

نسبت به  51های شاپرک به نقدینگی در سال کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنشالزم به ذکر است که  
ابل توجیه قدر این مدت  های شاپرکیبا توجه به افزایش قابل توجه نقدینگی نسبت به ارزش تراکنش 51سال 

 ارائه شده است.  1-1این آمار در جدول است. 
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 51و  51مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های شاپرکی و نقدینگی در دو سال   1-1جدول 

 اسفند فروردین شاخص سال

53 

  ارزش تراکنش شاپرک 
 )میلیارد ریال(

111،11141 1،111،11145 

 نقدینگی
 1،811،81145 1،181،11541 )میلیارد ریال(

54 

 ارزش تراکنش شاپرک 
 1،181،811 118،11148 )میلیارد ریال(

 ینقدینگ
 11،111،511 1،881،18141 )میلیارد ریال(

 

، میزان افزایش نقدینگی شدیدتر از 51به نسبت سال  51شود که در سال مالحظه می 1-1با توجه به جدول 
رکی های شاپهای شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنشافزایش ارزش تراکنش

برای  1-1تر بودن روند این شاخص در نمودار شده است که پایین 51نسبت به سال  51به نقدینگی درسال 
 نماید.را توجیه می 51نسبت به سال  51سال 

 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی 

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

 ارائه شده است.
  

                                                 

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

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز یهاگزارش
11 

 

 

 51مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی در سال  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

اسکناس و مسکوکات در دست 
 شخاصا

 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و مسکوکات 
در دست اشخاص به 

 نقدینگی
 14817 111،185،111 1،881،181،111 فروردین

 14117 151،881،111 8،111،111،111 اردیبهشت

 14117 151،181،111 8،111،111،811 خرداد

 14187 111،158،811 8،111،115،511 تیر

 14187 111،111،111 8،118،111،111 مرداد

 14117 111،111،111 8،111،111،111 شهریور

 14117 111،111،111 8،818،511،111 مهر

 14117 111،111،111 5،111،111،111 آّبان

 14117 111،111،111 5،111،111،111 آذر

 14117 158،111،111 5،151،511،111 دی

 14187 111،811،111 5،115،111،111 بهمن

 14117 111،111،111 11،111،511،111 اسفند

 

درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در  1141تنها  51در اسفند ماه شود که مالحظه می
 یلبه دل درصدی داشته است. این امر 1841که این رقم نسبت به ماه بهمن افزایش  دست اشخاص بوده است

 رکزیتوسط بانک ماسکناس و مسکوک به بازار  یشترو عرضه بدر روزهای پایان سال مردم به پول نقد  یازن
 ی رااسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهشدر مجموع  51در طول سال  رخ داده است. اما

 از میزان نقدینگی داشته است.
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 51و  51مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های شاپرکی و نقدینگی در دو سال   1-1جدول 

 اسفند فروردین شاخص سال

53 

  ارزش تراکنش شاپرک 
 )میلیارد ریال(

111،11141 1،111،11145 

 نقدینگی
 1،811،81145 1،181،11541 )میلیارد ریال(

54 

 ارزش تراکنش شاپرک 
 1،181،811 118،11148 )میلیارد ریال(

 ینقدینگ
 11،111،511 1،881،18141 )میلیارد ریال(

 

، میزان افزایش نقدینگی شدیدتر از 51به نسبت سال  51شود که در سال مالحظه می 1-1با توجه به جدول 
رکی های شاپهای شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنشافزایش ارزش تراکنش

برای  1-1تر بودن روند این شاخص در نمودار شده است که پایین 51نسبت به سال  51به نقدینگی درسال 
 نماید.را توجیه می 51نسبت به سال  51سال 

 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی 

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

 ارائه شده است.
  

                                                 

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

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز یهاگزارش
11 

 

 

 51مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی در سال  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

اسکناس و مسکوکات در دست 
 شخاصا

 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و مسکوکات 
در دست اشخاص به 

 نقدینگی
 14817 111،185،111 1،881،181،111 فروردین

 14117 151،881،111 8،111،111،111 اردیبهشت

 14117 151،181،111 8،111،111،811 خرداد

 14187 111،158،811 8،111،115،511 تیر

 14187 111،111،111 8،118،111،111 مرداد

 14117 111،111،111 8،111،111،111 شهریور

 14117 111،111،111 8،818،511،111 مهر

 14117 111،111،111 5،111،111،111 آّبان

 14117 111،111،111 5،111،111،111 آذر

 14117 158،111،111 5،151،511،111 دی

 14187 111،811،111 5،115،111،111 بهمن

 14117 111،111،111 11،111،511،111 اسفند

 

درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در  1141تنها  51در اسفند ماه شود که مالحظه می
 یلبه دل درصدی داشته است. این امر 1841که این رقم نسبت به ماه بهمن افزایش  دست اشخاص بوده است

 رکزیتوسط بانک ماسکناس و مسکوک به بازار  یشترو عرضه بدر روزهای پایان سال مردم به پول نقد  یازن
 ی رااسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهشدر مجموع  51در طول سال  رخ داده است. اما

 از میزان نقدینگی داشته است.
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های شاپرکی و اسکناس و مقایسه نسبت ارزش تراکنش 
 اشخاص به نقدینگیمسکوکات در دست 

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

 دینگی در طول زمان قیاس نمود.را از کل نقدر دست اشخاص الکترونیک و حجم اسکناس ومسکوکات 

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

نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی 
به  51درصد در اردیبهشت ماه  1141( به طور کلی صعودی بوده است و از 51 پایان سالتا  51)ابتدای سال 

افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به  51ماه  اسفنددرصد در  11411
. درصد رسیده است 1141درصد به  1141کاهشی داشته و از در مجموع نقدینگی در طول این دو سال روندی 

گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده تقاضای اسکناس و به عبارت دیگر، 
به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست  ؛دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیردمسکوک در 

درصد کاهش را نشان واحد  141بیشتر از  ،51ابتدای سال نسبت به  51ماه  اسفندنقدینگی در به اشخاص 
 اصلیزیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل  داشته باشد.این روند همچنان ادامه رسد به نظر میدهد و می
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نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی نسبت ارزش تراکنشهای شاپرکی به نقدینگی

11 
 

 

، پول بوده و باعث شده برای تامین نقدینگیبازه زمانی اخیر افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در 
و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کاالها و  پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود

 ت الکترونیک کارت جبران شود.های الزم توسط شبکه پرداخخدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت

 نگیینسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقد شاخص شودیهمانطور که در نمودار مالحظه مالبته 
مردم  یازن یلبه دل بوده است که این امر 51و  51، 51مرتبه جهش در اسفند ماه  1در مدت مورد بررسی دارای 

 رخ داده است.  سال ییانپا یک به بازار در روزهااسکناس و مسکو یشتربه پول نقد و عرضه ب

 در طول زمان GDPهای شاپرک و قیاس ارزش تراکنش .1.1

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

تواند نمایانگر عملکرد شرکت های الکترونیک در طول زمان به تنهایی نمیلذا بررسی روند ارزش پرداخت
ت رکودی وضعیاز قبیل تورم، نرخ بهره،  یعواملشاپرک 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 

 ها چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. پرداخت

ادی و ها را با توجه به وضعیت اقتصبررسی عملکرد شبکه شاپرک نیز باید ارزش تراکنش در همین راستا برای
 های رکود و رونق اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد. دوره

های شبکه های جاری و ارزش تراکنشبه قیمت پایه بر حسب قیمت 1روند تولید ناخالص داخلی 1-1در نمودار 
  1به صورت فصلی نشان داده شده است. 51یت انتهای سال لغا 51شاپرک از ابتدای سال 

                                                 

 
 .1-1-1رجوع شود به پیوست  1
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 1

 بوده است. 51بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان 
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های شاپرکی و اسکناس و مقایسه نسبت ارزش تراکنش 
 اشخاص به نقدینگیمسکوکات در دست 

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

 دینگی در طول زمان قیاس نمود.را از کل نقدر دست اشخاص الکترونیک و حجم اسکناس ومسکوکات 

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

نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی 
به  51درصد در اردیبهشت ماه  1141( به طور کلی صعودی بوده است و از 51 پایان سالتا  51)ابتدای سال 

افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به  51ماه  اسفنددرصد در  11411
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، پول بوده و باعث شده برای تامین نقدینگیبازه زمانی اخیر افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در 
و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کاالها و  پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود
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مردم  یازن یلبه دل بوده است که این امر 51و  51، 51مرتبه جهش در اسفند ماه  1در مدت مورد بررسی دارای 

 رخ داده است.  سال ییانپا یک به بازار در روزهااسکناس و مسکو یشتربه پول نقد و عرضه ب

 در طول زمان GDPهای شاپرک و قیاس ارزش تراکنش .1.1

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

تواند نمایانگر عملکرد شرکت های الکترونیک در طول زمان به تنهایی نمیلذا بررسی روند ارزش پرداخت
ت رکودی وضعیاز قبیل تورم، نرخ بهره،  یعواملشاپرک 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 

 ها چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. پرداخت

ادی و ها را با توجه به وضعیت اقتصبررسی عملکرد شبکه شاپرک نیز باید ارزش تراکنش در همین راستا برای
 های رکود و رونق اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد. دوره

های شبکه های جاری و ارزش تراکنشبه قیمت پایه بر حسب قیمت 1روند تولید ناخالص داخلی 1-1در نمودار 
  1به صورت فصلی نشان داده شده است. 51یت انتهای سال لغا 51شاپرک از ابتدای سال 

                                                 

 
 .1-1-1رجوع شود به پیوست  1
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 1

 بوده است. 51بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان 
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 های شاپرکو ارزش تراکنش GDPمقایسه روند  1-1شکل 

. علیرغم کاهش تولید باشدمی 51نمودار فوق حاکی از کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال 
های شاپرک در همین مدت صعودی بوده است که ، روند ارزش تراکنش51ناخالص 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 سیکلتراکنششدت بیشتری بگیرد. نمودار فوق صرفا جهت مقایسه روند ارزش 

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

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

اند، لحاظ شده است. لذا با توجه به در نظر گرفتن بهای کاالی واسطه، امکان باالتر رفتن ارزش ردیدهگ
 ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد.شتراکن
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(میلیارد ریال)ارزش تراکنشها  GDP   به قیمتهای جاری و پایه
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 GDP های الکترونیک کارتی بهنسبت ارزش پرداخت .1.1

های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید، محاسبه تواند دورههایی که مییکی دیگر از شاخص
است که آمار  1ول زمانو مقایسه روند آن در ط GDPبه  کارتیهای پرداخت الکترونیک نسبت ارزش تراکنش

آن در جدول بعدی ارائه شده است. آخرین اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بر حسب 
بوده است که به دلیل عدم انتشار آمار جدید بانک مرکزی ج.ا.ا. در ماه  51های جاری مربوط به زمستان قیمت

 ل مجددا مورد استفاده قرار گرفته است.قبهای جاری، در این شماره اطالعات بولتن ماه

 GDPهای الکترونیک کارتی به نسبت ارزش پرداخت 1-1جدول 

 ها ارزش تراکنش دوره
 )میلیون ریال(

GDP 
 )میلیون ریال(

ها نسبت ارزش تراکنش
 GDPبه 

 114117 1،111،151،111 1،181،111،115 51بهار 

 114117 1،111،111،111 1،111،111،151 51تابستان 

 114517 1،111،115،111 1،111،111،511 51پاییز 

 814157 1،111،118،111 1،511،111،111 51زمستان 

 114117 1،111،551،111 1،581،111،111 51بهار 

 114157 1،111،181،111 1،115،158،111 51تابستان

 814117 1،111،111،111 1،111،151،811 51پاییز 

 *1114117 1،111،111،111 1،118،811،111 51زمستان 

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، بیشمبادالت الکترونیکی ممکن است به دلیل محاسبات ارزش مبادالت کاالهای واسطه شود. لذا ارزشای لحاظ نمیمبادالت کاالهای واسطه

 درصد شود. 111بیش از  GDPشود و نسبت آن به  GDPارزش 

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.

                                                 

 
بوده  51ی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان های منتشره بانک مرکزدر گزارش1 

 است.
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 GDPهای شاپرک به نسبت ارزش تراکنش  1-1شکل 

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

های است که علت آن تسویه 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

 و اسفند بوده است.

 ت الکترونیک بررسی وضعیت تمرکز بازار پرداخ .1.1
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 - هرفیندال . شاخص1شودسنجیده و بررسی می

 گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهها برای اندازهشرکت یهمه از اطالعات است که تمرکز مفهوم

تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، باشد، بازار رقابتی1111از که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر کند؛ به طوریمی
 1811دهنده تمرکز مالیم و مقادیر باالی نشان 1811و  1111مقادیر بین  تر خواهد بود.بازار به انحصار نزدیک

                                                 

 
 .8-1-1رجوع شود به پیوست  1

11

11

11

81

111

111

صد 
در

11 
 

 

ارتی کهیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک  -برای محاسبه شاخص هرفیندال اشاره دارند. به تمرکز باال
که در ادامه  باشدمی های پذیرندهو یا بانک PSPهای ، نیاز به دانستن سهم بازاری هر یک از شرکتکشور

 شود.این شاخص در بازار هر یک به تفکیک ارائه و تحلیل می

 ارائه دهنده خدمات پرداخت  هایمیزان تمرکز در شرکت 
هیرشمن در  -باشد که شاخص هرفیندالمی PSPشرکت  11که متشکل از کارتی پرداخت الکترونیک شبکه 

ر به ازای هر سه ابزا "رشمنیه -ندالیهرف شاخص از استفاده با بازار تمرکز یریگ اندازه"این بازار در بخش
 ارائه  1-1در جدول و در این بخش  این نتایج به طور کلیمحاسبه شده است که با ارائه جزئیات پذیرش 

 شده است.

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

 شاخص 
ابزار پذیرش 

 اینترنتی
ابزار پذیرش 

 موبایلی
 کارتخوان
 فروشگاهی

 1،111411 1،111411 1،181418 هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

 -شاخص هرفیندال 51ماه  خردادشود که در مالحظه می شودمالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
دست به 1,111و  1,181هیرشمن در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به این معنا که تعداد  دهنده( که نشان1،811آمده است )باالتر از 
 کارتخوانها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار بسیار کمی از شرکت

( که مبین وجود تمرکز مالیم در بازار 1،811تا  1،111به دست آمده است )بین 1،111فروشگاهی عدد حدود 
فروشگاهی نسبت به  کارتخوانهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در بازار باشد. لذا سایر شرکتین ابزار میا

 ماههیرشمن در -تری از بازار را دارند. اختالف میزان شاخص هرفیندالبازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه
 ارائه شده است. 1-1در جدول  اردیبهشتماه  نسبت به خرداد

  



11 
 

 

 
 GDPهای شاپرک به نسبت ارزش تراکنش  1-1شکل 

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

های است که علت آن تسویه 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

 و اسفند بوده است.

 ت الکترونیک بررسی وضعیت تمرکز بازار پرداخ .1.1
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 - هرفیندال . شاخص1شودسنجیده و بررسی می

 گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهها برای اندازهشرکت یهمه از اطالعات است که تمرکز مفهوم

تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، باشد، بازار رقابتی1111از که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر کند؛ به طوریمی
 1811دهنده تمرکز مالیم و مقادیر باالی نشان 1811و  1111مقادیر بین  تر خواهد بود.بازار به انحصار نزدیک
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ارتی کهیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک  -برای محاسبه شاخص هرفیندال اشاره دارند. به تمرکز باال
که در ادامه  باشدمی های پذیرندهو یا بانک PSPهای ، نیاز به دانستن سهم بازاری هر یک از شرکتکشور

 شود.این شاخص در بازار هر یک به تفکیک ارائه و تحلیل می

 ارائه دهنده خدمات پرداخت  هایمیزان تمرکز در شرکت 
هیرشمن در  -باشد که شاخص هرفیندالمی PSPشرکت  11که متشکل از کارتی پرداخت الکترونیک شبکه 

ر به ازای هر سه ابزا "رشمنیه -ندالیهرف شاخص از استفاده با بازار تمرکز یریگ اندازه"این بازار در بخش
 ارائه  1-1در جدول و در این بخش  این نتایج به طور کلیمحاسبه شده است که با ارائه جزئیات پذیرش 

 شده است.

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

 شاخص 
ابزار پذیرش 

 اینترنتی
ابزار پذیرش 

 موبایلی
 کارتخوان
 فروشگاهی

 1،111411 1،111411 1،181418 هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

 -شاخص هرفیندال 51ماه  خردادشود که در مالحظه می شودمالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
دست به 1,111و  1,181هیرشمن در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به این معنا که تعداد  دهنده( که نشان1،811آمده است )باالتر از 
 کارتخوانها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار بسیار کمی از شرکت

( که مبین وجود تمرکز مالیم در بازار 1،811تا  1،111به دست آمده است )بین 1،111فروشگاهی عدد حدود 
فروشگاهی نسبت به  کارتخوانهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در بازار باشد. لذا سایر شرکتین ابزار میا

 ماههیرشمن در -تری از بازار را دارند. اختالف میزان شاخص هرفیندالبازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه
 ارائه شده است. 1-1در جدول  اردیبهشتماه  نسبت به خرداد
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 51 و خرداد اردیبهشتدر  PSPهای در بازار شرکتهیرشمن -مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 1-1جدول 

 HHI 

 فروشگاهی کارتخوان  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

 اردیبهشت
 اختالف 55خرداد  55

 اردیبهشت
55 

 اختالف 55خرداد 
 اردیبهشت

55 
 اختالف 55خرداد 

 H-H 1،118481 1،181418 -144/13 1،111411 1،111411 44/57 1،111418 1،111411 -14/24شاخص 

 

خرداد نسبت به ماه هیرشمن در ماه -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
بزار پذیرش اداشته است، اما در بازار  فروشگاهی کاهش کارتخوانابزار پذیرش اینترنتی و در بازار دو  اردیبهشت

 است. را تجربه نموده موبایلی افزایش 

های ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم کاهش این شاخص بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار بین شرکت
 باشد.ها میباال در هر دو بازار و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکت

 های پذیرنده میزان تمرکز در بانک 
تفاده از با اس ی کارتیهاها در نقش پذیرندگی تراکنشدر این قسمت وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی بانک

ماه  خردادشود. این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که در هیرشمن بررسی می-شاخص هرفیندال
به ازای هر سه ابزار پذیرش ارائه شده است که محاسبات   1-1در جدول  بانک پذیرنده بوده است 11متشکل از 

 شود.با جزییات بیشتری ارائه می "هاهای پذیرنده تراکنشگیری تمرکز در بازار بانکاندازه"آن در بخش 

 های کارتیراکنشت های پذیرندهبانکهیرشمن در بازار -شاخص هرفیندال 1-1جدول 

 شاخص 
ابزار پذیرش 

 اینترنتی
ابزار پذیرش 

 موبایلی
 کارتخوان
 فروشگاهی

 1،111411 1،111411 1،111488 هیرشمن -شاخص هرفیندال
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ی هاهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -، شاخص هرفیندال51ماه  خردادشود که در مالحظه می
-1( که با توجه به جدول 1،811دست آمده است )باالتر از به 1،111 حدودبرای ابزار پذیرش موبایلی  کارتی

دهنده تمرکز باال در بازار این ابزار است؛ به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی ، نشان1
زار اببرای این شاخص در بازار بازار را در اختیار دارند. های ها سهم قابل توجهی از پذیرش تراکنشاز بانک

 1،111به دست آمده است )بین 1،111و  1،111د حدود اعدبه ترتیب افروشگاهی  کارتخوانپذیرش اینترنتی و 
های باشد. لذا سایر بانکهای پذیرنده می( که مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار بین بانک1،811تا 

میزان  اختالف تری از بازار را دارند.نسبت به بازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه این دو ابزارنده در بازار پذیر
 ارائه شده است. 8-1در جدول  اردیبهشتماه  نسبت به ماه خردادهیرشمن در -شاخص هرفیندال

 

 51 و خرداد اردیبهشتهای کارتی در های پذیرنده تراکنشبازار بانکهیرشمن در -اختالف شاخص هرفیندالمقایسه  8-1جدول 

 HHI 

 فروشگاهی کارتخوان  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

 اردیبهشت
 اختالف 55خرداد  55

 اردیبهشت
55 

 اختالف 55خرداد 
 اردیبهشت

55 
 اختالف 55خرداد 

 H-H 1،881411 1،111488 -110/74 1،111411 1،111411 -410/10 1،181411 1،111411 -20/22شاخص 

 

 هایهیرشمن در بازار بانک –شود که میزان شاخص هرفیندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه می
 های کارتی با کاهش در بازار هر سه ابزار پذیرش مواجه بوده است. پذیرنده تراکنش

های های پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک –نکته قابل توجه در این ماه کاهش شاخص هرفیندال 
بوده است که سبب ( 1،811تا  1،111)بین  1،111به  ( 1،811)باالتر از  1،881کارتی ابزار پذیرش اینترنتی از  

ها تغییر وضعیت بازار این ابزار از تمرکز باال به تمرکز مالیم شده است. به عبارت دیگر سهم پذیرندگی بانک
در این ابزار پذیرش متعادل تر از ماه گذشته شده است. اما در بازار دو ابزار دیگر با وجود کاهش شاخص 
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 51 و خرداد اردیبهشتدر  PSPهای در بازار شرکتهیرشمن -مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 1-1جدول 

 HHI 

 فروشگاهی کارتخوان  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

 اردیبهشت
 اختالف 55خرداد  55

 اردیبهشت
55 

 اختالف 55خرداد 
 اردیبهشت

55 
 اختالف 55خرداد 

 H-H 1،118481 1،181418 -144/13 1،111411 1،111411 44/57 1،111418 1،111411 -14/24شاخص 

 

خرداد نسبت به ماه هیرشمن در ماه -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
بزار پذیرش اداشته است، اما در بازار  فروشگاهی کاهش کارتخوانابزار پذیرش اینترنتی و در بازار دو  اردیبهشت

 است. را تجربه نموده موبایلی افزایش 

های ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم کاهش این شاخص بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار بین شرکت
 باشد.ها میباال در هر دو بازار و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکت

 های پذیرنده میزان تمرکز در بانک 
تفاده از با اس ی کارتیهاها در نقش پذیرندگی تراکنشدر این قسمت وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی بانک

ماه  خردادشود. این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که در هیرشمن بررسی می-شاخص هرفیندال
به ازای هر سه ابزار پذیرش ارائه شده است که محاسبات   1-1در جدول  بانک پذیرنده بوده است 11متشکل از 

 شود.با جزییات بیشتری ارائه می "هاهای پذیرنده تراکنشگیری تمرکز در بازار بانکاندازه"آن در بخش 

 های کارتیراکنشت های پذیرندهبانکهیرشمن در بازار -شاخص هرفیندال 1-1جدول 

 شاخص 
ابزار پذیرش 

 اینترنتی
ابزار پذیرش 

 موبایلی
 کارتخوان
 فروشگاهی

 1،111411 1،111411 1،111488 هیرشمن -شاخص هرفیندال
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ی هاهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -، شاخص هرفیندال51ماه  خردادشود که در مالحظه می
-1( که با توجه به جدول 1،811دست آمده است )باالتر از به 1،111 حدودبرای ابزار پذیرش موبایلی  کارتی

دهنده تمرکز باال در بازار این ابزار است؛ به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی ، نشان1
زار اببرای این شاخص در بازار بازار را در اختیار دارند. های ها سهم قابل توجهی از پذیرش تراکنشاز بانک

 1،111به دست آمده است )بین 1،111و  1،111د حدود اعدبه ترتیب افروشگاهی  کارتخوانپذیرش اینترنتی و 
های باشد. لذا سایر بانکهای پذیرنده می( که مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار بین بانک1،811تا 

میزان  اختالف تری از بازار را دارند.نسبت به بازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه این دو ابزارنده در بازار پذیر
 ارائه شده است. 8-1در جدول  اردیبهشتماه  نسبت به ماه خردادهیرشمن در -شاخص هرفیندال

 

 51 و خرداد اردیبهشتهای کارتی در های پذیرنده تراکنشبازار بانکهیرشمن در -اختالف شاخص هرفیندالمقایسه  8-1جدول 

 HHI 

 فروشگاهی کارتخوان  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

 اردیبهشت
 اختالف 55خرداد  55

 اردیبهشت
55 

 اختالف 55خرداد 
 اردیبهشت

55 
 اختالف 55خرداد 

 H-H 1،881411 1،111488 -110/74 1،111411 1،111411 -410/10 1،181411 1،111411 -20/22شاخص 

 

 هایهیرشمن در بازار بانک –شود که میزان شاخص هرفیندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه می
 های کارتی با کاهش در بازار هر سه ابزار پذیرش مواجه بوده است. پذیرنده تراکنش

های های پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک –نکته قابل توجه در این ماه کاهش شاخص هرفیندال 
بوده است که سبب ( 1،811تا  1،111)بین  1،111به  ( 1،811)باالتر از  1،881کارتی ابزار پذیرش اینترنتی از  

ها تغییر وضعیت بازار این ابزار از تمرکز باال به تمرکز مالیم شده است. به عبارت دیگر سهم پذیرندگی بانک
در این ابزار پذیرش متعادل تر از ماه گذشته شده است. اما در بازار دو ابزار دیگر با وجود کاهش شاخص 
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ین ابزارها های اطبقه تمرکز در بازار پذیرندگی تراکنش هیرشمن، این امر سبب تغییر وضعیت و -هرفیندال
 نشده است.

 پرداخت بندی تحلیل اقتصادی شبکه جمع .1.1
های شاپرک به نسبت ارزش تراکنش در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص

قایسه در طول زمان مورد م نقدینگی محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص
ت شاپرک به نقدینگی بر خالف شاخص نسب هایقرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش

اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است که مبین آن است 
ه است بخش بیشتری از میزان نقدینگی را بکه صنعت پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته 

ن و جبران بخشی از آنسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی کاهش  خود اختصاص دهد.
عوامل  یکی از ابزارهای پذیرش، ایمنطقهبا افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ 

نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی 
 یدسترس شیاز جمله افزا یلیبه دال یکارت یکالکترون یهارشد پرداخت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.

 یتیامن یایمزا ی،سازفرهنگ یرش،پذ یهاابزار ایمنطقهاز نفوذ  یناش یکبه خدمات پرداخت الکترون
 روش صورت گرفته است. ینا یایمزا یگرد یریو با در نظر گ ینقد یرغ یهاپرداخت

مقایسه شد که به دلیل عدم انتشار اطالعات  GDPها با روند همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
تایج نبانک مرکزی ج.ا.ا.، مجددا اطالعات شماره قبلی بولتن جایگزین شد. فصلی در سایت  GDPجدیدتر از 
زمانی،  هایبررسی مبین آن بوده که با وجود وضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برههمدت مورد 

های شاپرکی همچنان به رشد خود ادامه داده است. به عبارت دیگر افزایشی بودن نسبت ارزش ارزش تراکنش
، بهای بخش بیشتری دهنده آن است که در دوره مورد بررسیدر دوره مورد بررسی نشان GDPها به تراکنش

 از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.

 شاخص ها بررسی شد که نتایجهای پذیرنده تراکنشو نیز بانک PSPهای شرکتدر دو بخش تمرکز بازار 
ار پذیرش ها در بازار ابزحاکی از وجود تمرکز باالی این شرکت PSPهای در بازار شرکت هیرشمن -هرفیندال

ها سهم قابل توجهی از بازار را به خود موبایلی و اینترنتی بوده است. به این معنا که تعداد کمی از شرکت
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ر . دفروشگاهی حکایت دارد کارتخواناند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار اختصاص داده
اشته د فروشگاهی کاهش کارتخواناینترنتی و  ابزار پذیرشهیرشمن در بازار دو -شاخص هرفیندالاین ماه 

 است. را تجربه نموده ابزار پذیرش موبایلی افزایش است، اما در بازار 

زار تمرکز باال در بازار ابوجود  نیز حاکی ازها های پذیرنده تراکنشدر بازار بانکهیرشمن  -شاخص هرفیندال
بازار را در ای هها سهم قابل توجهی از تراکنشاست؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی از بانک پذیرش موبایلی

فروشگاهی مبین وجود تمرکز مالیم در  کارتخوانابزار پذیرش اینترنتی و این شاخص در بازار اختیار دارند. 
ت به بازار دو نسب این دو ابزاره در بازار های پذیرندباشد. لذا سایر بانکهای پذیرنده میبازار این ابزار بین بانک

 تری از بازار را دارند.ابزار دیگر، سهم قابل توجه

های های پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک –نکته قابل توجه در این ماه کاهش شاخص هرفیندال 
بوده است که سبب ( 1،811تا  1،111)بین  1،111به  ( 1،811)باالتر از  1،881کارتی ابزار پذیرش اینترنتی از  

ها تغییر وضعیت بازار این ابزار از تمرکز باال به تمرکز مالیم شده است. به عبارت دیگر سهم پذیرندگی بانک
در این ابزار پذیرش متعادل تر از ماه گذشته شده است. اما در بازار دو ابزار دیگر با وجود کاهش شاخص 

ین ابزارها های اییر وضعیت و طبقه تمرکز در بازار پذیرندگی تراکنشهیرشمن، این امر سبب تغ -هرفیندال
 نشده است.
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ین ابزارها های اطبقه تمرکز در بازار پذیرندگی تراکنش هیرشمن، این امر سبب تغییر وضعیت و -هرفیندال
 نشده است.

 پرداخت بندی تحلیل اقتصادی شبکه جمع .1.1
های شاپرک به نسبت ارزش تراکنش در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص

قایسه در طول زمان مورد م نقدینگی محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص
ت شاپرک به نقدینگی بر خالف شاخص نسب هایقرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش

اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است که مبین آن است 
ه است بخش بیشتری از میزان نقدینگی را بکه صنعت پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته 

ن و جبران بخشی از آنسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی کاهش  خود اختصاص دهد.
عوامل  یکی از ابزارهای پذیرش، ایمنطقهبا افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ 

نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی 
 یدسترس شیاز جمله افزا یلیبه دال یکارت یکالکترون یهارشد پرداخت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.

 یتیامن یایمزا ی،سازفرهنگ یرش،پذ یهاابزار ایمنطقهاز نفوذ  یناش یکبه خدمات پرداخت الکترون
 روش صورت گرفته است. ینا یایمزا یگرد یریو با در نظر گ ینقد یرغ یهاپرداخت

مقایسه شد که به دلیل عدم انتشار اطالعات  GDPها با روند همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
تایج نبانک مرکزی ج.ا.ا.، مجددا اطالعات شماره قبلی بولتن جایگزین شد. فصلی در سایت  GDPجدیدتر از 
زمانی،  هایبررسی مبین آن بوده که با وجود وضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برههمدت مورد 

های شاپرکی همچنان به رشد خود ادامه داده است. به عبارت دیگر افزایشی بودن نسبت ارزش ارزش تراکنش
، بهای بخش بیشتری دهنده آن است که در دوره مورد بررسیدر دوره مورد بررسی نشان GDPها به تراکنش

 از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.

 شاخص ها بررسی شد که نتایجهای پذیرنده تراکنشو نیز بانک PSPهای شرکتدر دو بخش تمرکز بازار 
ار پذیرش ها در بازار ابزحاکی از وجود تمرکز باالی این شرکت PSPهای در بازار شرکت هیرشمن -هرفیندال

ها سهم قابل توجهی از بازار را به خود موبایلی و اینترنتی بوده است. به این معنا که تعداد کمی از شرکت
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ر . دفروشگاهی حکایت دارد کارتخواناند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار اختصاص داده
اشته د فروشگاهی کاهش کارتخواناینترنتی و  ابزار پذیرشهیرشمن در بازار دو -شاخص هرفیندالاین ماه 

 است. را تجربه نموده ابزار پذیرش موبایلی افزایش است، اما در بازار 

زار تمرکز باال در بازار ابوجود  نیز حاکی ازها های پذیرنده تراکنشدر بازار بانکهیرشمن  -شاخص هرفیندال
بازار را در ای هها سهم قابل توجهی از تراکنشاست؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی از بانک پذیرش موبایلی

فروشگاهی مبین وجود تمرکز مالیم در  کارتخوانابزار پذیرش اینترنتی و این شاخص در بازار اختیار دارند. 
ت به بازار دو نسب این دو ابزاره در بازار های پذیرندباشد. لذا سایر بانکهای پذیرنده میبازار این ابزار بین بانک

 تری از بازار را دارند.ابزار دیگر، سهم قابل توجه

های های پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک –نکته قابل توجه در این ماه کاهش شاخص هرفیندال 
بوده است که سبب ( 1،811تا  1،111)بین  1،111به  ( 1،811)باالتر از  1،881کارتی ابزار پذیرش اینترنتی از  

ها تغییر وضعیت بازار این ابزار از تمرکز باال به تمرکز مالیم شده است. به عبارت دیگر سهم پذیرندگی بانک
در این ابزار پذیرش متعادل تر از ماه گذشته شده است. اما در بازار دو ابزار دیگر با وجود کاهش شاخص 

ین ابزارها های اییر وضعیت و طبقه تمرکز در بازار پذیرندگی تراکنشهیرشمن، این امر سبب تغ -هرفیندال
 نشده است.
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 51ماه  خردادهای عملکردی شاپرک در شاخص .1
گیرد. در این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می

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

 های پیشین بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و در جهت بهبود مسیر پیش رو، تصمیمات صحیحسیاست
 اتخاذ شوند. 

 "ایهمنطقنفوذ "،  "آنالیز کیفیت ارائه خدمات"، "آمار عملکردی شاپرک"خود به چهار زیر بخش  این بخش
ی ارائه های مختلفتقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "هاتراکنش یمبلغ یپراکندگ یهاشاخص "و نیز 

 شده است.

 مار عملکردی شاپرکآ .1.1
های ی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنشدر این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ تعدادی و ارزش

های پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات، هر یک از ابزار
 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصپرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده
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 پرکهای شاتراکنش تعداد و ارزش آمار 
هزار میلیارد  1،111میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مجموع مبالغ  515حدود 51ماه خرداددر 

درصدی در  1141 درصدی در تعداد و 1141 ماه افزایش اردیبهشتریال صورت گرفته است که نسبت به 
 ها داشته است. مجموع مبالغ تراکنش

 شاپرکهای مقایسه آمار ماهانه تراکنش 1-1جدول 

55اردیبهشت  نوع  درصد تغییرات 55خرداد  

 14117 515،118،185 511،111،111 تعداد تراکنش

 14117 1،111،181،551 551،151،111 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

 مقایسه شده است. 51 خردادو  51 خردادها در آمار تراکنش 1-1در جدول 

 51شاپرک نسبت به ماه مشابه سال های مقایسه آمار تراکنش 1-1جدول 

54خرداد  نوع 55خرداد    درصد تغییرات 

 114187 515،118،185  181،811،158 تعداد تراکنش

 114117 1،111،181،551  811،151،151 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

به نسبت  51ماه سال  خردادهای دهد آمار تعداد و مجموع مبالغ تراکنشنشان می 1-1همانطور که جدول 
درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در  11411 و 18411به ترتیب با رشد  51ماه مشابه سال 

 باشد.بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می
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 51ماه  خردادهای عملکردی شاپرک در شاخص .1
گیرد. در این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می

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

 های پیشین بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و در جهت بهبود مسیر پیش رو، تصمیمات صحیحسیاست
 اتخاذ شوند. 

 "ایهمنطقنفوذ "،  "آنالیز کیفیت ارائه خدمات"، "آمار عملکردی شاپرک"خود به چهار زیر بخش  این بخش
ی ارائه های مختلفتقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "هاتراکنش یمبلغ یپراکندگ یهاشاخص "و نیز 

 شده است.

 مار عملکردی شاپرکآ .1.1
های ی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنشدر این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ تعدادی و ارزش

های پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات، هر یک از ابزار
 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصپرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده
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 پرکهای شاتراکنش تعداد و ارزش آمار 
هزار میلیارد  1،111میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مجموع مبالغ  515حدود 51ماه خرداددر 

درصدی در  1141 درصدی در تعداد و 1141 ماه افزایش اردیبهشتریال صورت گرفته است که نسبت به 
 ها داشته است. مجموع مبالغ تراکنش

 شاپرکهای مقایسه آمار ماهانه تراکنش 1-1جدول 

55اردیبهشت  نوع  درصد تغییرات 55خرداد  

 14117 515،118،185 511،111،111 تعداد تراکنش

 14117 1،111،181،551 551،151،111 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

 مقایسه شده است. 51 خردادو  51 خردادها در آمار تراکنش 1-1در جدول 

 51شاپرک نسبت به ماه مشابه سال های مقایسه آمار تراکنش 1-1جدول 

54خرداد  نوع 55خرداد    درصد تغییرات 

 114187 515،118،185  181،811،158 تعداد تراکنش

 114117 1،111،181،551  811،151،151 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

به نسبت  51ماه سال  خردادهای دهد آمار تعداد و مجموع مبالغ تراکنشنشان می 1-1همانطور که جدول 
درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در  11411 و 18411به ترتیب با رشد  51ماه مشابه سال 

 باشد.بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می
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 های شاپرکیحقیقی ارزش تراکنشرشد  
کنند. به های ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی میهای قابل اتکا، متغیرتحلیلارائه در اقتصاد برای 

های اشتباه و انحراف زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم 8این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی
 تر برای بیان رشد ارزشلذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب گیری نشود.در تصمیم

 .باشدو تورم زدایی شده می 5ها، بیان آن به صورت رشد حقیقیتراکنش

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 1-1جدول 

 هاش تراکنشارز
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 55خرداد  55اردیبهشت  

 14117 1،111،181،551 551،151،11141 هاارزش اسمی تراکنش

 14517 1،155،111411 1،111،51548 ها ارزش حقیقی تراکنش

ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
11841 54111 ( CPI) مصرفی  14187* 

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

 

درصدی و ارزش اسمی آن  5141ها نسبت به ماه گذشته رشد دهد ارزش حقیقی تراکنشجدول فوق نشان می
های شاپرک در مدت سازی اثر تورم، ارزش تراکنش. به عبارت دیگر با خالصرا تجربه نموده است 1141رشد 

درصد به صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته  5141درصد به صورت اسمی به  1141مورد بررسی از 
ز ج.ا.ا. نیبانک مرکزی  منتشر شده در آماراست که این امر از تورم مثبت و اندک در این مدت حکایت دارد. 

 گذشتهها نسبت به ماه عمومی قیمتسطح ماه  خردادحاکی از آن است که در  این موضوع را تایید کرده و
 است.  بودهدرصد  1841نرخ تورم ماهانه معادل و یافته است  افزایش

                                                 

 
 .1-1-1رجوع شود به پیوست   8
به صورت  1151به قیمت سال پایه   (CPI)و خدمات مصرفیها کاالهای برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل ب. 1-1-1به پیوست  رجوع شود 5

  اخذ شده است. های اقتصادیو از بخش آمارماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 
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انتظار بر آن )مقایسه نقطه به نقطه(  51با ماه مشابه سال  51ماه  خردادهای در صورت مقایسه ارزش تراکنش
شود. آمار به دلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادیر حقیقی و اسمی قابل توجه است که 

 ارائه شده است. 1-1این قیاس در جدول 

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

 هاارزش تراکنش   
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 55خرداد  54خرداد 

 114117 1،111،181،551 811،151،151418 ها ارزش اسمی تراکنش

 114117 1،155،111411 1،111،155451 هاارزش حقیقی تراکنش

ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
14111 (CPIمصرفی )  54111  14817* 

 .یردگمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به ها و خدمات مصرفی کل بهای کاالرشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (CPI)مرجع آمار 

 

ماه  خردادرا بین  های شاپرکشده( ارزش تراکنشفوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی جدول
درصد به صورت اسمی به  11411سازی از اثرات تورمی، از دهد که رشد آن پس از خالصنشان می 51و  51
درصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه تفاوت این دو رقم  11411

مار ها انعکاس یافته است. لذا آافزایش ارزش تراکنشها بوده است که اثر آن به صورت ناشی از افزایش قیمت
 افزایش داشته است. 51ها نسبت به ماه مشابه سال بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

 ها وکاالبهای کل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
ماه سال گذشته  خرداد واحد رسیده است. این شاخص در 54111جاری به سالماه  خرداددر  یمصرفخدمات 

رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطهبهتورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  14111ل معاد
اردیبهشت  این نرخ در است. درصد رسیده 8141جاری به  سال ماه خرداد، در گیردمشابه سال قبل را در نظر می

. لذا بر بوده استدرصد  8148درصد و در بهمن ماه  148درصد، در اسفند ماه  1141فروردین ماه  ،در 1141ماه 
درصد از نرخ تورم  1141نزدیک به  طی یک ماه،های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم، اساس سیاست

 .نقطه کاسته شده استبهنقطه



11 
 

 

 های شاپرکیحقیقی ارزش تراکنشرشد  
کنند. به های ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی میهای قابل اتکا، متغیرتحلیلارائه در اقتصاد برای 

های اشتباه و انحراف زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم 8این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی
 تر برای بیان رشد ارزشلذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب گیری نشود.در تصمیم

 .باشدو تورم زدایی شده می 5ها، بیان آن به صورت رشد حقیقیتراکنش

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 1-1جدول 

 هاش تراکنشارز
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 55خرداد  55اردیبهشت  

 14117 1،111،181،551 551،151،11141 هاارزش اسمی تراکنش

 14517 1،155،111411 1،111،51548 ها ارزش حقیقی تراکنش

ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
11841 54111 ( CPI) مصرفی  14187* 

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

 

درصدی و ارزش اسمی آن  5141ها نسبت به ماه گذشته رشد دهد ارزش حقیقی تراکنشجدول فوق نشان می
های شاپرک در مدت سازی اثر تورم، ارزش تراکنش. به عبارت دیگر با خالصرا تجربه نموده است 1141رشد 

درصد به صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته  5141درصد به صورت اسمی به  1141مورد بررسی از 
ز ج.ا.ا. نیبانک مرکزی  منتشر شده در آماراست که این امر از تورم مثبت و اندک در این مدت حکایت دارد. 

 گذشتهها نسبت به ماه عمومی قیمتسطح ماه  خردادحاکی از آن است که در  این موضوع را تایید کرده و
 است.  بودهدرصد  1841نرخ تورم ماهانه معادل و یافته است  افزایش

                                                 

 
 .1-1-1رجوع شود به پیوست   8
به صورت  1151به قیمت سال پایه   (CPI)و خدمات مصرفیها کاالهای برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل ب. 1-1-1به پیوست  رجوع شود 5

  اخذ شده است. های اقتصادیو از بخش آمارماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 
11 

 

 

انتظار بر آن )مقایسه نقطه به نقطه(  51با ماه مشابه سال  51ماه  خردادهای در صورت مقایسه ارزش تراکنش
شود. آمار به دلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادیر حقیقی و اسمی قابل توجه است که 

 ارائه شده است. 1-1این قیاس در جدول 

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

 هاارزش تراکنش   
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 55خرداد  54خرداد 

 114117 1،111،181،551 811،151،151418 ها ارزش اسمی تراکنش

 114117 1،155،111411 1،111،155451 هاارزش حقیقی تراکنش

ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
14111 (CPIمصرفی )  54111  14817* 

 .یردگمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به ها و خدمات مصرفی کل بهای کاالرشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (CPI)مرجع آمار 

 

ماه  خردادرا بین  های شاپرکشده( ارزش تراکنشفوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی جدول
درصد به صورت اسمی به  11411سازی از اثرات تورمی، از دهد که رشد آن پس از خالصنشان می 51و  51
درصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه تفاوت این دو رقم  11411

مار ها انعکاس یافته است. لذا آافزایش ارزش تراکنشها بوده است که اثر آن به صورت ناشی از افزایش قیمت
 افزایش داشته است. 51ها نسبت به ماه مشابه سال بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

 ها وکاالبهای کل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
ماه سال گذشته  خرداد واحد رسیده است. این شاخص در 54111جاری به سالماه  خرداددر  یمصرفخدمات 

رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطهبهتورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  14111ل معاد
اردیبهشت  این نرخ در است. درصد رسیده 8141جاری به  سال ماه خرداد، در گیردمشابه سال قبل را در نظر می

. لذا بر بوده استدرصد  8148درصد و در بهمن ماه  148درصد، در اسفند ماه  1141فروردین ماه  ،در 1141ماه 
درصد از نرخ تورم  1141نزدیک به  طی یک ماه،های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم، اساس سیاست

 .نقطه کاسته شده استبهنقطه
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 18411بیانگر آن است که با رشد  51ماه  خردادماه سال جاری نسبت به  خردادها در لذا نتایج آمار تراکنش
درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی  11411ها به طور حقیقی رشد ها، ارزش تراکنشدرصدی تعداد تراکنش

نجام برای ا به طور متوسطها ، تراکنش51سال  خردادها نسبت به از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش
 .تری، انجام گرفته استهای به نسبت کم ارزشپرداخت بهای کاال

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

کشور  فروشگاهی در کارتخوانبزار پذیرش موبایلی و ها در حال حاضر در سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، اابزار
تواند شاخصی می فعال هستند که افزایش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش،

برای نشان دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در این راستا تعداد هر 
ماه  خردادو نیز  51ماه  اردیبهشتدر قیاس با  51ماه سال  خرداددر  11دارهای پذیرش تراکنشزاریک از اب

 ارائه شده است. زیردر جدول  51سال 
 

 های پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطهمقایسه تعداد هر یک از ابزار 1-1جدول 

 پذیرشابزار 
 مقایسه نقطه به نقطه تعداد ابزار مقایسه ماهانه تعداد ابزار

 رشد 51خرداد  51خرداد  رشد 51خرداد  51اردیبهشت 

 114117 11،111 11،115 54517 11،111 11،111 ابزار پذیرش اینترنتی

 114157- 1،111 1،111 154117 1،111 111 ابزار پذیرش موبایلی

 114117 1،111،111 1،811،111 14817 1،111،111 1،111،155 فروشگاهی کارتخوان

 114117 1115115 1815511 14517 1،115،115 1،118،811 مجموع ابزارها

 

                                                 

 
 پذیرشی هستند که در بازه زمانی مورد مطالعه حداقل یک تراکنش دارند.های منظور ابزار 11

11 
 

 

که ماه مبین آن است  اردیبهشتنسبت به  51ماه  خردادهای پذیرش در مقایسه تعداد ابزار در 1-1جدول 
 رشد همراه بوده است.  تعداد تمامی ابزارها با

ار و دو ابز شدید بوده کاهش دارای نیز صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی 51 خرداددر مقایسه نقطه به نقطه با 
 ها برای ایمن سازی بستر ابزاراند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیتدیگر با افزایش در تعداد همراه بوده

 رکزی ج.ا.ا. قابل توجیه است.از سوی بانک م 51( در مهر ماه USSDپذیرش موبایلی )

وده فروشگاهی ب کارتخوانها مربوط به همانطور که مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره
درصد بوده است.  18455های پذیرش شبکه شاپرک سهم تعداد این ابزار از کل ابزار 51ماه  خرداداست که در 

 ارائه شده است. 1-1این آمار در جدول 

 51 اردیبهشت و خردادهای بازار در های پذیرش از کل ابزارمقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزار 1-1جدول 

 ابزار پذیرش
 55خرداد  55اردیبهشت 

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 14157 11،111 14117 11،111 اینترنتیابزار پذیرش 

 14117 1،111 14117 111 ابزار پذیرش موبایلی 

5541 1،111،111 554117 1،111،155 فروشگاهی کارتخوان 78  

 1117 1،115،115 1117 1،118،811 مجموع ابزارها

 

ابزارهای پذیرش اینترنتی و  تعداد شود که در این دوره یک ماهه، سهمبر اساس اطالعات جدول مالحظه می
 1141فروشگاهی دارای کاهش  کارتخواناز بازار دارای افزایش بوده و در مقابل سهم بازار ابزار موبایلی 

 باشد.باشد که این روند کامال خالف روند افزایش یا کاهش سهم هر ابزار در ماه گذشته میدرصدی می
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 18411بیانگر آن است که با رشد  51ماه  خردادماه سال جاری نسبت به  خردادها در لذا نتایج آمار تراکنش
درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی  11411ها به طور حقیقی رشد ها، ارزش تراکنشدرصدی تعداد تراکنش

نجام برای ا به طور متوسطها ، تراکنش51سال  خردادها نسبت به از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش
 .تری، انجام گرفته استهای به نسبت کم ارزشپرداخت بهای کاال

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

کشور  فروشگاهی در کارتخوانبزار پذیرش موبایلی و ها در حال حاضر در سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، اابزار
تواند شاخصی می فعال هستند که افزایش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش،

برای نشان دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در این راستا تعداد هر 
ماه  خردادو نیز  51ماه  اردیبهشتدر قیاس با  51ماه سال  خرداددر  11دارهای پذیرش تراکنشزاریک از اب

 ارائه شده است. زیردر جدول  51سال 
 

 های پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطهمقایسه تعداد هر یک از ابزار 1-1جدول 

 پذیرشابزار 
 مقایسه نقطه به نقطه تعداد ابزار مقایسه ماهانه تعداد ابزار

 رشد 51خرداد  51خرداد  رشد 51خرداد  51اردیبهشت 

 114117 11،111 11،115 54517 11،111 11،111 ابزار پذیرش اینترنتی

 114157- 1،111 1،111 154117 1،111 111 ابزار پذیرش موبایلی

 114117 1،111،111 1،811،111 14817 1،111،111 1،111،155 فروشگاهی کارتخوان

 114117 1115115 1815511 14517 1،115،115 1،118،811 مجموع ابزارها

 

                                                 

 
 پذیرشی هستند که در بازه زمانی مورد مطالعه حداقل یک تراکنش دارند.های منظور ابزار 11

11 
 

 

که ماه مبین آن است  اردیبهشتنسبت به  51ماه  خردادهای پذیرش در مقایسه تعداد ابزار در 1-1جدول 
 رشد همراه بوده است.  تعداد تمامی ابزارها با

ار و دو ابز شدید بوده کاهش دارای نیز صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی 51 خرداددر مقایسه نقطه به نقطه با 
 ها برای ایمن سازی بستر ابزاراند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیتدیگر با افزایش در تعداد همراه بوده

 رکزی ج.ا.ا. قابل توجیه است.از سوی بانک م 51( در مهر ماه USSDپذیرش موبایلی )

وده فروشگاهی ب کارتخوانها مربوط به همانطور که مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره
درصد بوده است.  18455های پذیرش شبکه شاپرک سهم تعداد این ابزار از کل ابزار 51ماه  خرداداست که در 

 ارائه شده است. 1-1این آمار در جدول 

 51 اردیبهشت و خردادهای بازار در های پذیرش از کل ابزارمقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزار 1-1جدول 

 ابزار پذیرش
 55خرداد  55اردیبهشت 

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 14157 11،111 14117 11،111 اینترنتیابزار پذیرش 

 14117 1،111 14117 111 ابزار پذیرش موبایلی 

5541 1،111،111 554117 1،111،155 فروشگاهی کارتخوان 78  

 1117 1،115،115 1117 1،118،811 مجموع ابزارها

 

ابزارهای پذیرش اینترنتی و  تعداد شود که در این دوره یک ماهه، سهمبر اساس اطالعات جدول مالحظه می
 1141فروشگاهی دارای کاهش  کارتخواناز بازار دارای افزایش بوده و در مقابل سهم بازار ابزار موبایلی 

 باشد.باشد که این روند کامال خالف روند افزایش یا کاهش سهم هر ابزار در ماه گذشته میدرصدی می
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 هامبلغ تراکنشعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و  
نشان داده شده  1-1های پذیرش نیز شاخص دیگری است که در نمودار های هر یک از ابزارسهم تراکنش

درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در  11481فروشگاهی با سهم  کارتخواناست. همانطور که مشخص است 
های گاهو ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی بین سایر ابزار

 اند.بعدی قرار گرفته

 

 51 خردادها در های پذیرش از تعداد تراکنشسهم هریک از ابزار 1-1شکل 

 

نتایج مبین آن است که بیشترین تعداد  محاسبه شده است. 1-1نیز در جدول  تعداد تراکنش به ازای هر ابزار
تراکنش به ازای هر ابزار با اختالف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به علت 

فروشگاهی به دلیل لزوم انجام  کارتخوانهای دیگر و در نهایت به ابزار سهولت در دسترس بودن از همه مکان
 فروشگاهی تعلق دارد. کارتخوانمحل نصب عملیات پرداخت در 

 

 

کارتخوان فروشگاهی
81.117

ابزار پذیرش اینترنت
1.117

ابزار پذیرش موبایلی
11.517
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 51 خردادهای پذیرش در ها به ازای هر یک از ابزارمقایسه شاخص تعداد تراکنش 1-1جدول 

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتعداد تراکنش تعداد ابزارها ابزار پذیرش
 ابزار

 1،111455  18،511،118 11،111 اینترنتیابزار پذیرش 

 51،111411  111،151،111 1،111 ابزار پذیرش موبایلی 

 115411  811،115،111 1،111،111 فروشگاهی کارتخوان

 111411  515،118،185 1،115،115 مجموع ابزارها
 

در  51ماه  خردادبرای  1-1 های هر ابزار پذیرش، نموداربرای بررسی تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش
 ترسیم شده است.ماه  اردیبهشتقیاس با ماه قبل آن یعنی 

  
 51 و خرداد های پذیرش در اردیبهشتهای هر یک از ابزارمبلغی و تعدادی تراکنش سهممقایسه  1-1شکل 

 

و مقایسه  51ماه  خردادها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش 1-1 نمودار
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 هامبلغ تراکنشعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و  
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 51 و خرداد 51خرداد های پذیرش در های هر یک از ابزارمبلغی و تعدادی تراکنش سهممقایسه  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.

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

 شوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی وگیری تقسیم میو خرید شارژ تلفن همراه و نیز خدمت مانده
گیری ه و ماندهتعدادی هر یک از انواع خدمات خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همرا

 نشان داده شده است. 

مربوط به خدمت خرید کاال  خرداددرصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه  18451دهد که نشان می 1-1نمودار 
 گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد. و خدمات بوده است و مانده
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  51 خردادها در سهم انواع خدمات از مبلغ تراکنش 1-1شکل 

 

درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه  11411ماه  خردادنیز بیان کننده آن است که در   1-1نمودار 
درصدی داشته  1141حدود  رشدشاپرک از نوع خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته این سهم 

 درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات را داشته است. 1141گیری نیز با است. خدمت مانده

 
  51 خردادسهم تعدادی انواع خدمات ارائه شده شاپرک در  1-1شکل 

کاال و خدماتخرید
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شده است. دو ترسیم  1-1 برای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، نمودار
ای درصد تغییر سهم خدمات در این دوره یک ای سهم هر یک از خدمات از کل و نمودارهای میلهنمودار دایره

  دهند.ماهه را نشان می

  

 
 

 51 خرداد و اردیبهشتمبلغی و تعدادی انواع خدمات در  سهممقایسه   1-1شکل 

 

رشد  ،گذشتهنسبت به ماه  خرداددر ها تعدادی و مبلغی تمام سرویسشود که سهم از نمودار فوق مالحظه می
 داشته است.مثبت 
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بررسی شده است. قیاس  51ماه  خرداداین موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی  1-1در نمودار 
گیری و پرداخت قبض و خرید های ماندهتعدادی در تراکنشبا وجود کاهش دهد که های زیر نشان مینمودار

 51های دارای افزایش نسبت به خرداد ماه مبلغ این دست از تراکنش 51نسبت به خرداد  51شارژ خرداد 
و خرید  های پرداخت قبضها، صرفا افزایش در مبلغ تراکنشباشد )البته منظور از افزایش مبلغی در تراکنشمی

 (.باشدشارژ می

  

  

 51و  51 خردادمقایسه نسبت مبلغی و تعدادی انواع خدمات در   1-1شکل 
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از  و پرداخت قبض و خرید شارژ گیریخدمت مانده تعداد تراکنششود که مالحظه می 1-1 نموداربر اساس 
( با کاهش مواجه بوده است که این امر حسب دستور 51 خرداد ماهبا  51قیاس نقطه به نقطه )خرداد ماه در 

  ه است.رخ داد موبایلیگیری به وسیله ابزار پذیرش بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمت مانده

 ایمنطقهنفوذ  .1.1
های آن در کل کشور و در های پذیرش و تراکنشربیانگر تعداد و تعداد سرانه ابزا ایمنطقهشاخص نفوذ 

مقیاسی متفاوت در هر استانی است که معیاری برای سنجش فراگیر شدن خدمات پرداخت الکترونیک کارتی 
 باشد. ها میدر کشور و یا هر یک از استان

 ریب نفوذ ابزار پذیرش ض 
فرد  11،111شاپرک و سرانه آن به ازای هر  های پذیرش شبکهآمار تعداد کل هر یک از ابزار 8-1جدول 
 دهد. کننده خدمات کارت در کل کشور )ضریب نفوذ ابزار پذیرش( را ارائه میمصرف 11سال 18باالی 

ابزار به ازای هر  114151ماه  خردادهای پذیرش در شود ضریب نفوذ مجموع ابزارهمانطور که مالحظه می
به اردیبهشت و فروردین  هایسال در کشور بوده است. این شاخص برای ماه 18فرد باالی  11،111

ت ماه نسب خردادپذیرش در  هایبوده است که مقایسه این اعداد مبین رشد نفوذ ابزار 11 14111 و 14181ترتیب
 114185 فروشگاهی با تعداد کارتخوانها متعلق به باشد. بیشترین میزان نفوذ این ابزارهای گذشته میبه ماه

باشد و کمترین آن نیز به ابزار پذیرش موبایلی سال در کشور می 18فرد باالی  11،111عدد به ازای هر 
 ابزار پذیرش موبایلی در کشور وجود دارد.  1141نفر صرفا  11،111اختصاص دارد که به ازای هر 

 

 

                                                 

 
از شبکه ملی آمار استخراج شده است.  1151سکن در سال سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و م 18آمار جمعیت افراد باالی  11

به علت عدم دسترسی به  مد نظر قرار گرفته است. 1151سال در سال  11، جمعیت افراد باالی 51سال در سال  18برای جمعیت باالی 
 اطالعات دقیقتر، این آمار به صورت تقریبی در محاسبات منظور شده است.

 اردیبهشت و فروردین شاپرک در ماه ادیاقتصرجوع شود به بولتن  11
11 

 

 

 51 خرداددر  سال 18فرد باالی  11،111های پذیرش در کشور به ازای هر تعداد سرانه ابزار 8-1جدول 

 در کل کشور تعداد پذیرش ابزار
 سال در 12جمعیت باالی 

 کشور
ابزار به ازای  ضریب نفوذ هر

 نفر 108000هر 
 11،111 ابزار پذیرش اینترنتی

11،111،115 

1141  

 1411 1،111 ابزار پذیرش موبایلی

 185411 1،111،111 فروشگاهی کارتخوان

 151411 1،115،115 ابزارها کل

 

 

 های پذیرش در کشورهای هر یک از ابزارسرانه تراکنش 
 های هر یک از اینهای پذیرش و نیز تعداد سرانه تراکنشهای هر یک از ابزارجدول بعدی آمار تعداد تراکنش

 دهد. ماه سال جاری ارائه می خردادسال مصرف کننده خدمات کارت را در  18ها به ازای افراد باالی ابزار

 51 خردادکل کشور در  سال 18های پذیرش به ازای جمعیت باالی هریک از ابزارهای سرانه تعداد تراکنش  5-1جدول 

سال در  12جمعیت باالی  هاتعداد تراکنش ابزار پذیرش
 های هر ابزارسرانه تراکنش کشور

 18،511،118 ابزار پذیرش اینترنتی

11،111،115 

1411  

  1455 111،151،111 ابزار پذیرش موبایلی

  11418 811،115،111 فروشگاهی کارتخوان

  11411 515،118،185 ها کل ابزار

 

 11411ماه سال جاری  خردادسال، در  18مشخص است به ازای هر فرد باالی  5-1همانطور که از جدول 
 ارتخوانکمرتبه تراکنش پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به 

 سال بوده است.  18تراکنش برای هر فرد باالی  18411فروشگاهی با 
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از  و پرداخت قبض و خرید شارژ گیریخدمت مانده تعداد تراکنششود که مالحظه می 1-1 نموداربر اساس 
( با کاهش مواجه بوده است که این امر حسب دستور 51 خرداد ماهبا  51قیاس نقطه به نقطه )خرداد ماه در 

  ه است.رخ داد موبایلیگیری به وسیله ابزار پذیرش بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمت مانده

 ایمنطقهنفوذ  .1.1
های آن در کل کشور و در های پذیرش و تراکنشربیانگر تعداد و تعداد سرانه ابزا ایمنطقهشاخص نفوذ 

مقیاسی متفاوت در هر استانی است که معیاری برای سنجش فراگیر شدن خدمات پرداخت الکترونیک کارتی 
 باشد. ها میدر کشور و یا هر یک از استان

 ریب نفوذ ابزار پذیرش ض 
فرد  11،111شاپرک و سرانه آن به ازای هر  های پذیرش شبکهآمار تعداد کل هر یک از ابزار 8-1جدول 
 دهد. کننده خدمات کارت در کل کشور )ضریب نفوذ ابزار پذیرش( را ارائه میمصرف 11سال 18باالی 

ابزار به ازای هر  114151ماه  خردادهای پذیرش در شود ضریب نفوذ مجموع ابزارهمانطور که مالحظه می
به اردیبهشت و فروردین  هایسال در کشور بوده است. این شاخص برای ماه 18فرد باالی  11،111

ت ماه نسب خردادپذیرش در  هایبوده است که مقایسه این اعداد مبین رشد نفوذ ابزار 11 14111 و 14181ترتیب
 114185 فروشگاهی با تعداد کارتخوانها متعلق به باشد. بیشترین میزان نفوذ این ابزارهای گذشته میبه ماه

باشد و کمترین آن نیز به ابزار پذیرش موبایلی سال در کشور می 18فرد باالی  11،111عدد به ازای هر 
 ابزار پذیرش موبایلی در کشور وجود دارد.  1141نفر صرفا  11،111اختصاص دارد که به ازای هر 

 

 

                                                 

 
از شبکه ملی آمار استخراج شده است.  1151سکن در سال سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و م 18آمار جمعیت افراد باالی  11

به علت عدم دسترسی به  مد نظر قرار گرفته است. 1151سال در سال  11، جمعیت افراد باالی 51سال در سال  18برای جمعیت باالی 
 اطالعات دقیقتر، این آمار به صورت تقریبی در محاسبات منظور شده است.

 اردیبهشت و فروردین شاپرک در ماه ادیاقتصرجوع شود به بولتن  11
11 

 

 

 51 خرداددر  سال 18فرد باالی  11،111های پذیرش در کشور به ازای هر تعداد سرانه ابزار 8-1جدول 

 در کل کشور تعداد پذیرش ابزار
 سال در 12جمعیت باالی 

 کشور
ابزار به ازای  ضریب نفوذ هر

 نفر 108000هر 
 11،111 ابزار پذیرش اینترنتی

11،111،115 

1141  

 1411 1،111 ابزار پذیرش موبایلی

 185411 1،111،111 فروشگاهی کارتخوان

 151411 1،115،115 ابزارها کل

 

 

 های پذیرش در کشورهای هر یک از ابزارسرانه تراکنش 
 های هر یک از اینهای پذیرش و نیز تعداد سرانه تراکنشهای هر یک از ابزارجدول بعدی آمار تعداد تراکنش

 دهد. ماه سال جاری ارائه می خردادسال مصرف کننده خدمات کارت را در  18ها به ازای افراد باالی ابزار

 51 خردادکل کشور در  سال 18های پذیرش به ازای جمعیت باالی هریک از ابزارهای سرانه تعداد تراکنش  5-1جدول 

سال در  12جمعیت باالی  هاتعداد تراکنش ابزار پذیرش
 های هر ابزارسرانه تراکنش کشور

 18،511،118 ابزار پذیرش اینترنتی

11،111،115 

1411  

  1455 111،151،111 ابزار پذیرش موبایلی

  11418 811،115،111 فروشگاهی کارتخوان

  11411 515،118،185 ها کل ابزار

 

 11411ماه سال جاری  خردادسال، در  18مشخص است به ازای هر فرد باالی  5-1همانطور که از جدول 
 ارتخوانکمرتبه تراکنش پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به 

 سال بوده است.  18تراکنش برای هر فرد باالی  18411فروشگاهی با 
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و تعداد سرانه  دار جدیدفروشگاهی تراکنش کارتخوان تعداد 
 هر استان دار درفروشگاهی تراکنش کارتخوان

ها در های پذیرش، بهتر است تعداد و تعداد سرانه این ابزاربه منظور بررسی کارایی توزیع و میزان نفوذ ابزار
فروشگاهی، خدمات  کارتخوانهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. شایان توجه است که برخالف استان

لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز  های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزار
های پذیرش باشد، با این تفاسیر لزومی به تعریف تعداد سرانه ابزارها میسر میامکان استفاده از خدمات این ابزار

رد توجه ش بعدی مواینترنتی و موبایلی هر استان نبوده و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخ
های مختلف بررسی های فروشگاهی در استانکارتخوانگیرد و در این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه قرار می

ییرات های مختلف و تغدار در استانفروشگاهی تراکنش کارتخوانمی شود. اطالعات مربوط به تعداد توزیع شده 
 ارائه شده است. 11-1در جدول  اردیبهشتنسبت به ماه  خردادآن در ماه 

 هابه تفکیک استان 51 خردادو  اردیبهشتدار در ماه فروشگاهی تراکنش کارتخوانتعداد  11-1جدول 

فروشگاهی  کارتخوانتعداد  55خرداد  55اردیبهشت  نام استان
 درصد تغییرات تراکنش دار جدید 

 14117 111  11،118 11،111 اردبیل

 14817 1،111  111،511 111،111 اصفهان

 14117 151  181،111 181،118 البرز

 14187 811  11،111 11،111 ایالم

 14187 1،181  111،511 111،151 آذربایجان شرقی

 14117 1،111  111،811 111،111 آذربایجان غربی

 14817 1،181  11،111 15،118 بوشهر

 14117 115  581،111 581،551 تهران

 14117 111  11،115 11،581 چهارمحال و بختیاری

 14117 111  11،111 11،811 خراسان جنوبی

 14117 1،115  111،151 111،811 خراسان رضوی

 14817 111  18،111 11،811 خراسان شمالی
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فروشگاهی  کارتخوانتعداد  55خرداد  55اردیبهشت  نام استان
 درصد تغییرات تراکنش دار جدید 

 14557 1،111  111،511 111،811 خوزستان

 14117 81  11،511 11،811 زنجان

 14517 511  11،111 15،118 سمنان

 14117 1،811  11،811 11،511 سیستان و بلوچستان

 14117 1،111  111،185 111،511 فارس

 14117 1،111  11،111 11،111 قزوین

 14117 511  11،515 11،111 قم

 14187 118  81،111 81،811 کردستان

 14117 1،115  111،851 115،118 کرمان

 14117 111  81،111 81،151 کرمانشاه

 14117 111  11،111 11،181 کهگیلویه و بویر احمد

 14117 1،115  111،515 55،851 گلستان

 14117 1،151  111،181 111،181 گیالن

 14117 1،111  18،811 11،181 لرستان

 14117 811  111،118 111،118 مازندران

 14117 115  15،111 15،111 مرکزی

 14117- -   111،188 111،111 هرمزگان

 14117 1،118  81،111 81،111 همدان

 14117 1،111  51،111 85،111 یزد

 14817 11،111  1،111،111 1،111،155 کل کشور

 11-1*ادامه جدول

 

فروشگاهی  کارتخوانتعداد  ا به استثناء استان هرمزگانهاستان در تمامیشود همانطور که مالحظه می
کند که یا داشته است و این امر این موضوع را تداعی می زایشاف اردیبهشتدار نسبت به ماه تراکنش
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و تعداد سرانه  دار جدیدفروشگاهی تراکنش کارتخوان تعداد 
 هر استان دار درفروشگاهی تراکنش کارتخوان

ها در های پذیرش، بهتر است تعداد و تعداد سرانه این ابزاربه منظور بررسی کارایی توزیع و میزان نفوذ ابزار
فروشگاهی، خدمات  کارتخوانهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. شایان توجه است که برخالف استان

لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز  های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزار
های پذیرش باشد، با این تفاسیر لزومی به تعریف تعداد سرانه ابزارها میسر میامکان استفاده از خدمات این ابزار

رد توجه ش بعدی مواینترنتی و موبایلی هر استان نبوده و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخ
های مختلف بررسی های فروشگاهی در استانکارتخوانگیرد و در این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه قرار می

ییرات های مختلف و تغدار در استانفروشگاهی تراکنش کارتخوانمی شود. اطالعات مربوط به تعداد توزیع شده 
 ارائه شده است. 11-1در جدول  اردیبهشتنسبت به ماه  خردادآن در ماه 

 هابه تفکیک استان 51 خردادو  اردیبهشتدار در ماه فروشگاهی تراکنش کارتخوانتعداد  11-1جدول 

فروشگاهی  کارتخوانتعداد  55خرداد  55اردیبهشت  نام استان
 درصد تغییرات تراکنش دار جدید 

 14117 111  11،118 11،111 اردبیل

 14817 1،111  111،511 111،111 اصفهان

 14117 151  181،111 181،118 البرز

 14187 811  11،111 11،111 ایالم

 14187 1،181  111،511 111،151 آذربایجان شرقی

 14117 1،111  111،811 111،111 آذربایجان غربی

 14817 1،181  11،111 15،118 بوشهر

 14117 115  581،111 581،551 تهران

 14117 111  11،115 11،581 چهارمحال و بختیاری

 14117 111  11،111 11،811 خراسان جنوبی

 14117 1،115  111،151 111،811 خراسان رضوی

 14817 111  18،111 11،811 خراسان شمالی
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فروشگاهی  کارتخوانتعداد  55خرداد  55اردیبهشت  نام استان
 درصد تغییرات تراکنش دار جدید 

 14557 1،111  111،511 111،811 خوزستان

 14117 81  11،511 11،811 زنجان

 14517 511  11،111 15،118 سمنان

 14117 1،811  11،811 11،511 سیستان و بلوچستان

 14117 1،111  111،185 111،511 فارس

 14117 1،111  11،111 11،111 قزوین

 14117 511  11،515 11،111 قم

 14187 118  81،111 81،811 کردستان

 14117 1،115  111،851 115،118 کرمان

 14117 111  81،111 81،151 کرمانشاه

 14117 111  11،111 11،181 کهگیلویه و بویر احمد

 14117 1،115  111،515 55،851 گلستان

 14117 1،151  111،181 111،181 گیالن

 14117 1،111  18،811 11،181 لرستان

 14117 811  111،118 111،118 مازندران

 14117 115  15،111 15،111 مرکزی

 14117- -   111،188 111،111 هرمزگان

 14117 1،118  81،111 81،111 همدان

 14117 1،111  51،111 85،111 یزد

 14817 11،111  1،111،111 1،111،155 کل کشور

 11-1*ادامه جدول

 

فروشگاهی  کارتخوانتعداد  ا به استثناء استان هرمزگانهاستان در تمامیشود همانطور که مالحظه می
کند که یا داشته است و این امر این موضوع را تداعی می زایشاف اردیبهشتدار نسبت به ماه تراکنش
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های فروشگاهی کارتخوانتوزیع شده است و یا   PSPهای شرکتتوسط جدید  های فروشگاهیکارتخوان
، نمودار زیر تغییرات تعداد  11-1اس اطالعات جدولاند. بر اسبدون تراکنش، مجددا مورد استفاده قرار گرفته

  51 ماهاردیبهشت نسبت به  51ماه  خردادها را در دار در هر یک از استانفروشگاهی تراکنش کارتخوان
 دهد.نشان می

 
 اردیبهشتنسبت به  ماه  51 خرداددر  دار در هر استانفروشگاهی تراکنش کارتخوانتغییر در تعداد   8-1شکل 

 

1115
1111

1111
1811

1111
1151

1115
1111

1181
1111

1181
1118
1115
1111
1111

511
511

811
811

111
118

111
115
151
111
111

115
111

111
81

-1515

-1111 -1111 -1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
خراسان رضوی

خوزستان
فارس

سیستان و بلوچستان
اصفهان
گیالن
کرمان

آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی

قزوین
بوشهر
همدان
گلستان
لرستان

یزد
قم

سمنان
ایالم

مازندران
چهارمحال و بختیاری

کردستان
کهگیلویه و بویر احمد

تهران
البرز

خراسان جنوبی
کرمانشاه
مرکزی

خراسان شمالی
اردبیل
زنجان

هرمزگان
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راسان خهای ، به ترتیب به استانخرداددار در ماه فروشگاهی تراکنش کارتخوانبیشترین افزایش در تعداد 
رمزگان هفروشگاهی استان  کارتخوانها تنها تعداد داشته است و در میان استانو فارس تعلق  خوزستان، رضوی

 کارتخوانتعداد  5-1نمودار  در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه نرخ رشد منفی را تجربه نموده است.
دهد و مبین آن است که همچنان بیشترین تعداد این های کشور را نشان میدار در استانفروشگاهی تراکنش

 ابزار در استان تهران توزیع شده است.

 
 51 خرداددر  فروشگاهی تراکنش دار در هر استان خوانکارتتعداد   5-1شکل 

581
111

111
111

111
111

111
181

111
111

111
111

111
51
81
81
81
15
11
11
11
15
18
11
18
11
11

11
18
11
11

111 111 111 811 1111 1111
تهران

اصفهان
خراسان رضوی

فارس
مازندران
خوزستان

آذربایجان شرقی
البرز

آذربایجان غربی
کرمان
گیالن

هرمزگان
گلستان

یزد
همدان

کردستان
کرمانشاه
مرکزی

سیستان و بلوچستان
قزوین
بوشهر
لرستان

قم
اردبیل
زنجان

چهارمحال و بختیاری
سمنان

خراسان جنوبی
خراسان شمالی

کهگیلویه و بویر احمد
ایالم

هزار کارتخوان فروشگاهی
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های فروشگاهی کارتخوانتوزیع شده است و یا   PSPهای شرکتتوسط جدید  های فروشگاهیکارتخوان
، نمودار زیر تغییرات تعداد  11-1اس اطالعات جدولاند. بر اسبدون تراکنش، مجددا مورد استفاده قرار گرفته

  51 ماهاردیبهشت نسبت به  51ماه  خردادها را در دار در هر یک از استانفروشگاهی تراکنش کارتخوان
 دهد.نشان می

 
 اردیبهشتنسبت به  ماه  51 خرداددر  دار در هر استانفروشگاهی تراکنش کارتخوانتغییر در تعداد   8-1شکل 

 

1115
1111

1111
1811

1111
1151

1115
1111

1181
1111

1181
1118
1115
1111
1111

511
511

811
811

111
118

111
115
151
111
111

115
111

111
81

-1515

-1111 -1111 -1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
خراسان رضوی

خوزستان
فارس

سیستان و بلوچستان
اصفهان
گیالن
کرمان

آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی

قزوین
بوشهر
همدان
گلستان
لرستان

یزد
قم

سمنان
ایالم

مازندران
چهارمحال و بختیاری

کردستان
کهگیلویه و بویر احمد

تهران
البرز

خراسان جنوبی
کرمانشاه
مرکزی

خراسان شمالی
اردبیل
زنجان

هرمزگان

15 
 

 

راسان خهای ، به ترتیب به استانخرداددار در ماه فروشگاهی تراکنش کارتخوانبیشترین افزایش در تعداد 
رمزگان هفروشگاهی استان  کارتخوانها تنها تعداد داشته است و در میان استانو فارس تعلق  خوزستان، رضوی

 کارتخوانتعداد  5-1نمودار  در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه نرخ رشد منفی را تجربه نموده است.
دهد و مبین آن است که همچنان بیشترین تعداد این های کشور را نشان میدار در استانفروشگاهی تراکنش

 ابزار در استان تهران توزیع شده است.

 
 51 خرداددر  فروشگاهی تراکنش دار در هر استان خوانکارتتعداد   5-1شکل 

581
111

111
111

111
111

111
181

111
111

111
111

111
51
81
81
81
15
11
11
11
15
18
11
18
11
11

11
18
11
11

111 111 111 811 1111 1111
تهران

اصفهان
خراسان رضوی

فارس
مازندران
خوزستان

آذربایجان شرقی
البرز

آذربایجان غربی
کرمان
گیالن

هرمزگان
گلستان

یزد
همدان

کردستان
کرمانشاه
مرکزی

سیستان و بلوچستان
قزوین
بوشهر
لرستان

قم
اردبیل
زنجان

چهارمحال و بختیاری
سمنان

خراسان جنوبی
خراسان شمالی

کهگیلویه و بویر احمد
ایالم

هزار کارتخوان فروشگاهی
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  11سال 18بهتر است توزیع این ابزار پذیرش به ازای هر فرد باالی 
ه این اطالعات مربوط به تعداد سرانالکترونیک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور 

 ارائه شده است. 11-1های کشور، در جدول سال در هر یک از استان 18ابزار پذیرش به ازای افراد باالی 

 51 خردادو اردیبهشت سال در  18دار به ازای افراد  باالی های فروشگاهی تراکنشکارتخوانتعداد سرانه استانی   11-1جدول 

 نام استان
 کارتخوانتعداد سرانه 

    55اردیبهشتفروشگاهی 
 کارتخوانتعداد سرانه 
 درصد تغییرات 55خرداد فروشگاهی 

 14117 14111 14111 اردبیل

 14117 14185 14185 اصفهان

 14117 14151 14151 البرز

 14187 14111 1411 ایالم

 14187 14111 1411 آذربایجان شرقی

 14117 14111 14111 آذربایجان غربی

 14117 14151 14188 بوشهر

 14187- 14111 14111 تهران

 14117 14181 14115 چهارمحال و بختیاری

 14117 14185 14188 خراسان جنوبی

 14857 14111 14111 خراسان رضوی

 14117 14111 1411 شمالی خراسان

 14117 14111 14111 خوزستان

                                                 

 
آمار استخراج شده  یدر شبکه مل 1151نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز بخش نتاها به تفکیک استانسال  18 یافراد باال تیآمار جمع11 

  .مد نظر قرار گرفته است 1151سال در سال  11 یافراد باال تی، جمع 51سال در سال  18 یباال تقریبی افراد تیجمع یاست. برا
11 

 

 

 نام استان
 کارتخوانتعداد سرانه 

    55اردیبهشتفروشگاهی 
 کارتخوانتعداد سرانه 
 درصد تغییرات 55خرداد فروشگاهی 

 14117- 14111 14111 زنجان

 14117 14111 141 سمنان

 14817 14111 14111 سیستان و بلوچستان

 14117 14111 14111 فارس

 14117 14115 14111 قزوین

 14817 14115 14118 قم

 14117 14111 14111 کردستان

 14117 14111 1411 کرمان

 14187 14111 14111 کرمانشاه

 14117 14111 14115 کهگیلویه و بویر احمد

 14117 14111 14111 گلستان

 14517 14111 14111 گیالن

 14117 14111 1411 لرستان

 14857 14181 14181 مازندران

 14117 14111 14111 مرکزی

 14117- 14155 14111 هرمزگان

 14117 14111 14111 همدان

 14817 14111 14111 یزد

 11-1*ادامه جدول 



11 
 

 

که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  11سال 18بهتر است توزیع این ابزار پذیرش به ازای هر فرد باالی 
ه این اطالعات مربوط به تعداد سرانالکترونیک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور 

 ارائه شده است. 11-1های کشور، در جدول سال در هر یک از استان 18ابزار پذیرش به ازای افراد باالی 

 51 خردادو اردیبهشت سال در  18دار به ازای افراد  باالی های فروشگاهی تراکنشکارتخوانتعداد سرانه استانی   11-1جدول 

 نام استان
 کارتخوانتعداد سرانه 

    55اردیبهشتفروشگاهی 
 کارتخوانتعداد سرانه 
 درصد تغییرات 55خرداد فروشگاهی 

 14117 14111 14111 اردبیل

 14117 14185 14185 اصفهان

 14117 14151 14151 البرز

 14187 14111 1411 ایالم

 14187 14111 1411 آذربایجان شرقی

 14117 14111 14111 آذربایجان غربی

 14117 14151 14188 بوشهر

 14187- 14111 14111 تهران

 14117 14181 14115 چهارمحال و بختیاری

 14117 14185 14188 خراسان جنوبی

 14857 14111 14111 خراسان رضوی

 14117 14111 1411 شمالی خراسان

 14117 14111 14111 خوزستان

                                                 

 
آمار استخراج شده  یدر شبکه مل 1151نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز بخش نتاها به تفکیک استانسال  18 یافراد باال تیآمار جمع11 

  .مد نظر قرار گرفته است 1151سال در سال  11 یافراد باال تی، جمع 51سال در سال  18 یباال تقریبی افراد تیجمع یاست. برا
11 

 

 

 نام استان
 کارتخوانتعداد سرانه 

    55اردیبهشتفروشگاهی 
 کارتخوانتعداد سرانه 
 درصد تغییرات 55خرداد فروشگاهی 

 14117- 14111 14111 زنجان

 14117 14111 141 سمنان

 14817 14111 14111 سیستان و بلوچستان

 14117 14111 14111 فارس

 14117 14115 14111 قزوین

 14817 14115 14118 قم

 14117 14111 14111 کردستان

 14117 14111 1411 کرمان

 14187 14111 14111 کرمانشاه

 14117 14111 14115 کهگیلویه و بویر احمد

 14117 14111 14111 گلستان

 14517 14111 14111 گیالن

 14117 14111 1411 لرستان

 14857 14181 14181 مازندران

 14117 14111 14111 مرکزی

 14117- 14155 14111 هرمزگان

 14117 14111 14111 همدان

 14817 14111 14111 یزد

 11-1*ادامه جدول 
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سال متقاضی استفاده از  18های مختلف را به ازای افراد باالی توزیع سررانه این ابزار در استان  11-1نمودار 
دار فروشگاهی تراکنش کارتخوانی شود که بیشترین تعداد سرانهدهد. مالحظه میخدمات این ابزار نشان می

 تعلق داشته است. تهرانو  سمنانسال به ترتیب به استان یزد،  18به ازای افراد باالی 

 
  51 خرداد سال در 18دار هر استان به ازای افراد باالی فروشگاهی تراکنش کارتخوانسرانه تعداد   11-1شکل 

 

روشگاهی ف کارتخوانها بیشترین تعداد هران که با اختالف زیادی از سایر استانشایان توجه است که شهر ت
در آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحاظ تعداد سرانه رتبه سوم را داشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول 

اختصاص داده است که ماه اخیر به خود ( در چند POSفروشگاهی ) کارتخوانرا در توزیع سرانه ابزار پذیرش 
 سال در استان تهران و یزد منسوب دانست.  18توان را به سطح جمعیت باالی این امر می

1.111
1.111
1.111

1.155
1.151

1.15
1.185
1.185

1.181
1.18

1.115
1.115

1.111
1.111

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

1.111
1.11
1.11

1.111
1.111

1.111
1.111

1.11
1.111

1.111
1.111

1.111 1.111 1.111 1.111 1.181 1.111 1.111
یزد

سمنان
تهران

هرمزگان
البرز

بوشهر
اصفهان

خراسان جنوبی
مازندران

چهارمحال و بختیاری
قزوین

قم
گلستان

خراسان رضوی
زنجان
ایالم

کردستان
گیالن
فارس

مرکزی
کرمان

کهگیلویه و بویر احمد
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
خوزستان

همدان
خراسان شمالی

کرمانشاه
لرستان

سیستان و بلوچستان

11 
 

 

 

 های پذیرش اینترنتی و موبایلیتعداد ابزار 
به وجه ت های مختلف بررسی خواهد شد. بادر استان های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزاردر این بخش تعداد 

لیات برای انجام عم های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارر که قبال ذکر شد، امکان استفاده از همانطو ارنمود
فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد،  کارتخوانپرداخت الکترونیکی )بر خالف 

های زارکان استفاده از خدمات این ابلزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته و از سایر نقاط کشور نیز ام
ها در ارتنها تعداد این ابزها برای بررسی معنا ندارد و باشد. لذا محاسبه تعداد سرانه این ابزارپذیرش میسر می

شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در های کشور بررسی میاستان
اینترنتی و  های پذیرشابزارابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. تعداد اطالعات پذیرندگان 

ترسیم  11-1در سوییچ شاپرک، در نمودار  ثبت شدههای محل استقرار پذیرندگان به تفکیک استان موبایلی
 شده است.



11 
 

 

سال متقاضی استفاده از  18های مختلف را به ازای افراد باالی توزیع سررانه این ابزار در استان  11-1نمودار 
دار فروشگاهی تراکنش کارتخوانی شود که بیشترین تعداد سرانهدهد. مالحظه میخدمات این ابزار نشان می

 تعلق داشته است. تهرانو  سمنانسال به ترتیب به استان یزد،  18به ازای افراد باالی 

 
  51 خرداد سال در 18دار هر استان به ازای افراد باالی فروشگاهی تراکنش کارتخوانسرانه تعداد   11-1شکل 

 

روشگاهی ف کارتخوانها بیشترین تعداد هران که با اختالف زیادی از سایر استانشایان توجه است که شهر ت
در آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحاظ تعداد سرانه رتبه سوم را داشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول 

اختصاص داده است که ماه اخیر به خود ( در چند POSفروشگاهی ) کارتخوانرا در توزیع سرانه ابزار پذیرش 
 سال در استان تهران و یزد منسوب دانست.  18توان را به سطح جمعیت باالی این امر می

1.111
1.111
1.111

1.155
1.151

1.15
1.185
1.185

1.181
1.18

1.115
1.115

1.111
1.111

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

1.111
1.11
1.11

1.111
1.111

1.111
1.111

1.11
1.111

1.111
1.111

1.111 1.111 1.111 1.111 1.181 1.111 1.111
یزد

سمنان
تهران

هرمزگان
البرز

بوشهر
اصفهان

خراسان جنوبی
مازندران

چهارمحال و بختیاری
قزوین

قم
گلستان

خراسان رضوی
زنجان
ایالم

کردستان
گیالن
فارس

مرکزی
کرمان

کهگیلویه و بویر احمد
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
خوزستان

همدان
خراسان شمالی

کرمانشاه
لرستان

سیستان و بلوچستان

11 
 

 

 

 های پذیرش اینترنتی و موبایلیتعداد ابزار 
به وجه ت های مختلف بررسی خواهد شد. بادر استان های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزاردر این بخش تعداد 

لیات برای انجام عم های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارر که قبال ذکر شد، امکان استفاده از همانطو ارنمود
فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد،  کارتخوانپرداخت الکترونیکی )بر خالف 

های زارکان استفاده از خدمات این ابلزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته و از سایر نقاط کشور نیز ام
ها در ارتنها تعداد این ابزها برای بررسی معنا ندارد و باشد. لذا محاسبه تعداد سرانه این ابزارپذیرش میسر می

شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در های کشور بررسی میاستان
اینترنتی و  های پذیرشابزارابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. تعداد اطالعات پذیرندگان 

ترسیم  11-1در سوییچ شاپرک، در نمودار  ثبت شدههای محل استقرار پذیرندگان به تفکیک استان موبایلی
 شده است.



11 
 

 

 
 51 خردادهای کشور در ی و موبایلی در استاننترنتیا های پذیرشابزارتعداد  11-1شکل 

عال های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فنمودار مبین آن است که بیشترین ابزار پذیرش اینترنتی در استان
ر ها قراهای تهران، خراسان رضوی و قم در راس دیگر استانهستند. در تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان

 اند.گرفته

11181111

تهران
اصفهان
خراسان رضوی
فارس
آذربایجان شرقی
گیالن
مازندران
خوزستان
البرز
قم
یزد
هرمزگان
کرمان
آذربایجان غربی
مرکزی
قزوین
کرمانشاه
گلستان
کردستان
سمنان
همدان
بوشهر
اردبیل
لرستان
زنجان
خراسان جنوبی
چهارمحال و بختیاری
سیستان و بلوچستان
خراسان شمالی
ایالم
کهگیلویه و بویراحمد

هزار ابزار پذیرش

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی

11 
 

 

 فروشگاهی در کارتخوانهای تعداد سرانه تراکنش 
 های کشوراستان

انجام عملیات پرداخت الکترونیکی نیازی به حضور کارت بانکی ندارد )یعنی در پذیرشی که  هایابزاراستفاده از 
 فروشگاهی لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق کارتخوان( بر خالف پذیرش اینترنتی و موبایلی ابزارهای

ها )که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص تعلق دارند( از به وسیله این ابزار نداشته و انجام تراکنش
ها صرفا نقاط مختلف کشور امکان پذیر است. به همین دلیل نمودار زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش

 ردادخهای مختلف برای فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان کارتخوانر برای ابزا
 ترسیم شده است.  51ماه 

 
 51 خرداددر سال در هر استان  18فروشگاهی به ازای افراد باالی  کارتخوانهای تعداد سرانه تراکنش 11-1شکل 

11.18
11.1
11.11

15.18
11.8

11.11
11.11

11.18
11.18

11.5
11.1

11.11
11.18

11.81
11.11

11.1
11.11

11.81
11.18

11.85
11.11

11.11
5.11

5.11
8.18
8.1

8.11
8.11
8.18

1.11
1.15

1 11 11 11 11
هرمزگان

یزد
تهران
البرز

بوشهر
کرمان
فارس

اصفهان
کهگیلویه و بویر احمد

سمنان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی

قم
چهارمحال و بختیاری

قزوین
خوزستان

ایالم
مازندران
مرکزی

سیستان و بلوچستان
گلستان
زنجان

خراسان شمالی
کردستان

گیالن
آذربایجان شرقی

همدان
آذربایجان غربی

اردبیل
لرستان

کرمانشاه



11 
 

 

 
 51 خردادهای کشور در ی و موبایلی در استاننترنتیا های پذیرشابزارتعداد  11-1شکل 

عال های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فنمودار مبین آن است که بیشترین ابزار پذیرش اینترنتی در استان
ر ها قراهای تهران، خراسان رضوی و قم در راس دیگر استانهستند. در تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان

 اند.گرفته

11181111

تهران
اصفهان
خراسان رضوی
فارس
آذربایجان شرقی
گیالن
مازندران
خوزستان
البرز
قم
یزد
هرمزگان
کرمان
آذربایجان غربی
مرکزی
قزوین
کرمانشاه
گلستان
کردستان
سمنان
همدان
بوشهر
اردبیل
لرستان
زنجان
خراسان جنوبی
چهارمحال و بختیاری
سیستان و بلوچستان
خراسان شمالی
ایالم
کهگیلویه و بویراحمد

هزار ابزار پذیرش

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی

11 
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در سه جایگاه نخست تعداد  تهرانهای هرمزگان، یزد و شود استانمالحظه می 11-1در نمودار همانطور که 
اند و کرمانشاه، سال در هر استان، قرار گرفته 18فروشگاهی به ازای افراد باالی  کارتخوانهای سرانه تراکنش

 اند.ماه داشته خردادهای این ابزار را در نیز کمترین تعداد سرانه تراکنشاردبیل لرستان و 

 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص .1.1
ها دو شاخص نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و در این قسمت برای بررسی پراکندگی مبالغ تراکنش

 شود .فروشگاهی معرفی می کارتخواننیز دامنه مبلغی برای 

 هاتراکنش نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول 
هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه گیری نابرابری در توزیع ارزشبه منظور اندازه 11شاخص نسبت دهکی

رداخت الکترونیک های پها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنشمحاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. می
ار های با مبالغ بسیار ریز و یا بسیهنده حذف تراکنشدباشد که روند کاهشی آن در طول زمان نشانکارتی می

های شبکه شاپرک شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش 11-1شود. جدول بزرگ و کاهش بار شبکه تعریف می
 ارائه نموده است.  51در مقایسه با ماه گذشته و نیز ماه مشابه سال  51 خردادرا در 

 شاخص نسبت دهکی  11-1جدول 

 55خرداد  55اردیبهشت  54 خرداد محاسبه نسبت دهکی

 11،811،118 5،511،111 11،111،111 میانگین مبالغ تراکنش دهک دهم )ریال(

 5،111 11،511 5،111 میانگبن مبالغ تراکنش دهک اول )ریال(

5141،185 511411 1،111411 نسبت دهکی  

 

                                                 

 
 1-1-1رجوع شود به پیوست  11
 

11 
 

 

ای هقابل مالحظ افزایششود که نسبت دهکی چه در مقایسه ماهانه و چه در قیاس نقطه به نقطه مالحظه می
و متوسط مبالغ  نسبت به اردیبهشت کاهش 51در خرداد داشته است، به عبارت دیگر، متوسط مبالغ دهک اول 

را تجربه  افزایش 51ردیبهشت هم در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته و هم در مقایسه با ا دهک دهم
 فزایشااختالف بین دو دهک مرزی،  افزایشیافته است، همین  افزایشها نموده و پراکندگی مبلغی تراکنش

نسبت  51متوسط مبلغ تراکنش دهک دهم در خرداد  به دنبال داشته است. 51 خرداد ماهنسبت دهکی را در 
هزار واحدی را تجربه نموده است که این رقم در مقایسه نقطه به  1،811به اردیبهشت ماه افزایش بیش از 

 باشد.واحد می 1،111به افزایش بیش از  51با خرداد ماه  51نقطه خرداد ماه 
 

 
 روند نسبت متوسط مبالغ دهک دهم به دهک اول قیمتی   11-1شکل 

 

 میلیون ریال رسیده است. 11مرز  باالیها به در این ماه مجددا میانگین ده درصد باالی مبالغ تراکنش
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 فروشگاهی کارتخوانهای دامنه مبلغی تراکنش 
 51ماه  خردادفروشگاهی طی  کارتخوانهای مربوط به در این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش

 گیرد. می ترسیم شده و مورد بررسی قرار

که این بازه  اندریال قرار گرفته 111،111تا  11،111بازه  ها در، بیشترین تعداد تراکنش11-1 بر اساس نمودار
 111،111ها با مبلغ زیر درصد تراکنش 11همچنین حدود  .گیردها را در بر میراکنشدرصد از کل ت 11411

  گیرد.را در بر میها درصد مبالغ تراکنش 1541اند که این بازه صرفا ریال انجام گرفته

 

 51 خردادفروشگاهی )بر حسب ریال( در  کارتخوانهای ابزار دامنه مبلغی تراکنش 11-1شکل 

 

برابر با  در ابزار کارتخوان فروشگاهی ریال 11،111زیر با مبلغ های تعداد تراکنشدر خرداد سال جاری، 
تعداد این  .داردرا نیز در بر گیری تراکنش مانده عدد 15،118،111 عدد تراکنش بوده است که 111،111،111

  باشد.درصدی می 1141ریال نسبت به ماه گذشته دارای افزایش  11،111های دارای مبلغ کمتر از تراکنش
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عدد تراکنش  151،111،111ریال برابر با  111،111ریال و  11،111بین  با مبلغ هایهمچنین تعداد تراکنش
عدد تراکنش  111،111،815ریال برابر با  111،111االی ب با مبلغ زار پذیرش اینترنتیاب هایبوده و کل تراکنش

 باشد.درصد می 1141و  1541می باشد که میزان تغییرات آنها نسبت به ماه گذشته به ترتیب برابر با 

ا حدودی اینترنتی ت ابزار پذیرش هایشود، این بازه برای تراکنشالبته همانطور که در نمودار زیر نشان داده می
تری از ، تعداد و مبلغ بیشفروشگاهی کارتخوانظ شباهت به نمودار دامنه مبلغی ابزار متفاوت بوده و ضمن حف

پرداخت قبض و  هایهزار ریال تمرکز کرده است که عمدتا مربوط به تراکنش 111زیر ها در بخش تراکنش
 باشد. میتلفن همراه شارژ  خرید

 
 51 خرداد)بر حسب ریال( در  یاینترنت پذیرش های ابزاردامنه مبلغی تراکنش 11-1شکل 

 

سیار نزدیک به ها ب، دامنه مبلغ تراکنشهای انجام شده با ابزار پذیرش اینترنتیتراکنش دامنه مبلغی بررسیر د
متر های دارای مبلغ کباشد به نحوی که تعداد تراکنشفروشگاهی می هایکارتخوانها در دامنه مبلغ تراکنش

نمودار ارائه شده به وضوح  دهند.ها را تشکیل میدرصد کل تراکنش 11هزار ریال نزدیک به  111،111از 
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 کارتخوانار های ابزاینترنتی نیز مانند تراکنش ابزار پذیرش هایباشد که بیشتر تراکنشمبین این امر می
 گردد.های خرد استفاده میوشگاهی به منظور پرداختفر

 
 51 خرداد)بر حسب ریال( در  موبایلپذیرش های ابزار دامنه مبلغی تراکنش 11-1شکل 

 

تی موبایلی شرایط کامال متفاوت با ابزار پذیرش اینترنابزار پذیرش های در بررسی نمودار دامنه مبلغی تراکنش
ریال  11،111ها دارای مبلغ کمتر از درصد مجموع تراکنش 11باشد به نحوی که فروشگاهی می کارتخوانو 
های شارژ با با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتباشند. ریال می 11،111درصد دارای  مبلغ کمتر از  81و 

های شارژ موبایلی به منظور تهیه کارت ابزار پذیرشریالی و همچنین اقبال فراوان  11،111از  مبلغ کمتر
 ریال 11،111های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از توان حضور حداکثری تراکنشاپراتورهای مختلف، می

 توجیه نمود.
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 بندی عملکرد شبکه پرداخت در دوره گزارش جمع .1.1
درصدی  1141نسبت به اردیبهشت ماه دارای افزایش  51های شاپرکی در خرداد ماه سال تعداد تراکنش

نسبت به اردیبهشت  51درصدی در خرداد  1141افزایش های شاپرکی نیز همچنین مبلغ تراکنش باشد.می
د در شها را به سبب وجود نرخ مثبت رتوان بخشی از این افزایش مبلغ تراکنشباشد که میرا دارا می ماه

 ها دانست.تعداد تراکنش
 5141به ترتیب  51و همچنین خرداد  51در مقایسه با اردیبهشت  51های خرداد رشد حقیقی مبلغ تراکنش

 باشد. درصد می 11411و 

خرداد  هایفروشگاهی از مجموع تراکنش کارتخوان اینترنتی، موبایلی وپذیرش سهم هر یک از ابزارهای 
درصد که در این بین تنها سهم ابزار پذیرش  11481و  51411،  1141ت است از به ترتیب عبار 51ماه 

 باشد.اینترنتی کاهشی می

فن تل پرداخت قبض و خرید شارژ کاال و خدمات، سرویس های خریدسهم مبلغی هر یک از انواع سرویس
درصد که در  8141 و 18451به ترتیب عبارت است از  51های خرداد ماه سال از کل مبلغ تراکنش همراه

درصدی را دارا  1141ها نسبت به ماه گذشته کاهش های خرید از کل مبلغ تراکنشاین بین سهم تراکنش
 باشد.می

پرداخت سرویس مانده گیری و سرویس ، کاال و خدمات خرید هایسهم تعدادی هر یک از انواع سرویس
 11411و  1141، 11411به ترتیب  51های خرداد ماه از کل تعداد تراکنشتلفن همراه قبض و خرید شارژ 

 باشد.درصد می

 باشد.واحد می 5141،185برابر  51ها در خرداد نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش

سال کشور به  18نفر جمعیت باالی  11،111به ازای هر  51سرانه تعداد ابزارهای پذیرش خرداد ماه 
های کارتخوانواحد به ازای  14185واحد به ازای کل ابزارهای پذیرش،  14151ترتیب عبارت است از 

 واحد به ازای ابزارهای پذیرش اینترنتی. 1141واحد به ازای ابزارهای پذیرش موبایلی و  1141فروشگاهی، 

 11411عبارت است از  51سال کشور نیز در خرداد ماه  18سرانه تعداد تراکنش به ازای افراد باالی 
تراکنش به ازای  5541، گاهیهای فروشکارتخوانتراکنش به ازای  18411اکنش به ازای کل ابزارها، تر

 تراکنش به ازای ابزار پذیرش اینترنتی. 1141ابزار پذیرش موبایلی و 



11 
 

 

 کارتخوانار های ابزاینترنتی نیز مانند تراکنش ابزار پذیرش هایباشد که بیشتر تراکنشمبین این امر می
 گردد.های خرد استفاده میوشگاهی به منظور پرداختفر

 
 51 خرداد)بر حسب ریال( در  موبایلپذیرش های ابزار دامنه مبلغی تراکنش 11-1شکل 

 

تی موبایلی شرایط کامال متفاوت با ابزار پذیرش اینترنابزار پذیرش های در بررسی نمودار دامنه مبلغی تراکنش
ریال  11،111ها دارای مبلغ کمتر از درصد مجموع تراکنش 11باشد به نحوی که فروشگاهی می کارتخوانو 
های شارژ با با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتباشند. ریال می 11،111درصد دارای  مبلغ کمتر از  81و 

های شارژ موبایلی به منظور تهیه کارت ابزار پذیرشریالی و همچنین اقبال فراوان  11،111از  مبلغ کمتر
 ریال 11،111های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از توان حضور حداکثری تراکنشاپراتورهای مختلف، می

 توجیه نمود.

 

 

11.117

11.17

11.117
11.117

81.117
51.117

1117. 1117. 1117.

%
117
117
117
117
117
117
117
817
517

1117

درصد تعداد
درصد تجمعی تعداد
درصد تجمعی مبلغ

11 
 

 

 بندی عملکرد شبکه پرداخت در دوره گزارش جمع .1.1
درصدی  1141نسبت به اردیبهشت ماه دارای افزایش  51های شاپرکی در خرداد ماه سال تعداد تراکنش

نسبت به اردیبهشت  51درصدی در خرداد  1141افزایش های شاپرکی نیز همچنین مبلغ تراکنش باشد.می
د در شها را به سبب وجود نرخ مثبت رتوان بخشی از این افزایش مبلغ تراکنشباشد که میرا دارا می ماه

 ها دانست.تعداد تراکنش
 5141به ترتیب  51و همچنین خرداد  51در مقایسه با اردیبهشت  51های خرداد رشد حقیقی مبلغ تراکنش

 باشد. درصد می 11411و 

خرداد  هایفروشگاهی از مجموع تراکنش کارتخوان اینترنتی، موبایلی وپذیرش سهم هر یک از ابزارهای 
درصد که در این بین تنها سهم ابزار پذیرش  11481و  51411،  1141ت است از به ترتیب عبار 51ماه 

 باشد.اینترنتی کاهشی می

فن تل پرداخت قبض و خرید شارژ کاال و خدمات، سرویس های خریدسهم مبلغی هر یک از انواع سرویس
درصد که در  8141 و 18451به ترتیب عبارت است از  51های خرداد ماه سال از کل مبلغ تراکنش همراه

درصدی را دارا  1141ها نسبت به ماه گذشته کاهش های خرید از کل مبلغ تراکنشاین بین سهم تراکنش
 باشد.می

پرداخت سرویس مانده گیری و سرویس ، کاال و خدمات خرید هایسهم تعدادی هر یک از انواع سرویس
 11411و  1141، 11411به ترتیب  51های خرداد ماه از کل تعداد تراکنشتلفن همراه قبض و خرید شارژ 

 باشد.درصد می

 باشد.واحد می 5141،185برابر  51ها در خرداد نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش

سال کشور به  18نفر جمعیت باالی  11،111به ازای هر  51سرانه تعداد ابزارهای پذیرش خرداد ماه 
های کارتخوانواحد به ازای  14185واحد به ازای کل ابزارهای پذیرش،  14151ترتیب عبارت است از 

 واحد به ازای ابزارهای پذیرش اینترنتی. 1141واحد به ازای ابزارهای پذیرش موبایلی و  1141فروشگاهی، 

 11411عبارت است از  51سال کشور نیز در خرداد ماه  18سرانه تعداد تراکنش به ازای افراد باالی 
تراکنش به ازای  5541، گاهیهای فروشکارتخوانتراکنش به ازای  18411اکنش به ازای کل ابزارها، تر

 تراکنش به ازای ابزار پذیرش اینترنتی. 1141ابزار پذیرش موبایلی و 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی .1
شود. شرکت رائه دهنده آن خدمت محسوب میهای اترین اهداف شرکتهمواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی

شاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه و انجام 
پذیری حس های معوق و نیز در عدم دسترسکاهش در میزان خطاها، تراکنش باشد.ها میصحیح پرداخت

شود و تالش شاپرک در راستای کاهش این کرد شاپرک محسوب میشده خدمات، عاملی مثبت در عمل
 گردد.هایی برای سنجش این هدف ارائه میباشد. در زیر شاخصمی مشکالت

 هاهای موفق به کل تراکنشدرصد تراکنش .1.1
 های شبکه و افزایش نسبتهای شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاترین برنامهیکی از اصلی

 1ها در باشد. در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها میهای موفق از کل تراکنشتراکنش

11 
 

 

و خطای کسب و  18، خطای کاربری11، خطای شاپرکی11ی پذیرندگی، خطا11ی صادرکنندگیگروه اصلی خطا
وفق و ناموفق )خطادار( کل های ماطالعات مربوط به تعداد تراکنش 1-1جدول  شوند.بندی میطبقه 15کار

درصدی  88411های موفق و درصدی تراکنش 11485دهد که حاکی از سهم شبکه شاپرک را نشان می
 باشد.می 51ماه سال  خردادهای رخ داده در خطا

 51ها در خرداد ل تراکنشهای موفق و ناموفق از کتعداد و سهم تراکنش  1-1جدول 

 

 ها تراکنش در داده های رخآنالیز خطا .1.1
ها انواع مختلفی دارند که آمار تعداد  هر یک از انواع خطا در جدول های تراکنشهمانطور که ذکر گردید، خطا

ها، خطا از نوع ارائه شده است. اطالعات جدول حاکی از آن است که همچنان عمده ترین دلیل بروز خطا 1-1
باشد. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ها میدرصدی از کل تراکنش 145کاربری با سهم 

 سازی در این زمینه را باشد که لزوم آمورش و فرهنگدارنده کارت می عملکردرتباطی نداشته و ناشی از ا
  نماید.تاکید می

  

                                                 

 
 . 1-1-1-1به پیوست  رجوع شود 11
 .1-1-1-1به پیوست  رجوع شود 11
 .1-1-1-1به پیوست  رجوع شود 11
 .1-1-1-1به پیوست  رجوع شود 18
 .1-1-1-1رجوع شود به پیوست  15

 سهم تعداد  نوع تراکنش

 854117 515،118،185 های موفقتراکنش

 114887 111،111،111 های ناموفق و خطادارتراکنش

 7111 1،111،111،811 هاتعداد کل تراکنش
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 های رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتیآنالیز خطا  1-1جدول 

 سهم تعداد  نوع تراکنش و  انواع خطا

 854117 515،118،185 تراکنش های موفق موفق

 ناموفق

 14117  1،181،115 خطای پذیرندگی

 54117  111،111،111 خطای کاربری

 14117  11،118،511 خطای صادرکنندگی

 14117  111،151 خطای شاپرکی

 14117  111،511 خطای کسب و کار

 1117 1،111،111،811 هاتعداد کل تراکنش

 

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

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

 

 دهد.های خطادار را نشان میها از کل تراکنشنیز سهم انواع خطا 1-1نمودار 

تراکنش های موفق
85.117

خطای پذیرندگی
1.17

خطای کاربری
5.17

خطای صادرکنندگی
1.17

خطای شاپرکی
1.117

خطای کسب و کار
1.117

خطاها
11.88%
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 سهم هر یک از انواع خطا 1-1شکل 

های موفق را در های ناموفق و نیز تراکنشتغییرات هر یک از انواع تراکنش 1-1اطالعات مندرج در جدول 
 دهد. را نشان می اردیبهشتنسبت به ماه  51ماه سال  خرداد

 51 خردادو  اردیبهشتها در ها و خطامقایسه تعداد انواع تراکنش  1-1جدول 

 درصد تغییرات 55خرداد  55اردیبهشت  نوع تراکنش و انواع خطا

 ناموفق

 14117  1،181،115 1،111،118 خطای پذیرندگی

 14117-  111،111،111 111،811،111 خطای کاربری

 114187  11،118،511 11،111،511 صادرکنندگیخطای 

 54117-  111،151 111،111 خطای شاپرکی

 14117  111،511 111،111 خطای کسب و کار

 14157 111،111،111 111،181،118 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 14117 515،118،185 511،111،111 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 14117 1،111،111،811 1،111،111،111 ی موفق و خطادارهاتراکنشتعداد کل 

 

خطای پذیرندگی
1.817

خطای کاربری
81.187

خطای صادرکنندگی
11.557

خطای شاپرکی
1.117

خطای کسب و کار
1.157

خطای پذیرندگی خطای کاربری خطای صادرکنندگی خطای شاپرکی خطای کسب و کار
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خطای کاربری
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خطای کسب و کار
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خطاها
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و شاپرکی نسبت  کاربریدو نوع خطای  51ماه  خردادشود که در مالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
 باشد، نخست اینکهاین موضوع از دو منظر دارای اهمیت میاند. کاهش داشته اردیبهشتبه ماه قبل یعنی 

توان به دلیل تالش بی وقفه و نحوه عملکرد مطلوب درصدی تعداد خطاهای شاپرکی را می 1145کاهش 
 میزان فرهنگمیان دانست و دیگر آنکه با توجه به وجود رابطه مستقیم  51شبکه شاپرک در خرداد ماه سال 

لیل سطح توان به دبا میزان خطاهای کاربری، رشد منفی تعداد این خطاها را میسازی و آموزش عمومی 
 عملکرد مطلوب آموزشی در فضای استفاده از پرداخت الکترونیک دانست.

 

 پذیری حس شده خدماتدسترس .1.1
یکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام 

پذیری حس شده تراکنش موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس
تمی های موفق سیسهای موفق سیستمی کل شبکه یا تراکنشخدمات تعریف شده است که سهم تراکنش

ات پذیری حس شده خدمکند. اطالعات مربوط شاخص دسترسها محاسبه میسوئیچ شاپرک را از کل تراکنش
 ارائه شده است.  1-1در جدول 

 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی پذیری حس شدهدسترس 1-1جدول 

 های موفقتراکنش
 55 خرداد 55 اردیبهشت 54خرداد 

پذیری دسترس هاتعداد تراکنش
پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده

پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده
 حس شده

ی سیستم های موفقتراکنش
 11پرداخت  کل شبکه

 811،118،511  514117 1،111،811،111 584117 1،115،111،811 584117 

تراکنشهای موفق سیستمی 
 554517 1،111،111،111 554517 1،111،118،115 554817  851،151،111  شاپرکی11

 - 1،111،111،811 - 1،111،111،111  -  851،818،115  تعداد کل تراکنش

                                                 

 
 .1-1-1-1پیوست رجوع شود به  11 

 .5-1-1-1رجوع شود به پیوست  11
11 

 

 

 

بوده که  51ماه سال  خرداددرصدی خدمات شرکت شاپرک در  51455حاکی از در دسترس بودن  1-1جدول 
درصدی داشته است.  1141بهبود حدود  51 خرداددرصدی و نسبت به  1141ماه بهبود  اردیبهشتنسبت به 

 باشد.یشاپرک م شبکه حس شده پذیرینکته حائز اهمیت در این بررسی وجود روند رو به رشد میزان دسترس

 رخ داده در شبکه معوقهای آنالیز تراکنش .1.1
کارتی و روند آن در طول زمان،  الکترونیک پرداخترخ داده در شبکه  11معوقهای شاخص میزان تراکنش

 بایستهایی است که بر کیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا مییکی از شاخص
مقادیر این شاخص  1-1ها روندی کاهشی داشته باشد. جدول به کل تراکنش معوقهای نسبت تعداد تراکنش
 را ارائه نموده است.

51 و خرداد رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در اردیبهشت مغایرتیهای درصد تراکنش  1-1جدول   

 تغییرات 55خرداد  55اردیبهشت   معوقهای تراکنش

 2/258 111،111  111،115 معوقهای تراکنش تعداد

 2/078 515،118،185  511،111،111 هاکل تراکنش تعداد

به  معوقهای تراکنش نسبت تعداد
 هاکل تراکنش

0/0348 0/0348 0/0028 

 

ماه  خرداددر ها درصدی تعداد کل تراکنش 1با رشد بیش از  شودمالحظه می 1-1همانطور که در جدول 
درصدی داشته است.  1148 در همین دوره زمانی افزایش معوقهای تعداد تراکنش اردیبهشت،نسبت به ماه 

درصدی  11141افزایش  ماه گذشته به نسبتنیز ها های معوق به کل تراکنششاخص نسبت تعداد تراکنش
 داشته است.

                                                 

 
 .1-5-1-1 رجوع شود به پیوست  11 
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 وضعیت کیفیت ارائه خدمات در دوره گزارش جمع بندی  .1.1
 به شرح زیر 51های شبکه پرداخت کارتی کشور در خرداد ماه کیفیت تراکنشبه طور کلی وضعیت 

 گردد: ارائه می
 11485 مانده را انواع تراکنشدرصد باقی 88411موفق بوده و  51های خرداد ماه درصد کل تراکنش-

های خطا در خرداد های خطا از کل تراکنشدهند. سهم انواع تراکنشل میهای خطا در شبکه تشکی
درصد، خطای صادر  1141درصد، خطای شاپرکی  8141عبارت است از خطای پذیرندگی  51ماه سال 
 درصد. 1541درصد و خطای کسب و کار  18481درصد، خطای کاربری،  55411کنندگی 

 درصد و همین  11458محاسبه شده به ازای کل شبکه پرداخت  حس شده پذیریمیزان دسترس
پذیری شاپرک نسبت به باشد که میزان دسترسدرصد می 51455میزان به ازای شبکه شاپرک 

 دهد.درصدی را نشان می 141اردیبهشت ماه بهبود 
  میزان  درصد بوده که این 11141هایهای معوق به کل تراکنشنسبت تراکنش 51در خرداد ماه سال

 دهد.درصدی را نمایش می 11141رشد  51نسبت به اردیبهشت ماه 
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 های ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسی عملکرد شرکت .1
هر نیز ها و تراکنشتعداد و مبلغ از   PSPهای های این بخش با هدف بررسی سهم هر یک از شرکتشاخص

شود تا با پرداخت الکترونیک کارتی تعریف شده در سوییچ شاپرک ارائه میهای پذیرش شبکه یک از ابزار
بررسی روند هر یک بتوان علیرغم نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی بازار و صنعت پرداخت 

 های مناسب را اتخاذ نمود. الکترونیک کارتی را تشخیص داد و سیاست

عملکرد  یبررس" ینبخش تحت عناو یردر دو ز PSP یهابازار، عملکرد شرکت یهابخش از شاخص ینر اد 
تحلیل و  "یفروشگاه کارتخواندر خصوص  PSP یهاشرکتاستانی عملکرد  "و  "PSP یهاشرکت یکل

 بررسی خواهد شد.

  PSPهای بررسی عملکرد شرکت .1.1
ر تعیین و بررسی گردیده و پس ازآن در این بخش ابتدا سهم هر شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت، از بازا

گردد. سپس برای سنجش تمرکز در بازار فروشگاهی برای هر شرکت محاسبه می کارتخوانشاخص اثربخشی 
 هیرشمن استفاده شده است. -ابزارهای پذیرش هر شرکت از شاخص هرفیندال

از بازار  PSPهایشرکت تعدادی و مبلغی هر یک از سهم 
 کارت پرداخت الکترونیکهای حوزه تراکنش

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
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بر  باشد تا با نظارت تهها در صنعت اطالع داششرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب دیبا
وجود با مهای و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیها، بتواند در هدانآعملکرد 

های در همین راستا سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت .دینما فاینقش ا ،شرکت جدید تیصدور مجوز فعال
 ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 51خرداد ها در از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1شکل 

باشد. همانگونه یبازار م هایتراکنش از کل PSPهر شرکت  هایتراکنش دهنده سهم تعدادیشکل باال نشان
درصد  81411با  "پرداخت الکترونیک سامان"درصد، 11411با  "پرداخت ملتبه"گردد، شرکت می که مشاهده

 اند.ها را در بازار از آن خود نمودهدرصد بیشترین سهم تعدادی تراکنش 11411با  "آسان پرداخت پرشین"و 

درصدی از تعداد 11411پرداخت ملت با سهم شرکت بهگردد، های مربوطه مشاهده میهمانگونه که در شکل
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در درصدی از مبلغ تراکنش 11411ها و سهم تراکنش

 قرار گرفته است. هر دو سهم جایگاه نخست 

آسان پرداخت پرشین
11.117 الکترونیک کارت دماوند

1.117

به پرداخت ملت
11.117

ارگادپرداخت الکترونیک پاس
نپرداخت الکترونیک ساما1.157

11.817

پرداخت نوین آرین
1.187

ک  تجارت الکترونی
پارسیان
11.117

خدمات نوین داده ورزی  
سداد
1.517

سایان کارت
1.517

فن آوا کارت
1.117 کارت اعتباری ایران کیش

1.117

مبنا کارت آریا
1.817

11 
 

 

 
 51 ها در خرداداز نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1شکل 

 

درصد سهم،  11411با  "کارت اعتباری ایران کیش"، شرکت "پرداخت ملتبه"گردد که، پس از مشاهده می
را به لحاظ درصد سهم سومین جایگاه  88411با  "خدمات نوین داده ورزی سداد"و شرکت دومین جایگاه 

 .اندکسب کردهسهم مبلغی در بازار 

های هر یک از از بازار تراکنش PSPهایشرکت سهم 
 های پذیرش ابزار

های در ابزار PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
های پذیرش برای دو ماه از بازار ابزار PSPهای شرکتهای هر یک از شود. سهم تعدادی تراکنشپذیرش می

 خردادارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  1-1 در جدول 51سال  دیبهشت و خردادار
پرداخت درصد متعلق به شرکت به 11411فروشگاهی با  کارتخوانهای بیشترین سهم از تعداد تراکنش 51ماه 

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین و از  11411های ابزار پذیرش موبایلی با ملت، از تعداد تراکنش
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 تجارت الکترونیک پارسیاندرصد متعلق به شرکت  81415های ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد تراکنش
 بوده است. 

داد ماه گذشته جایگاه نخست در تعدین رفروشایان توجه است که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که در 
مجددا در جایگاه نخست  اردیبهشت و خرداددو ماه ینترنتی را از دست داده بود، در ذیرش اهای ابزار پتراکنش

 های این ابزار پذیرش قرار گرفت. سهم از تعداد تراکنش
 

  51 و خرداد پذیرش در اردیبهشت هاییک از ابزار های هراز تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-1جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از تعداد تراکنش
 فروشگاهی کارتخوان

های ابزار سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش اینترنتی

های سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

ت
اردیبهش

55
 

خرداد 
55

 

اختالف
ت  

اردیبهش
55

 

خرداد
55

 

اختالف
ت  

اردیبهش
55

 

خرداد
55

 

اختالف
 

 14517- 114117 114117 14117 14117 14117 14117- 114157 114117 آسان پرداخت پرشین

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14187 14157 14117 فن آوا کارت

 14117 14157 14117 14117- 14817 14117 14117 84157 84187 کارت اعتباری ایران کیش

 14157- 14117 14817 14117 14157 14117 14117 14117 14517 مبنا کارت آریا

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 الکترونیک کارت دماوند

 14117- 14117 14117 14117 114117 114817 0/358- 114117 184117 به پرداخت ملت

 14117- 14117 14117 14117 14117 14117 14187- 84117 84157 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 2/478 114117 184117 14117 154817 184157 14117 114517 114817 پرداخت الکترونیک سامان

 14187 154117 154117 14117- 14117 14817 14117- 14187 14117 پرداخت نوین آرین

 14117- 14887 14857 5/118- 154817 114587 14117 114117 114117 تجارت الکترونیک پارسیان

 14117 14117 14117 14817 114117 114117 14117 14117 14117 خدمات نوین داده ورزی سداد

 14157 14117 14117 14117 14117 14117 14157 14117 14517 سایان کارت

 

به تفکیک نوع ابزار در  PSPهای ها برای هر یک از شرکترشد یا افت در سهم بازار به لحاظ تعداد تراکنش
 هایها در هر یک از ابزارگذاری هر یک از شرکتجدول فوق ارائه شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

11 
 

 

ها شود که بیشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنشمالحظه می 1-1جدول دهد. در پذیرش را نشان می
پرداخت به"به شرکت درصد کاهش  1541فروشگاهی با  وانکارتخماه، در  اردیبهشتنسبت به  خرداددر ماه 

 در ابزار پذیرش و "تجارت الکترونیک پارسیان"به شرکت  افتدرصد  1141در ابزار پذیرش اینترنتی با  ،"ملت
 هایداشته است. سهم شرکت تعلق "پرداخت الکترونیک سامان"شرکت به  رشددرصد  1141موبایلی با 

های پذیرش در نمودار بعدی نمایش های هر یک از ابزاراز تعداد تراکنشمختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت 
 داده شده است. 

 
 51 های پذیرش در خردادی هریک از ابزارهااز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

 

و اردیبهشت دو ماه  های پذیرش برایاز بازار ابزار PSPهای های هر یک از شرکتهم مبلغی تراکنشس 
ماه بیشترین سهم  عات این جدول مبین آن است که در خردادارائه شده است. اطال 1-1جدول در  51خرداد 

 11411درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی با  11411فروشگاهی با  کارتخوانابزار های دو مبلغی از تراکنش
آسان "درصد متعلق به شرکت  81411و در ابزار پذیرش موبایلی با  "پرداخت ملتبه"درصد متعلق به شرکت 

 بوده است. "پرداخت پرشین
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 ابزار پذیرش اینترنتی

های سهم از مبلغ تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

ت 
اردیبهش

55
 

خرداد
55

 

اختالف
ت  

اردیبهش
55

 

خرداد
55

 

اختالف
ت  

اردیبهش
55

 

خرداد
55

 

اختالف
 

 14117- 114817 114157 14117- 14157 14117 14117 14817 14157 آسان پرداخت پرشین

 14117 14117 14117 14117- 14117 14187 14117 14117 14117 فن آوا کارت

 14117 14117 14117 14117 14517 14117 14117 114117 114187 کارت اعتباری ایران کیش

 14117- 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14817 14117 مبنا کارت آریا

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 الکترونیک کارت دماوند

 14117- 14187 14117 4/418- 114117 114117 0/758- 114117 114117 به پرداخت ملت

 14117 14117 14187 14117 14157 14117 14117- 14117 14117 الکترونیک پاسارگادپرداخت 

 3/018 114187 154117 14117 114117 114117 14117 114117 54587 پرداخت الکترونیک سامان

 14187- 114157 114117 14157- 14117 14157 14117- 14117 14117 پرداخت نوین آرین

 14117- 14117 14117 14117 14117 14117 14117- 84517 84517 پارسیانتجارت الکترونیک 

 14117 14117 14117 14187 154517 114117 14117 114117 54817 خدمات نوین داده ورزی سداد

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14157 14117 سایان کارت

 

 

در ابزار  51 و خرداد ها در دو ماه اردیبهشتاست که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش الزم به ذکر
شرکت درصد کاهش متعلق به  1141در ابزار پذیرش اینترنتی با  و نیزدرصد افت  1541فروشگاهی با  کارتخوان

پرداخت الکترونیک "متعلق به شرکت  رشددرصد  1141و در ابزار پذیرش موبایلی با  "به پرداخت ملت"
 بوده است. "سامان

 دهد.نمایش می 51ماه  خردادهای مختلف را در های ابزاراز مبلغ تراکنش PSPهای سهم شرکت 1-1شکل 

11 
 

 

 
 51 خرداددر  های پذیرشهای هر یک از ابزاراز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

های این بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت مقایسه جداول و نمودارهای گذشته همانند ماه
است  داشتهپرداخت های ارائه دهنده خدمات ها را در بین شرکتدماوند کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

 ده است.صفر بوهای پذیرش تقریبا ابزار کلیهو سهم آن از بازار 

 

 فروشگاهی کارتخوانشاخص اثربخشی  
ها فروشگاهی تن کارتخواندر حوزه پرداخت الکترونیک، از سه ابزار پذیرش موجود در این حوزه، ابزار پذیرش 

 کارتخوانهای صرف تعداد تراکنشباشد. در این راستا ابزار نیازمند به حضور فیزیک کارت در محل می
دمات های ارائه دهنده خبرای سنجش و بررسی عملکرد شرکت  شاخص مناسبی ابزاراین فروشگاهی و یا تعداد 

 هایکارتخوانتعداد تراکنش  های انجام گرفته دو شاخصطی بررسیباشد، نمیپرداخت برای این ابزار 
 ب اینکننده عملکرد شرکت و توزیع مناستوانند تعیین میکنار یکدیگر در و میزان اثر بخشی آن فروشگاهی

 باشد. هاتوسط شرکت هاابزار

%

117
117
117
117
117
117
117
817
517

1117

آسان  
پرداخت  
پرشین

فن آوا کارت کارت 
اعتباری  

ایران کیش

مبنا کارت 
آریا

الکترونیک
کارت دماوند

به پرداخت  
ملت

پرداخت  
الکترونیک
پاسارگاد

پرداخت  
الکترونیک

سامان

پرداخت  
نوین آرین

تجارت 
الکترونیک
پارسیان

خدمات 
نوین داده  
ورزی سداد

سایان کارت

کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی
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سبت ن استفاده نمود. این شاخص بیانگر فروشگاهی کارتخواناثربخشی توان از شاخص میبرای این منظور 
عداد شبکه، به نسبت تهای کارتخوانهای یک شرکت از کل تراکنشهای فروشگاهی کارتخوانهای تراکنش

 عدد حاصل .11ها استفعال سیستمی شرکتهای کارتخوانکل یک شرکت بهفعال سیستمی های کارتخوان
یانگر بو مقدار آن  دهدرا نشان می ک شرکت در شبکه پرداخت الکترونیکهای یکارتخوانمیزان اثربخشی 

  باشد. می پرداختشبکه های فروشگاهی کارتخوانهای توانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان 

های برای هر یک از شرکتهای فروشگاهی فعال سیستمی کارتخواناثربخشی شاخص زیر جدول در در ادامه 
PSP  محاسبه شده است. 51در خرداد ماه 

 51 اهی فعال سیستمی هر شرکت در خردادهای فروشگکارتخواناثربخشی  شاخص 1-1جدول 

 پرداخت نام شرکت خدمات ردیف
سهم از کل 
 تعداد ابزار

سهم از کل 
 تراکنش ها

 کارتخواناثربخشی 
فروشگاهی فعال 

 سیستمی
 14151 14111 14111 به پرداخت ملت 1

 14111 14115 14111 پرداخت الکترونیک سامان 1

 14111 14111 14181 آسان پرداخت پرشین 1

 14811 14111 14111 فن آوا کارت 1

 14151 14181 14111 الکترونیک پاسارگادپرداخت  1

 14151 14111 14111 تجارت الکترونیک پارسیان 1

 14118 14111 14111 پرداخت نوین آرین 1

 14111 14111 14111 داده ورزی سدادخدمات نوین  8

 14111 14181 14111 کارت اعتباری ایران کیش 5

 14111 14111 14111 مبنا کارت آریا 11

 14188 14111 14111 سایان کارت 11

 14181 14111 14111 الکترونیک کارت دماوند 11

 

                                                 

 
 .11-1-1رجوع شود به پیوست 11

11 
 

 

ن آسا"و  "پرداخت الکترونیک سامان"، "به پرداخت ملت"شرکت  سه نیز همچون ماه گذشتهخرداد ماه در 
های این که جذب تراکنش ستبه این معنا اند، که اینهشاخص اثربخشی باالتر از یک داشت "پرداخت پرشین

ه های کشور بوده است. بکارتخوانهایشان از کل کارتخوانها بیشتر از سهم تعداد کارتخوانها بر روی شرکت
ها ای بوده که در جذب بیشتر تراکنشها به گونههای فروشگاهی این شرکتکارتخوانعبارت دیگر نحوه توزیع 

توزیع  کارایی ،فروشگاهی کارتخوانشاخص اثربخشی بنابراین اند. تر عمل نمودهها موفقبه نسبت سایر شرکت
ها به سبب کاراتر بودن توزیع، باید با جایابی مناسب و شرکت نمودهرا بررسی  PSPهای های شرکتکارتخوان
 بخشند. های بیشتر، شاخص اثر بخشی این ابزار پذیرش را بهبودها برای جذب تراکنشکارتخوان

برای دو   PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت کارتخواندر ادامه در جدول زیر شاخص اثربخشی 
 با یکدیگر مقایسه شده اند. 51ماه اردیبهشت و خرداد 

 51فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اردیبهشت و خرداد های کارتخواناثربخشی  شاخصمقایسه  1-1جدول 

 اختالف 55خرداد  55اردیبهشت  شرکت خدمات پرداخت ردیف

 14111- 14151 14111 به پرداخت ملت 1
 14118- 14111 14111 پرداخت الکترونیک سامان 1
 14111- 14111 14111 آسان پرداخت پرشین 1

 14111- 14811 14811 فن آوا کارت 1

 14111- 14151 14811 پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1
 14111 14151 1411 تجارت الکترونیک پارسیان 1

 14111- 14118 14115 پرداخت نوین آرین 1
 14111- 14111 14111 خدمات نوین داده ورزی سداد 8
 14111 14111 14118 کارت اعتباری ایران کیش 5

 14118- 14111 14111 مبنا کارت آریا 11
 14111 14188 14118 سایان کارت 11

 14111- 14181 14181 الکترونیک کارت دماوند 11

 مبناکارت"شود که در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه تنها جایگاه دو شرکت در جدول فوق مالحظه می
 با یکدیگر جابجا شده و تغییر پیدا کرده است. "کارت اعتباری ایران کیش"و  "آریا
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 -هرفیندالاز شاخصگیری تمرکز بازار با استفادهاندازه 
 11هیرشمن

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 - هرفیندال . شاخص11شودسنجیده و بررسی می

 گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهها برای اندازهشرکت یهمه از اطالعات است که تمرکز مفهوم

تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، باشد، بازار رقابتی1111از که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر کند؛ به طوریمی
 1811دهنده تمرکز مالیم و مقادیر باالی نشان 1811و  1111مقادیر بین  تر خواهد بود.بازار به انحصار نزدیک

 هیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نیاز -برای محاسبه شاخص هرفیندالبه تمرکز باال اشاره دارند. 
ها هر یک از شرکتتوان سهم باشد. به این منظور میمی PSPهای به دانستن سهم بازاری هر یک از شرکت

 به کار گرفت. پذیرشهای مختلف ها را به ازای ابزاراز تعداد تراکنش

باشد به ازای هر سه می PSPشرکت  11این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  ادامهدر 
ش بازار هر ابزار پذیرهای است. بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنشگردیده ابزار پذیرش محاسبه 

ها، محاسبه شده 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. -شاخص هرفیندال

 PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-هرفیندالمحاسبه شاخص  1-1جدول 

 H-Hشاخص                       
 
 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی  فروشگاهی کارتخوان 

iS 
 
 

iS 
 
 

iS   

  1،111481 11411 1411 1411  111411  11415 آسان پرداخت پرشین

    - 1411 1411 1411  1411  1411 الکترونیک کارت دماوند
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 H-Hشاخص                       
 
 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی  فروشگاهی کارتخوان 

iS 
 
 

iS 
 
 

iS   

  1411 1411 111411 11411  111418  11411 به پرداخت ملت

  1411 1411 18411 1411  15411  8411 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

  111411 11411 151411 15481  111411  11451 پرداخت الکترونیک سامان

  811418 15411 1411 1411  1411  1418 پرداخت نوین آرین

  8411 1488 851411 15481  111411  11411 تجارت الکترونیک پارسیان

    - 1411 111481 11411  11415  1411 خدمات نوین داده ورزی سداد

  1411 1411 1411 1411  1411  1411 سایان کارت

  1411 1411 1411 1411  11415  1415 فن آوا کارت

  1411 1415 1411 1481  11411  8415 کارت اعتباری ایران کیش

  1411 1411 1411 1415  1411  1411 مبنا کارت آریا

 38044/40 - 28122/42 - 18500/22 - هیرشمن -شاخص هرفیندال
 

هیرشمن در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش  -شاخص هرفیندال 51خرداد ماه شود که در مالحظه می
دهنده نشان ( که،1،811آمده است )باالتر از  دستبه 1141،111و  1841،181موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

هی از ها سهم قابل توجتمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکت
آمده است )بین  به دست1141،111فروشگاهی عدد  کارتخوانازار بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در ب

های ارائه دهنده باشد. لذا سایر شرکت( که مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار می1،811تا  1،111
 تری از فروشگاهی نسبت به بازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه کارتخوانخدمات پرداخت در بازار 

 بازار را دارند. 

-شود که شاخص هرفیندالمالحظه میدر بخش تحلیل اقتصادی شاپرک  1-1جدول بر اساس اطالعات 
گاهی فروش کارتخواناما در بازار  ،داشته رشدموبایلی ابزار هیرشمن در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت در بازار 

زار پذیرش بو اینترنتی کاهش را تجربه نموده است. در این بین بیشترین میزان افزایش این شاخص در بازار ا
 از "پرداخت الکترونیک سامان"بهبود سهم شرکت احد بوده است، که علت آن و 11411موبایلی و به میزان 
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 بازار را دارند. 

-شود که شاخص هرفیندالمالحظه میدر بخش تحلیل اقتصادی شاپرک  1-1جدول بر اساس اطالعات 
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زار پذیرش بو اینترنتی کاهش را تجربه نموده است. در این بین بیشترین میزان افزایش این شاخص در بازار ا
 از "پرداخت الکترونیک سامان"بهبود سهم شرکت احد بوده است، که علت آن و 11411موبایلی و به میزان 
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درصد در خرداد ماه  11411درصد در اردیبهشت ماه به  11418های بازار ابزار پذیرش موبایلی از تعداد تراکنش
ن فروشگاهی بیانگر رو به کاهش بود کارتخوانو کاهش این شاخص در ابزارهای پذیرش اینترنتی  بوده است.

های ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم باال در هر دو بازار و افزایش قدرت بازاری تمرکز بازار بین شرکت
 باشد.ها میدیگر شرکت

-کارتخواندر خصوص  PSPهای بررسی عملکرد استانی شرکت .1.1

  های فروشگاهی
فروشگاهی و  کارتخوانهای ئه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنشدر این بخش سهم هر شرکت ارا

های فروشگاهی در هر استان مورد بررسی و محاسبه کارتخواناز کل تعداد  PSPهمچنین سهم هر شرکت 
اهی برای فروشگ کارتخوانقرار گرفته و در قالب نمودار به تصویرکشیده شده است. در قسمت بعد اثربخشی 

 در هر استان کشور مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است. PSPهر شرکت 
 

های از تعداد تراکنش PSPهای سهم هر یک از شرکت 
 ی کشورهافروشگاهی در استان کارتخوان

های فروشگاهی گسترده در کل کارتخواناز  PSPهای های هر یک از شرکتدر این بخش تعداد تراکنش
 اند.مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 51ماه  کشور به تفکیک استان در خرداد

ور های کشفروشگاهی به تفکیک استان کارتخوانهای از تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  جدول زیر
  ،"پرداخت ملتبه" هایشرکت، گرددمشاهده میکه دهد. همانگونه را به ریز نشان می 51ماه ی دوره خردادبرا
 "یانتجارت الکترونیک پارس"و  "پرداخت نوین آرین"، "آسان پرداخت پرشین"، "پرداخت الکترونیک سامان"

 اند.های کشور داشتهدر اکثر استان در این بررسیبیشترین سهم از بازار را 
  

11 
 

 

 51فروشگاهی به تفکیک استان در خرداد  کارتخوانهای از تعداد تراکنش PSPاطالعات سهم بازاری هر شرکت 1-1جدول 

نام شرکت خدمات 
 پرداخت

پرداخت الکترونیک سامان
 

به پرداخت ملت
آسان پرداخت پرشین 

پرداخت نوین آرین 
تجارت الکترونیک پارسیان 

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

خدمات نوین 
داده ورزی 

سداد
  

مبنا کارت آریا
فن آوا کارت 
سایان کارت 
 

الکترونیک کارت دماوند
 

 14117 14157 114117 14187 14517 14117 14117 114117 114117 114117 154817 21/458 تهران

 14117 14117 14117 14117 14157 54117 54117 114117 14187 54117 25/018 114117 آذربایجان شرقی

 14117 14117 14117 14887 14117 84517 54817 114117 14117 114117 30/158 114117 غربیآذربایجان 

 14117 14117 14117 14117 54117 54117 14517 14187 14117 114857 22/428 114117 اردبیل

 14117 14117 14817 14117 114117 14117 84117 114117 14117 114117 24/348 84117 اصفهان

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 54117 114117 14887 84517 33/038 114157 البرز

 14117 14187 14157 14117 84157 14117 14187 14187 14187 114117 42/058 14117 ایالم

 14117 14817 14117 14817 14117 54117 14117 54117 14517 114187 30/408 114117 بوشهر

 14117 14117 14157 14117 114517 14117 84117 54117 14117 154117 23/218 114117 چهار محال

 14117 14117 14117 14117 14117 14887 14157 14517 14117 184117 37/458 84157 خراسان جنوبی

 14117 14157 14117 14117 14117 84187 84117 154117 14117 84117 21/308 114157 خراسان رضوی

 14117 14817 14117 14517 54117 114117 14117 84117 14117 114157 37/428 114117 شمالیخراسان 

 14117 14117 14117 14117 84117 114117 54117 114817 14117 114117 24/318 54157 خوزستان

 14117 14517 14817 14117 14117 114157 14117 114117 14117 114117 35/378 54187 زنجان

 14117 14117 14117 14117 114187 84117 14517 14117 14117 114117 30/508 114117 سمنان

 14117 14187 14817 14187 114117 54117 14117 14117 14517 114517 25/478 114557 سیستان و بلوچستان

 14117 14817 14117 14117 14117 14887 14517 114117 14117 114117 24/578 114117 فارس

 14117 14117 14817 14117 14117 14117 14117 114117 14117 114117 32/258 54817 قزوین

 14117 14117 14187 14817 14117 14887 54517 14157 14817 114117 31/308 114117 قم

 14117 14117 14117 14117 84117 14587 14817 14117 14187 114117 25/748 114187 کردستان

 14117 14817 14117 14117 54117 14117 14117 114117 14117 114117 23/248 114117 کرمان

 14117 14117 14117 14817 84117 114117 54117 114117 14117 114117 24/448 114117 کرمانشاه

 14117 14517 14157 14157 14517 14117 84117 14117 14187 154817 30/708 14187 کهکیلویه و بویراحمد

 14117 14117 14157 14187 54117 14117 14117 114517 14117 114117 25/558 54157 گلستان

 14117 14117 14117 14157 84117 114117 114517 114117 14187 114117 15/548 114117 گیالن

 14117 14117 14157 14517 54517 114117 14157 114117 14117 114117 25/138 114157 لرستان
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فروشگاهی و  کارتخوانهای ئه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنشدر این بخش سهم هر شرکت ارا
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 14117 14117 14117 14117 54117 54117 14517 14187 14117 114857 22/428 114117 اردبیل

 14117 14117 14817 14117 114117 14117 84117 114117 14117 114117 24/348 84117 اصفهان

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 54117 114117 14887 84517 33/038 114157 البرز

 14117 14187 14157 14117 84157 14117 14187 14187 14187 114117 42/058 14117 ایالم

 14117 14817 14117 14817 14117 54117 14117 54117 14517 114187 30/408 114117 بوشهر

 14117 14117 14157 14117 114517 14117 84117 54117 14117 154117 23/218 114117 چهار محال

 14117 14117 14117 14117 14117 14887 14157 14517 14117 184117 37/458 84157 خراسان جنوبی

 14117 14157 14117 14117 14117 84187 84117 154117 14117 84117 21/308 114157 خراسان رضوی

 14117 14817 14117 14517 54117 114117 14117 84117 14117 114157 37/428 114117 شمالیخراسان 

 14117 14117 14117 14117 84117 114117 54117 114817 14117 114117 24/318 54157 خوزستان

 14117 14517 14817 14117 14117 114157 14117 114117 14117 114117 35/378 54187 زنجان

 14117 14117 14117 14117 114187 84117 14517 14117 14117 114117 30/508 114117 سمنان

 14117 14187 14817 14187 114117 54117 14117 14117 14517 114517 25/478 114557 سیستان و بلوچستان

 14117 14817 14117 14117 14117 14887 14517 114117 14117 114117 24/578 114117 فارس

 14117 14117 14817 14117 14117 14117 14117 114117 14117 114117 32/258 54817 قزوین

 14117 14117 14187 14817 14117 14887 54517 14157 14817 114117 31/308 114117 قم

 14117 14117 14117 14117 84117 14587 14817 14117 14187 114117 25/748 114187 کردستان

 14117 14817 14117 14117 54117 14117 14117 114117 14117 114117 23/248 114117 کرمان

 14117 14117 14117 14817 84117 114117 54117 114117 14117 114117 24/448 114117 کرمانشاه

 14117 14517 14157 14157 14517 14117 84117 14117 14187 154817 30/708 14187 کهکیلویه و بویراحمد

 14117 14117 14157 14187 54117 14117 14117 114517 14117 114117 25/558 54157 گلستان

 14117 14117 14117 14157 84117 114117 114517 114117 14187 114117 15/548 114117 گیالن

 14117 14117 14157 14517 54517 114117 14157 114117 14117 114117 25/138 114157 لرستان
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نام شرکت خدمات 
 پرداخت

پرداخت الکترونیک سامان
 

به پرداخت ملت
آسان پرداخت پرشین 

پرداخت نوین آرین 
تجارت الکترونیک پارسیان 

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

خدمات نوین 
داده ورزی 

سداد
  

مبنا کارت آریا
فن آوا کارت 
سایان کارت 
 

الکترونیک کارت دماوند
 

 14157 14117 14117 14187 54117 54117 114117 114117 14117 114117 23/278 54817 مازندران

 14117 14517 14117 14117 84117 14517 14117 114817 14117 114157 22/258 114117 مرکزی

 14117 14117 14117 14117 14817 14817 14817 114517 14117 114117 35/228 114187 هرمزگان

 14117 14117 14117 14187 84817 54187 14117 114157 14117 114857 22/458 114517 همدان

 14117 14157 14517 14817 114117 54117 14187 14817 14517 54117 25/458 154117 یزد

 

 کارتخوانهای از تعداد تراکنش PSP هایشرکتیک از سهم بازار هر ، 1-1تکمیل جدول  همین راستا، دردر 
 در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.  51 ی دوره خردادبراهای کشور فروشگاهی به تفکیک استان

 

11 
 

 

 

 51 خردادها در فروشگاهی به تفکیک استان کارتخوانهای از تعداد تراکنش PSPسهم بازاری هر شرکت  1-1شکل 

 

تهران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
چهار محال

خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

پرداخت الکترونیک سامان به پرداخت ملت آسان پرداخت پرشین پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان پرداخت الکترونیک پاسارگاد کارت اعتباری ایران کیش خدمات نوین داده ورزی سداد  
مبنا کارت آریا فن آوا کارت سایان کارت الکترونیک کارت دماوند
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نام شرکت خدمات 
 پرداخت

پرداخت الکترونیک سامان
 

به پرداخت ملت
آسان پرداخت پرشین 

پرداخت نوین آرین 
تجارت الکترونیک پارسیان 

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

خدمات نوین 
داده ورزی 

سداد
  

مبنا کارت آریا
فن آوا کارت 
سایان کارت 
 

الکترونیک کارت دماوند
 

 14157 14117 14117 14187 54117 54117 114117 114117 14117 114117 23/278 54817 مازندران

 14117 14517 14117 14117 84117 14517 14117 114817 14117 114157 22/258 114117 مرکزی

 14117 14117 14117 14117 14817 14817 14817 114517 14117 114117 35/228 114187 هرمزگان

 14117 14117 14117 14187 84817 54187 14117 114157 14117 114857 22/458 114517 همدان

 14117 14157 14517 14817 114117 54117 14187 14817 14517 54117 25/458 154117 یزد

 

 کارتخوانهای از تعداد تراکنش PSP هایشرکتیک از سهم بازار هر ، 1-1تکمیل جدول  همین راستا، دردر 
 در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.  51 ی دوره خردادبراهای کشور فروشگاهی به تفکیک استان

 

11 
 

 

 

 51 خردادها در فروشگاهی به تفکیک استان کارتخوانهای از تعداد تراکنش PSPسهم بازاری هر شرکت  1-1شکل 

 

تهران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
چهار محال

خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

پرداخت الکترونیک سامان به پرداخت ملت آسان پرداخت پرشین پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان پرداخت الکترونیک پاسارگاد کارت اعتباری ایران کیش خدمات نوین داده ورزی سداد  
مبنا کارت آریا فن آوا کارت سایان کارت الکترونیک کارت دماوند



11 
 

 

 کارتخوانابزار از تعداد  PSPهای سهم هر یک از شرکت 
 ی کشورهافروشگاهی در استان

های فروشگاهی در کارتخواناز تعداد ابزار PSPهای این بخش به بررسی اطالعات سهم هر یک از شرکت
 شود.پرداخته می 51کشور به تفکیک استان در خرداد ماه 

به تفکیک  فروشگاهی در کل کشور را کارتخواناز تعداد ابزار  PSPسهم بازار هر شرکت اطالعات  جدول زیر
 دهد.نشان می 51ماه ی دوره خردادبرا ،استان

پرداخت "، "تجارت الکترونیک پارسیان"، "پرداخت ملتبه"های شرکت، گرددمشاهده میکه همانگونه 
از بازار را  بیشترین سهم "پرداخت الکترونیک سامان"و  "کارت اعتباری ایران کیش"، "الکترونیک پاسارگاد

 اند.های کشور داشتهاز این حیث در اکثر استان

 51فروشگاهی به تفکیک استان در خرداد  کارتخواناز تعداد ابزار  PSPاطالعات سهم بازاری هر شرکت 1-1جدول 

نام شرکت خدمات 
 پرداخت

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
پرداخت الکترونیک سامان 
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

 

آسان پرداخت پرشین
 

مبنا کارت آریا
پرداخت نوین آرین 

 

فن آوا کارت
سایان کارت 
 

الکترونیک کارت دماوند
 

 14117 14117 14817 14117 14117 14117 14517 114157 114157 114157 114117 23/028 تهران

 14117 14117 14117 14117 14517 84117 84187 114117 114117 54187 114817 15/228 آذربایجان شرقی

 14117 14117 14517 14117 14817 114157 14517 114517 114187 54117 114557 14/408 آذربایجان غربی

 14117 14117 14117 14117 14557 114117 114157 114117 114117 84117 114157 17/578 اردبیل

 14117 14117 14117 14517 14117 84117 17/448 84117 114187 114117 114187 114187 اصفهان

 14117 14117 14857 14517 14117 14117 14117 114117 114187 114117 114117 20/448 البرز

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 114817 84117 114117 14117 114157 27/428 ایالم

 14117 14117 14117 14117 14187 54157 14587 114517 114187 14117 114117 15/448 بوشهر
چهار محال و 

 بختیاری
15/028 114117 114117 54187 114117 114117 114117 14117 14117 14157 14117 14117 

 14117 14157 14117 14117 14117 114817 114117 54117 114117 54117 84117 21/358 خراسان جنوبی

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 54117 114817 114187 114157 12/258 114157 خراسان رضوی
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نام شرکت خدمات 
 پرداخت

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
پرداخت الکترونیک سامان 
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

 

آسان پرداخت پرشین
 

مبنا کارت آریا
پرداخت نوین آرین 

 

فن آوا کارت
سایان کارت 
 

الکترونیک کارت دماوند
 

 14117 14117 14517 14117 14117 54187 114117 114117 114817 14117 54817 22/748 شمالیخراسان 

 14117 14117 14817 14517 14117 54117 54517 84117 114117 54117 17/758 114117 خوزستان

 14117 14517 14117 14117 14117 54117 114117 54157 114817 84157 114117 20/128 زنجان

 14117 14117 14817 14187 14157 114817 114117 54187 114117 14117 114117 20/108 سمنان

 14117 14157 14587 14187 14187 114157 114117 20/228 114117 14117 84517 114557 سیستان و بلوچستان

 14117 14117 14117 14117 14117 54817 114817 114117 114817 54117 114517 15/538 فارس

 14117 14187 14117 14117 14517 54117 114117 54117 114117 54117 114117 17/458 قزوین

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 114157 114817 114157 114117 114157 12/548 قم

 14117 14117 14187 14117 14117 54117 114117 114517 114517 14817 114117 15/448 کردستان

 14117 14117 14117 14117 14517 114117 114117 114117 84117 84117 23/458 114117 کرمان

 14117 14187 14887 14517 14817 54117 114117 54817 12/038 54117 114517 114117 کرمانشاه
کهکیلویه و 

 بویراحمد
21/218 114117 114887 114817 14517 114117 114517 14117 14817 14117 14117 14117 

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 114117 114117 54857 14117 24/738 114187 گلستان

 14117 14117 14117 14817 14187 54817 54117 114117 15/248 114117 114157 114517 گیالن

 14117 14117 14817 14517 14117 84817 114117 114117 114117 14117 114817 15/548 لرستان

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 54187 84117 114517 114117 20/208 114117 مازندران

 14117 14117 14117 14117 14117 114187 114117 114117 54117 14517 17/038 114157 مرکزی

 14117 14117 14117 14117 14517 114117 84817 54117 114187 14117 114117 23/038 هرمزگان

 14187 14117 14117 14517 14517 54117 114157 84557 114117 14117 24/048 114817 همدان

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 114817 114187 114117 84817 114117 15/758 یزد

 

به تفکیک فروشگاهی  کارتخوانابزار از تعداد  PSP هایشرکتیک از سهم بازار هر  1-1همچنین نمودار 
 کشد. را به تصویر می 51 ی دوره خردادبرا 1-1را در تکمیل جدول های کشور استان
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 کارتخوانابزار از تعداد  PSPهای سهم هر یک از شرکت 
 ی کشورهافروشگاهی در استان

های فروشگاهی در کارتخواناز تعداد ابزار PSPهای این بخش به بررسی اطالعات سهم هر یک از شرکت
 شود.پرداخته می 51کشور به تفکیک استان در خرداد ماه 

به تفکیک  فروشگاهی در کل کشور را کارتخواناز تعداد ابزار  PSPسهم بازار هر شرکت اطالعات  جدول زیر
 دهد.نشان می 51ماه ی دوره خردادبرا ،استان

پرداخت "، "تجارت الکترونیک پارسیان"، "پرداخت ملتبه"های شرکت، گرددمشاهده میکه همانگونه 
از بازار را  بیشترین سهم "پرداخت الکترونیک سامان"و  "کارت اعتباری ایران کیش"، "الکترونیک پاسارگاد

 اند.های کشور داشتهاز این حیث در اکثر استان

 51فروشگاهی به تفکیک استان در خرداد  کارتخواناز تعداد ابزار  PSPاطالعات سهم بازاری هر شرکت 1-1جدول 

نام شرکت خدمات 
 پرداخت

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
پرداخت الکترونیک سامان 
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

 

آسان پرداخت پرشین
 

مبنا کارت آریا
پرداخت نوین آرین 

 

فن آوا کارت
سایان کارت 
 

الکترونیک کارت دماوند
 

 14117 14117 14817 14117 14117 14117 14517 114157 114157 114157 114117 23/028 تهران

 14117 14117 14117 14117 14517 84117 84187 114117 114117 54187 114817 15/228 آذربایجان شرقی

 14117 14117 14517 14117 14817 114157 14517 114517 114187 54117 114557 14/408 آذربایجان غربی

 14117 14117 14117 14117 14557 114117 114157 114117 114117 84117 114157 17/578 اردبیل

 14117 14117 14117 14517 14117 84117 17/448 84117 114187 114117 114187 114187 اصفهان

 14117 14117 14857 14517 14117 14117 14117 114117 114187 114117 114117 20/448 البرز

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 114817 84117 114117 14117 114157 27/428 ایالم

 14117 14117 14117 14117 14187 54157 14587 114517 114187 14117 114117 15/448 بوشهر
چهار محال و 

 بختیاری
15/028 114117 114117 54187 114117 114117 114117 14117 14117 14157 14117 14117 

 14117 14157 14117 14117 14117 114817 114117 54117 114117 54117 84117 21/358 خراسان جنوبی

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 54117 114817 114187 114157 12/258 114157 خراسان رضوی
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نام شرکت خدمات 
 پرداخت

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
پرداخت الکترونیک سامان 
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

 

آسان پرداخت پرشین
 

مبنا کارت آریا
پرداخت نوین آرین 

 

فن آوا کارت
سایان کارت 
 

الکترونیک کارت دماوند
 

 14117 14117 14517 14117 14117 54187 114117 114117 114817 14117 54817 22/748 شمالیخراسان 

 14117 14117 14817 14517 14117 54117 54517 84117 114117 54117 17/758 114117 خوزستان

 14117 14517 14117 14117 14117 54117 114117 54157 114817 84157 114117 20/128 زنجان

 14117 14117 14817 14187 14157 114817 114117 54187 114117 14117 114117 20/108 سمنان

 14117 14157 14587 14187 14187 114157 114117 20/228 114117 14117 84517 114557 سیستان و بلوچستان

 14117 14117 14117 14117 14117 54817 114817 114117 114817 54117 114517 15/538 فارس

 14117 14187 14117 14117 14517 54117 114117 54117 114117 54117 114117 17/458 قزوین

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 114157 114817 114157 114117 114157 12/548 قم

 14117 14117 14187 14117 14117 54117 114117 114517 114517 14817 114117 15/448 کردستان

 14117 14117 14117 14117 14517 114117 114117 114117 84117 84117 23/458 114117 کرمان

 14117 14187 14887 14517 14817 54117 114117 54817 12/038 54117 114517 114117 کرمانشاه
کهکیلویه و 

 بویراحمد
21/218 114117 114887 114817 14517 114117 114517 14117 14817 14117 14117 14117 

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 114117 114117 54857 14117 24/738 114187 گلستان

 14117 14117 14117 14817 14187 54817 54117 114117 15/248 114117 114157 114517 گیالن

 14117 14117 14817 14517 14117 84817 114117 114117 114117 14117 114817 15/548 لرستان

 14117 14117 14117 14117 14117 114117 54187 84117 114517 114117 20/208 114117 مازندران

 14117 14117 14117 14117 14117 114187 114117 114117 54117 14517 17/038 114157 مرکزی

 14117 14117 14117 14117 14517 114117 84817 54117 114187 14117 114117 23/038 هرمزگان

 14187 14117 14117 14517 14517 54117 114157 84557 114117 14117 24/048 114817 همدان

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 114817 114187 114117 84817 114117 15/758 یزد

 

به تفکیک فروشگاهی  کارتخوانابزار از تعداد  PSP هایشرکتیک از سهم بازار هر  1-1همچنین نمودار 
 کشد. را به تصویر می 51 ی دوره خردادبرا 1-1را در تکمیل جدول های کشور استان
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 51 ها در خردادکیک استانفروشگاهی به تف کارتخوان ابزاراز تعداد  PSPسهم بازاری هر شرکت  1-1شکل 

 

تهران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
چهار محال

خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

آسان پرداخت پرشین پرداخت نوین آرین پرداخت الکترونیک سامان به پرداخت ملت
تجارت الکترونیک پارسیان مبنا کارت آریا خدمات نوین داده ورزی سداد پرداخت الکترونیک پاسارگاد
کارت اعتباری ایران کیش فن آوا کارت سایان کارت الکترونیک کارت دماوند
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 فروشگاهی در هر یک از کارتخوانشاخص اثربخشی  
 ی کشورهااستان

های ارائه دهنده خدمات پرداخت جهت سنجش عملکرد شرکت همانطور که قبال به تفصیل شرح داده شد،
ستفاده ا فروشگاهی کارتخواناثربخشی توان از شاخص فروشگاهی، می کارتخوانالکترونیک در نحوه توزیع 

 کشور محاسبه گردیده است.  استان 11در این بخش این شاخص به تفکیک هر یک از نمود. 

های در هر یک از استانشرکت  فروشگاهی فعال سیستمی هر هایکارتخوانمیزان اثربخشی  عدد حاصل از
آن  ردشبکه شاپرک های فروشگاهی کارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش هرتوانایی میزان بیانگر کشور 

استان کشور  11برای هر یک از  PSPهای این شاخص برای هر یک از شرکتزیر در جدول  باشد.استان می
 است. قرار گرفتهمحاسبه مورد 

 51 به تفکیک هراستان در خرداد PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت کارتخواناثربخشی  ضریب شاخص 8-1جدول 

نام شرکت خدمات 
 پرداخت

آسان پرداخت پرشین
پرداخت نوین آرین 
پرداخت الکترونیک سامان 

 

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
 

مبنا کارت آریا
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

فن آوا کارت
 

سایان 
کارت

 

الکترونیک کارت دماوند
 

 1415 1411 1411 1411 1415 1415 1411 1418 1481 1451 1411 3/74 تهران

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1481 1/44 1411 1481 1411 آذربایجان شرقی

 1411 1418 1485 1411 1411 1451 1411 1411 1/22 1481 1418 1411 آذربایجان غربی

 1411 1418 1411 1411 1451 1481 1411 1411 1/42 1415 1411 1411 اردبیل

 1411 1411 1481 1411 1411 1481 1411 1481 1/23 1411 1418 1418 اصفهان

 1411 1411 1415 1411 1481 1418 1411 1411 1/40 1411 1415 1411 البرز

 - 1411 1488 1411 1411 1411 1411 1411 1/52 1451 1411 1411 ایالم

 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1418 1/57 1411 1411 1411 بوشهر

 1411 1411 1481 1415 1411 1451 1418 1415 1/52 1411 1411 1411 چهار محال

 1411 1411 1481 1415 1415 1411 1411 1411 1/75 1481 1415 1411 خراسان جنوبی

 1411 1415 1451 1418 1481 1418 1411 1411 1/42 1411 1451 1411 خراسان رضوی

 - 1411 1481 1411 1418 1411 1411 1481 1/45 1451 1411 1411 خراسان شمالی

 1481 1411 1415 1411 1411 1481 1411 1481 1/27 1411 1481 1411 خوزستان

11 
 

 

 فروشگاهی در هر یک از کارتخوانشاخص اثربخشی  
 ی کشورهااستان

های ارائه دهنده خدمات پرداخت جهت سنجش عملکرد شرکت همانطور که قبال به تفصیل شرح داده شد،
ستفاده ا فروشگاهی کارتخواناثربخشی توان از شاخص فروشگاهی، می کارتخوانالکترونیک در نحوه توزیع 

 کشور محاسبه گردیده است.  استان 11در این بخش این شاخص به تفکیک هر یک از نمود. 

های در هر یک از استانشرکت  فروشگاهی فعال سیستمی هر هایکارتخوانمیزان اثربخشی  عدد حاصل از
آن  ردشبکه شاپرک های فروشگاهی کارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش هرتوانایی میزان بیانگر کشور 

استان کشور  11برای هر یک از  PSPهای این شاخص برای هر یک از شرکتزیر در جدول  باشد.استان می
 است. قرار گرفتهمحاسبه مورد 

 51 به تفکیک هراستان در خرداد PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت کارتخواناثربخشی  ضریب شاخص 8-1جدول 

نام شرکت خدمات 
 پرداخت

آسان پرداخت پرشین
پرداخت نوین آرین 
پرداخت الکترونیک سامان 

 

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
 

مبنا کارت آریا
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

فن آوا کارت
 

سایان 
کارت

 

الکترونیک کارت دماوند
 

 1415 1411 1411 1411 1415 1415 1411 1418 1481 1451 1411 3/74 تهران

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1481 1/44 1411 1481 1411 آذربایجان شرقی

 1411 1418 1485 1411 1411 1451 1411 1411 1/22 1481 1418 1411 آذربایجان غربی

 1411 1418 1411 1411 1451 1481 1411 1411 1/42 1415 1411 1411 اردبیل

 1411 1411 1481 1411 1411 1481 1411 1481 1/23 1411 1418 1418 اصفهان

 1411 1411 1415 1411 1481 1418 1411 1411 1/40 1411 1415 1411 البرز

 - 1411 1488 1411 1411 1411 1411 1411 1/52 1451 1411 1411 ایالم

 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1418 1/57 1411 1411 1411 بوشهر

 1411 1411 1481 1415 1411 1451 1418 1415 1/52 1411 1411 1411 چهار محال

 1411 1411 1481 1415 1415 1411 1411 1411 1/75 1481 1415 1411 خراسان جنوبی

 1411 1415 1451 1418 1481 1418 1411 1411 1/42 1411 1451 1411 خراسان رضوی

 - 1411 1481 1411 1418 1411 1411 1481 1/45 1451 1411 1411 خراسان شمالی

 1481 1411 1415 1411 1411 1481 1411 1481 1/27 1411 1481 1411 خوزستان



11 
 

 

 
 51 ها در خردادکیک استانفروشگاهی به تف کارتخوان ابزاراز تعداد  PSPسهم بازاری هر شرکت  1-1شکل 

 

تهران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
چهار محال

خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

آسان پرداخت پرشین پرداخت نوین آرین پرداخت الکترونیک سامان به پرداخت ملت
تجارت الکترونیک پارسیان مبنا کارت آریا خدمات نوین داده ورزی سداد پرداخت الکترونیک پاسارگاد
کارت اعتباری ایران کیش فن آوا کارت سایان کارت الکترونیک کارت دماوند

11 
 

 

 فروشگاهی در هر یک از کارتخوانشاخص اثربخشی  
 ی کشورهااستان

های ارائه دهنده خدمات پرداخت جهت سنجش عملکرد شرکت همانطور که قبال به تفصیل شرح داده شد،
ستفاده ا فروشگاهی کارتخواناثربخشی توان از شاخص فروشگاهی، می کارتخوانالکترونیک در نحوه توزیع 

 کشور محاسبه گردیده است.  استان 11در این بخش این شاخص به تفکیک هر یک از نمود. 

های در هر یک از استانشرکت  فروشگاهی فعال سیستمی هر هایکارتخوانمیزان اثربخشی  عدد حاصل از
آن  ردشبکه شاپرک های فروشگاهی کارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش هرتوانایی میزان بیانگر کشور 

استان کشور  11برای هر یک از  PSPهای این شاخص برای هر یک از شرکتزیر در جدول  باشد.استان می
 است. قرار گرفتهمحاسبه مورد 

 51 به تفکیک هراستان در خرداد PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت کارتخواناثربخشی  ضریب شاخص 8-1جدول 

نام شرکت خدمات 
 پرداخت

آسان پرداخت پرشین
پرداخت نوین آرین 
پرداخت الکترونیک سامان 

 

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
 

مبنا کارت آریا
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

فن آوا کارت
 

سایان 
کارت

 

الکترونیک کارت دماوند
 

 1415 1411 1411 1411 1415 1415 1411 1418 1481 1451 1411 3/74 تهران

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1481 1/44 1411 1481 1411 آذربایجان شرقی

 1411 1418 1485 1411 1411 1451 1411 1411 1/22 1481 1418 1411 آذربایجان غربی

 1411 1418 1411 1411 1451 1481 1411 1411 1/42 1415 1411 1411 اردبیل

 1411 1411 1481 1411 1411 1481 1411 1481 1/23 1411 1418 1418 اصفهان

 1411 1411 1415 1411 1481 1418 1411 1411 1/40 1411 1415 1411 البرز

 - 1411 1488 1411 1411 1411 1411 1411 1/52 1451 1411 1411 ایالم

 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1418 1/57 1411 1411 1411 بوشهر

 1411 1411 1481 1415 1411 1451 1418 1415 1/52 1411 1411 1411 چهار محال

 1411 1411 1481 1415 1415 1411 1411 1411 1/75 1481 1415 1411 خراسان جنوبی

 1411 1415 1451 1418 1481 1418 1411 1411 1/42 1411 1451 1411 خراسان رضوی

 - 1411 1481 1411 1418 1411 1411 1481 1/45 1451 1411 1411 خراسان شمالی

 1481 1411 1415 1411 1411 1481 1411 1481 1/27 1411 1481 1411 خوزستان
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 است. قرار گرفتهمحاسبه مورد 

 51 به تفکیک هراستان در خرداد PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت کارتخواناثربخشی  ضریب شاخص 8-1جدول 

نام شرکت خدمات 
 پرداخت

آسان پرداخت پرشین
پرداخت نوین آرین 
پرداخت الکترونیک سامان 

 

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
 

مبنا کارت آریا
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
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کارت اعتباری ایران کی
 

فن آوا کارت
 

سایان 
کارت

 

الکترونیک کارت دماوند
 

 1415 1411 1411 1411 1415 1415 1411 1418 1481 1451 1411 3/74 تهران

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1481 1/44 1411 1481 1411 آذربایجان شرقی

 1411 1418 1485 1411 1411 1451 1411 1411 1/22 1481 1418 1411 آذربایجان غربی

 1411 1418 1411 1411 1451 1481 1411 1411 1/42 1415 1411 1411 اردبیل

 1411 1411 1481 1411 1411 1481 1411 1481 1/23 1411 1418 1418 اصفهان

 1411 1411 1415 1411 1481 1418 1411 1411 1/40 1411 1415 1411 البرز

 - 1411 1488 1411 1411 1411 1411 1411 1/52 1451 1411 1411 ایالم

 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1418 1/57 1411 1411 1411 بوشهر

 1411 1411 1481 1415 1411 1451 1418 1415 1/52 1411 1411 1411 چهار محال
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 1411 1415 1451 1418 1481 1418 1411 1411 1/42 1411 1451 1411 خراسان رضوی
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نام شرکت خدمات 
 پرداخت

آسان پرداخت پرشین
پرداخت نوین آرین 
پرداخت الکترونیک سامان 

 

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
 

مبنا کارت آریا
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

فن آوا کارت
 

سایان 
کارت

 

الکترونیک کارت دماوند
 

 1411 1418 1481 1411 1418 1411 1411 1415 1/75 1411 1411 1411 زنجان

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1411 1411 1411 1/54 سمنان

 1411 1411 1451 1411 1411 1481 1411 1411 1/43 1418 1411 1415 سیستان و بلوچستان

 1411 1411 1481 1418 1481 1415 1411 1411 1/45 1418 1418 1411 فارس

 1411 1418 1451 1411 1481 1411 1411 1411 1/24 1411 1418 1411 قزوین

 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1411 1/45 1411 1411 1411 قم

 1411 1411 1485 1411 1481 1481 1411 1415 1/51 1411 1411 1411 کردستان

 1411 1411 1481 1411 1411 1481 1415 1418 1/45 1411 1411 1411 کرمان

 1411 1411 1451 1411 1411 1481 1411 1481 1/54 1411 1411 1415 کرمانشاه

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1451 1415 1/27 کهکیلویه و بویراحمد

 1411 1411 1485 1411 1481 1481 1411 1451 1/72 1451 1411 1411 گلستان

 1411 1411 1451 1411 1451 1481 1411 1488 1/47 1418 1481 1411 گیالن

 1411 1411 1411 1415 1451 1411 1411 1481 1/52 1418 1418 1411 لرستان

 1411 1411 1411 1415 1485 1451 1411 1481 2/04 1411 1411 1415 مازندران

 - 1411 1458 1411 1418 1411 1418 1411 1/45 1411 1411 1415 مرکزی

 1411 1411 1411 1418 1411 1411 1411 1411 1/53 1411 1411 1411 هرمزگان

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1481 1/75 1411 1411 1411 همدان

 1411 1411 1481 1418 1411 1418 1411 1415 1/25 1411 1411 1411 یزد

 

شود نیز مالحظه می 8-1ای پیشین، از این جدول هبخشمطابق انتظارات شکل گرفته بر اساس محاسبات 
ها اندر غالب است "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین"، "به پرداخت ملت"که سه شرکت 

ا به نسبت هاند. به عبارت دیگر این شرکتفروشگاهی باالتر از یک مواجه بوده کارتخوانبا شاخص اثربخشی 
اند و فروشگاهی فعال سیستمی، تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده کارتخوانبیشتری از تعداد ابزار 

 باشد.های فروشگاهی برای جذب تراکنش میکارتخوانها در توزیع این شرکت تراین حاکی از جایابی مناسب

15 
 

 

های کشور در برای هر یک از استان PSPفروشگاهی هر شرکت  کارتخوانهمچنین نمودار ضریب اثربخشی 
  آمده است. 1-1دار نمو

 
 51 هر استان در خردادتفکیک  به PSPهای های فروشگاهی شرکتکارتخوانضریب اثربخشی  1-1شکل 

تهران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
چهار محال

خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

آسان پرداخت پرشین پرداخت نوین آرین پرداخت الکترونیک سامان به پرداخت ملت
تجارت الکترونیک پارسیان مبنا کارت آریا خدمات نوین داده ورزی سداد پرداخت الکترونیک پاسارگاد
کارت اعتباری ایران کیش فن آوا کارت سایان کارت الکترونیک کارت دماوند
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نام شرکت خدمات 
 پرداخت

آسان پرداخت پرشین
پرداخت نوین آرین 
پرداخت الکترونیک سامان 

 

به پرداخت ملت
 

تجارت الکترونیک پارسیان
 

مبنا کارت آریا
 

خدمات نوین 
داده ورزی سداد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
ش 

کارت اعتباری ایران کی
 

فن آوا کارت
 

سایان 
کارت

 

الکترونیک کارت دماوند
 

 1411 1418 1481 1411 1418 1411 1411 1415 1/75 1411 1411 1411 زنجان

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1411 1411 1411 1/54 سمنان

 1411 1411 1451 1411 1411 1481 1411 1411 1/43 1418 1411 1415 سیستان و بلوچستان

 1411 1411 1481 1418 1481 1415 1411 1411 1/45 1418 1418 1411 فارس

 1411 1418 1451 1411 1481 1411 1411 1411 1/24 1411 1418 1411 قزوین

 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1411 1411 1/45 1411 1411 1411 قم

 1411 1411 1485 1411 1481 1481 1411 1415 1/51 1411 1411 1411 کردستان

 1411 1411 1481 1411 1411 1481 1415 1418 1/45 1411 1411 1411 کرمان

 1411 1411 1451 1411 1411 1481 1411 1481 1/54 1411 1411 1415 کرمانشاه

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1451 1415 1/27 کهکیلویه و بویراحمد

 1411 1411 1485 1411 1481 1481 1411 1451 1/72 1451 1411 1411 گلستان

 1411 1411 1451 1411 1451 1481 1411 1488 1/47 1418 1481 1411 گیالن

 1411 1411 1411 1415 1451 1411 1411 1481 1/52 1418 1418 1411 لرستان

 1411 1411 1411 1415 1485 1451 1411 1481 2/04 1411 1411 1415 مازندران

 - 1411 1458 1411 1418 1411 1418 1411 1/45 1411 1411 1415 مرکزی

 1411 1411 1411 1418 1411 1411 1411 1411 1/53 1411 1411 1411 هرمزگان

 1411 1411 1411 1411 1411 1481 1411 1481 1/75 1411 1411 1411 همدان

 1411 1411 1481 1418 1411 1418 1411 1415 1/25 1411 1411 1411 یزد

 

شود نیز مالحظه می 8-1ای پیشین، از این جدول هبخشمطابق انتظارات شکل گرفته بر اساس محاسبات 
ها اندر غالب است "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین"، "به پرداخت ملت"که سه شرکت 

ا به نسبت هاند. به عبارت دیگر این شرکتفروشگاهی باالتر از یک مواجه بوده کارتخوانبا شاخص اثربخشی 
اند و فروشگاهی فعال سیستمی، تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده کارتخوانبیشتری از تعداد ابزار 

 باشد.های فروشگاهی برای جذب تراکنش میکارتخوانها در توزیع این شرکت تراین حاکی از جایابی مناسب
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های کشور در برای هر یک از استان PSPفروشگاهی هر شرکت  کارتخوانهمچنین نمودار ضریب اثربخشی 
  آمده است. 1-1دار نمو

 
 51 هر استان در خردادتفکیک  به PSPهای های فروشگاهی شرکتکارتخوانضریب اثربخشی  1-1شکل 

تهران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
چهار محال

خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
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 در شبکه پرداخت در PSPهای بندی وضعیت شرکتجمع .1.1
 دوره گزارش 

با سهم  "به پرداخت ملت"که شرکت کند مشخص می PSPنتایج شاخص سهم از بازار شرکت های 
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود درصدی از مبلغ تراکنش 11411ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش11411

بیشترین سهم از تعداد  51ماه  خرداددر  قرار گرفته است.هر دو سهم اختصاص داده و در جایگاه نخست 
های پرداخت ملت، از تعداد تراکنشدرصد متعلق به شرکت به 11411با  فروشگاهی کارتخوانهای تراکنش

های ابزار درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین و از تعداد تراکنش 11411ابزار پذیرش موبایلی با 
شترین بیهمچنین  بوده است. تجارت الکترونیک پارسیاندرصد متعلق به شرکت  81415پذیرش اینترنتی با 

 1541فروشگاهی با  کارتخوانماه، در  اردیبهشتنسبت به  خردادها در ماه اختالف بین سهم تعدادی تراکنش
تجارت "به شرکت  افتدرصد  1141در ابزار پذیرش اینترنتی با  ،"پرداخت ملتبه"به شرکت درصد کاهش 

 "پرداخت الکترونیک سامان" شرکتبه  رشددرصد  1141در ابزار پذیرش موبایلی با  و "الکترونیک پارسیان
 .داشته است تعلق

درصد و نیز ابزار  11411فروشگاهی با  کارتخوانابزار های دو ماه بیشترین سهم مبلغی از تراکنش در خرداد
درصد  81411و در ابزار پذیرش موبایلی با  "پرداخت ملتبه"درصد متعلق به شرکت  11411پذیرش اینترنتی با 
ها بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنشهمچنین  بوده است. "سان پرداخت پرشینآ"متعلق به شرکت 

در ابزار پذیرش  و نیزدرصد افت  1541فروشگاهی با  کارتخواندر ابزار  51 و خرداد در دو ماه اردیبهشت
درصد  1141و در ابزار پذیرش موبایلی با  "به پرداخت ملت"شرکت درصد کاهش متعلق به  1141اینترنتی با 

 بوده است. "پرداخت الکترونیک سامان"متعلق به شرکت  رشد

ها را شرکت الکترونیک کارت دماوند کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنشهای گذشته همچنین همانند ماه
 اهای پذیرش تقریبابزار کلیهداشته است و سهم آن از بازار پرداخت های ارائه دهنده خدمات در بین شرکت

 صفر بوده است.
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خص شا "آسان پرداخت پرشین"و  "پرداخت الکترونیک سامان"، "به پرداخت ملت"شرکت  سهخرداد ماه در 
ها شرکت های فروشگاهی اینکارتخوانکه نحوه توزیع  ستبه این معنا اند، که اینهاثربخشی باالتر از یک داشت

 اند. تر عمل نمودهها موفقنسبت سایر شرکتها به ای بوده که در جذب بیشتر تراکنشبه گونه

هیرشمن حاکی از وجود تمرکز باالی  -با شاخص هرفیندال PSPهای نتایج اندازه گیری تمرکز بازار شرکت
ها سهم ها در بازار ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی بوده است. به این معنا که تعداد کمی از شرکتاین شرکت

 انکارتخواند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار ار را به خود اختصاص دادهقابل توجهی از باز
در موبایلی  شابزار پذیر در PSPهای هیرشمن در بازار شرکت -فروشگاهی حکایت دارد. شاخص هرفیندال

رت بازاری کاهش قد افزایش داشته است که بیانگر افزایش تمرکز بازار و ماه اردیبهشتنسبت به  51ماه  خرداد
ر د باشد. علت این میزان افزایش در شاخص هرفیندال هیرشمنمیها در بازار این ابزار پذیرش دیگر شرکت

های تراکنش در "پرداخت الکترونیک سامان"، افزایش قابل توجه سهم بازاری شرکت بازار ابزار پذیرش موبایلی
 بوده است.  موبایلی

مبین  نیبعد کشوری و نیز بعد استا درفروشگاهی فعال سیستمی  کارتخوانخشی نتایج محاسبه شاخص اثر ب
ر غالب د "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین"، "به پرداخت ملت"سه شرکت   آن است که

ع به عبارت دیگر نحوه توزی اند.فروشگاهی باالتر از یک مواجه بوده کارتخوانها با شاخص اثربخشی استان
در  ها چه در بعد استانی و چهای بوده در جذب بیشتر تراکنشها به گونههای فروشگاهی این شرکتکارتخوان

 . تر عمل نموده اندها موفقبعد کشوری به نسبت سایر شرکت
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 های صادر کننده و پذیرنده بررسی وضعیت بانک .1
در شبکه  و صادر کننده 11های پذیرندهبانک درار پذیرندگی و صادرکنندگی هم بازبخش به بررسی ساین در 

 شود.پرداخت الکترونیک کارتی پرداخته می

 سهم بازار پذیرندگی .1.1
ی پرداخت کارت شبکه هایهای پذیرنده از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنشدر این قسمت، سهم بازار هریک از بانک

ها به تفکیک ابزارهای پذیرش تشریح شده و ها از بازار تراکنشهریک از آنشود. همچنین سهم بررسی می
 گردد.های پذیرنده محاسبه و تحلیل میبرای بازار بانکفوق های هر یک از ابزار برحسبتمرکز بازار 

 بر حسب تعداد وهای پذیرنده سهم بازار هر یک از بانک 
 ها مبلغ تراکنش

. دهدینشان م های شبکه شاپرکپذیرش مبالغ تراکنشرا در  هاز بانکا کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا
اند های پرداخت الکترونیک قرار داشتههای پذیرنده تراکنشبانک در لیست بانک 11تعداد  51ماه  خرداددر 

 های پذیرنده به ترتیب در دو نمودار زیر ترسیم شده است. که سهم تعدادی و مبلغی هر یک از این بانک

                                                 

 
 .1-1-1رجوع شود به پیوست  11
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 51 خردادر ها دسهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش 1-1شکل 

ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 11451شود که بانک ملت با سهم مالحظه می 1-1و  1-1  از دو نمودار
ی بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست ها، همچنان سهم عمدهدرصدی از مبلغ تراکنش 11418

ات های پارسیان و صادرتوجه عملکرد بانک ی قابلهای پذیرنده قرار گرفته است. نکتهدر بین تمام بانک
 باشد.ها میهای آنعنوان بانک پذیرنده و اختالف سهم تعدادی و ریالی تراکنشبه

 
 51 خردادها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر مبلغ تراکنش 1-1شکل 

ملت
11.517

پارسیان
ملی1.117

1.187
صادرات

1.117

سامان
1.157

پاسارگاد
1.117

کشاورزی
1.587

رفاه
1.117

تجارت
1.117

سپه
1.117

قرض الحسنه رسالت
1.157

اقتصاد نوین
1.517

انصار
1.887

آینده
1.117 سایر بانک ها

1.117

ملت
11.187

صادرات
ملی11.187

11.117
رفاه
1.117

کشاورزی
1.117

پاسارگاد
1.857

تجارت
1.817

سپه
1.157

پارسیان
1.157

سامان
1.117

قوامین
1.187

انصار
1.817

اقتصاد نوین
1.117

قرض الحسنه رسالت
1.187

آینده
1.117

مسکن
1.117

سایر بانک ها
1.157
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های هر از بازار تراکنش پذیرندههای سهم هر یک از بانک 
 های پذیرش یک از ابزار

ربوط وجوه مها به منظور پذیرش بازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
ذکر این نکته ضروری است که در  شود.های پذیرش میی در هر یک از ابزاربانک یهاکارت یبه داد و ستدها

های چندشبایی در نظر کارتخوانهای پذیرنده در ها به ازای تمامی بانکاخص فوق، آمار تراکنشمحاسبه ش
 خردادهای پذیرش برای های پذیرنده از بازار ابزارنکهای هر یک از باسهم تعدادی تراکنش شود.گرفته می

بیشترین سهم از  خرداد ماه ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در 1-1در جدول  51سال 
درصد و  11411درصد، ابزار پذیرش موبایلی با  11481فروشگاهی با  کارتخوانهای هر سه ابزار تعداد تراکنش

ای هدر قیاس با ماه گذشته سهم تراکنشدرصد متعلق به بانک ملت بوده است.  11411ابزار پذیرش اینترنتی با 
ای هک رو به رشد گزارش شده است. این درحالی است که سهم تراکنشاینترنتی این بانابزارهای پذیرش 
 دهد. موبایلی آن کاهش را نشان میابزارهای پذیرش 

 

  51 خردادهای پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده  1-1جدول 

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

 31/238 74/148 27/558 بانک ملت 1

 14117 14157 114817 بانک پارسیان 1

 14817 14117 114117 بانک ملی 1

 14187 14117 14517 بانک صادرات 1

 14117 14117 114117 بانک سامان 1

پاسارگادبانک  1  14187 14187 14117 

 14817 14117 14117 بانک کشاورزی 1

 14187 14157 14117 بانک رفاه 8

81 
 

 

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

 14517 14117 14517 بانک تجارت 5

 14187 14117 14117 بانک سپه 11

 14117 14117 14117 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 14887 14117 14117 بانک اقتصاد نوین 11

 14117 14117 14117 بانک انصار 11

 14117 114117 14157 بانک آینده 11

 14117 14117 14117 بانک سینا 11

 14517 14117 14117 بانک قوامین 11

 14887 14117 14187 بانک مسکن 11

 14157 14157 14117 بانک شهر 18

 14187 14117 14117 بانک توسعه ی تعاون 15

 14117 14117 14117 بانک ایران زمین 11

 14117 14117 14117 شرکت دولتی پست بانک 11

 14117 14117 14117 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 14187 14117 14117 بانک دی 11

 14117 14117 14117 بانک گردشگری 11

 14117 14117 14117 موسسه اعتباری عسکریه 11

 14187 14117 14117 بانک حکمت ایرانیان 11

 14157 14117 14117 سرمایهبانک  11

 14157 14117 14117 موسسه مالی و اعتباری کوثر 18

 14157 14117 14117 بانک کارآفرین 15



81 
 

 

های هر از بازار تراکنش پذیرندههای سهم هر یک از بانک 
 های پذیرش یک از ابزار

ربوط وجوه مها به منظور پذیرش بازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
ذکر این نکته ضروری است که در  شود.های پذیرش میی در هر یک از ابزاربانک یهاکارت یبه داد و ستدها

های چندشبایی در نظر کارتخوانهای پذیرنده در ها به ازای تمامی بانکاخص فوق، آمار تراکنشمحاسبه ش
 خردادهای پذیرش برای های پذیرنده از بازار ابزارنکهای هر یک از باسهم تعدادی تراکنش شود.گرفته می

بیشترین سهم از  خرداد ماه ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در 1-1در جدول  51سال 
درصد و  11411درصد، ابزار پذیرش موبایلی با  11481فروشگاهی با  کارتخوانهای هر سه ابزار تعداد تراکنش

ای هدر قیاس با ماه گذشته سهم تراکنشدرصد متعلق به بانک ملت بوده است.  11411ابزار پذیرش اینترنتی با 
ای هک رو به رشد گزارش شده است. این درحالی است که سهم تراکنشاینترنتی این بانابزارهای پذیرش 
 دهد. موبایلی آن کاهش را نشان میابزارهای پذیرش 

 

  51 خردادهای پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده  1-1جدول 

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

 31/238 74/148 27/558 بانک ملت 1

 14117 14157 114817 بانک پارسیان 1

 14817 14117 114117 بانک ملی 1

 14187 14117 14517 بانک صادرات 1

 14117 14117 114117 بانک سامان 1

پاسارگادبانک  1  14187 14187 14117 

 14817 14117 14117 بانک کشاورزی 1

 14187 14157 14117 بانک رفاه 8

81 
 

 

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

 14517 14117 14517 بانک تجارت 5

 14187 14117 14117 بانک سپه 11

 14117 14117 14117 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 14887 14117 14117 بانک اقتصاد نوین 11

 14117 14117 14117 بانک انصار 11

 14117 114117 14157 بانک آینده 11

 14117 14117 14117 بانک سینا 11

 14517 14117 14117 بانک قوامین 11

 14887 14117 14187 بانک مسکن 11

 14157 14157 14117 بانک شهر 18

 14187 14117 14117 بانک توسعه ی تعاون 15

 14117 14117 14117 بانک ایران زمین 11

 14117 14117 14117 شرکت دولتی پست بانک 11

 14117 14117 14117 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 14187 14117 14117 بانک دی 11

 14117 14117 14117 بانک گردشگری 11

 14117 14117 14117 موسسه اعتباری عسکریه 11

 14187 14117 14117 بانک حکمت ایرانیان 11

 14157 14117 14117 سرمایهبانک  11

 14157 14117 14117 موسسه مالی و اعتباری کوثر 18

 14157 14117 14117 بانک کارآفرین 15



81 
 

 

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

 14117 14117 14117 موسسه مالی و اعتباری توسعه 11

 14117 14117 14117 بانک خاورمیانه 11

 14117 14117 14117 بانک صنعت و معدن 11

 14117 14117 14117 صادراتبانک توسعه ی  11

 14117 14117 14117 بانک مرکزی ایران 11

 1117 1117 1117 مجموع

 1-1*ادامه جدول 

باشد. الزم به ذکر است که در نمودار زیر سهم هر بانک اطالعات جدول فوق قابل مشاهده می 1-1در نمودار 
 باشد.از مجموع تراکنش های هر ابزار در کل شبکه قابل مشاهده می

81 
 

 

 
 51های هر ابزار پذیرش در خرداد ماه سال هر بانک از مجموع تراکنشسهم  1-1شکل 

های پذیرنده ترسیم در هر یک از بانک های پذیرشهای هر یک از ابزارسهم تعداد تراکنش 1-1 در نمودار
سال شده های ارها، تعداد تراکنششده است. همانگونه که در این نمودار نیز قابل مشاهده است، در بیشتر بانک

زار ابهای ای دارد. تنها چند بانک مطرح هستند که در تراکنشهای فروشگاهی سهم عمدهخوانتاز طریق کار
ن امر ای را در اختیار دارند. ایاینترنتی سهم قابل مالحظه ابزارهای پذیرش هایکنشموبایلی و نیز تراپذیرش 

 باشد.های فوق میدهنده تمرکز در بازار تراکنشنشان

بانک ملت
بانک پارسیان
بانک ملی
بانک سامان
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک صادرات
بانک رفاه
بانک کشاورزی
بانک تجارت
بانک اقتصاد نوین
بانک سپه
بانک انصار
بانک دی
بانک قرض الحسنه رسالت
بانک شهر
بانک سینا
بانک مسکن
بانک قوامین
بانک توسعه ی تعاون
بانک ایران زمین
شرکت دولتی پست بانک
بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک گردشگری
موسسه اعتباری عسکریه
بانک خاورمیانه
بانک حکمت ایرانیان
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
موسسه مالی و اعتباری کوثر
موسسه مالی و اعتباری توسعه
بانک صنعت و معدن
بانک توسعه ی صادرات
بانک مرکزی ایران

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

 14117 14117 14117 موسسه مالی و اعتباری توسعه 11

 14117 14117 14117 بانک خاورمیانه 11

 14117 14117 14117 بانک صنعت و معدن 11

 14117 14117 14117 صادراتبانک توسعه ی  11

 14117 14117 14117 بانک مرکزی ایران 11

 1117 1117 1117 مجموع

 1-1*ادامه جدول 

باشد. الزم به ذکر است که در نمودار زیر سهم هر بانک اطالعات جدول فوق قابل مشاهده می 1-1در نمودار 
 باشد.از مجموع تراکنش های هر ابزار در کل شبکه قابل مشاهده می

81 
 

 

 
 51های هر ابزار پذیرش در خرداد ماه سال هر بانک از مجموع تراکنشسهم  1-1شکل 

های پذیرنده ترسیم در هر یک از بانک های پذیرشهای هر یک از ابزارسهم تعداد تراکنش 1-1 در نمودار
سال شده های ارها، تعداد تراکنششده است. همانگونه که در این نمودار نیز قابل مشاهده است، در بیشتر بانک

زار ابهای ای دارد. تنها چند بانک مطرح هستند که در تراکنشهای فروشگاهی سهم عمدهخوانتاز طریق کار
ن امر ای را در اختیار دارند. ایاینترنتی سهم قابل مالحظه ابزارهای پذیرش هایکنشموبایلی و نیز تراپذیرش 

 باشد.های فوق میدهنده تمرکز در بازار تراکنشنشان

بانک ملت
بانک پارسیان
بانک ملی
بانک سامان
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک صادرات
بانک رفاه
بانک کشاورزی
بانک تجارت
بانک اقتصاد نوین
بانک سپه
بانک انصار
بانک دی
بانک قرض الحسنه رسالت
بانک شهر
بانک سینا
بانک مسکن
بانک قوامین
بانک توسعه ی تعاون
بانک ایران زمین
شرکت دولتی پست بانک
بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک گردشگری
موسسه اعتباری عسکریه
بانک خاورمیانه
بانک حکمت ایرانیان
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
موسسه مالی و اعتباری کوثر
موسسه مالی و اعتباری توسعه
بانک صنعت و معدن
بانک توسعه ی صادرات
بانک مرکزی ایران

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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ا، بیشترین ههای بازار کارت کشور در بین سایر بانکبانک ملت نیز با توجه به باالترین سهم پذیرش تراکنش
نوان عهای پارسیان و ملی بههای فروشگاهی دریافت نموده است. بانکرتخوانکاهای خود را از طریق تراکنش

است که  الزم به توضیح باشند.ی پرتراکنش نیز، از این قاعده مستثنی نمیدومین و سومین بانک پذیرنده
 دهد.قیاس این نمودار با شکل مشابه در اردیبهشت ماه، تغییر چندانی را نشان نمی

 
 51 در خرداد هر بانک پذیرنده درهای پذیرش های هریک از ابزارسهم تعداد تراکنش 1-1شکل 

 

بانک آینده
بانک ملت

بانک اقتصاد نوین
بانک شهر

بانک سامان
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه
بانک توسعه ی تعاون

بانک قوامین
بانک کارآفرین

بانک دی
بانک مرکزی ایران

بانک مسکن
بانک صنعت و معدن

بانک کشاورزی
بانک ایران زمین

بانک رفاه
بانک تجارت

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک ملی

بانک صادرات
بانک گردشگری

بانک حکمت ایرانیان
بانک انصار

شرکت دولتی پست بانک
بانک سینا

بانک سرمایه
بانک سپه

موسسه مالی و اعتباری توسعه  
بانک توسعه ی صادرات

بانک قرض الحسنه مهر ایران
موسسه اعتباری عسکریه

موسسه مالی و اعتباری کوثر

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی
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دهد. مالحظه ها را از هر یک از ابزارها به تفکیک بانک های پذیرنده نشان میپذیرش تراکنش 1-1 نمودار
نک آینده از طریق ابزار پذیرش موبایلی صورت گرفته است، این ها در باشود که بیشترین پذیرش تراکنشمی

ت گرفته فروشگاهی صور کارتخوانها بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار در حالی است که در سایر بانک
ی پرداخت را در شبکه یهای کارتدرصد تراکنش 1، بانک آینده در کل کمتر از 1-1است. بر اساس شکل 

 دست دارد.

ارائه شده  1-1در جدول  51ماه  خردادهای پذیرش در ها از بازار ابزارهای هر یک از بانکمبلغی تراکنش سهم
ماه باالترین سهم مبلغی در هر یک از ابزارهای پذیرش  خرداداست. اطالعات این جدول مبین آن است که در 

 11481فروشگاهی  کارتخوانهای شنیز به بانک پذیرنده ملت اختصاص داشت که سهم آن از مبلغ تراکن
های ابزار پذیرش اینترنتی درصد و از مبلغ تراکنش 18411های ابزار پذیرش موبایلی درصد، از مبلغ تراکنش

های درصد کل مبالغ تراکنش 11، بیش از 1-1این درحالی است که بر اساس نمودار  درصد بوده است. 11411
 واریز شده است.کارت به حساب مشتریان این بانک 

 51 خردادهای پذیرش در یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده 1-1جدول 

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

 31/208 52/318 55/418 بانک ملت 1

 114117 14117 14117 بانک صادرات 1

 114117 14117 114117 بانک ملی 1

 14117 14117 14157 بانک رفاه 1

 14817 14117 14157 بانک کشاورزی 1

 14517 14117 14117 بانک پاسارگاد 1

 14117 14117 14517 بانک تجارت 8

 14187 14117 14157 بانک سپه 8

 14187 14117 14117 پارسیانبانک  5

 14117 14117 14117 بانک سامان 11



88 
 

 

ا، بیشترین ههای بازار کارت کشور در بین سایر بانکبانک ملت نیز با توجه به باالترین سهم پذیرش تراکنش
نوان عهای پارسیان و ملی بههای فروشگاهی دریافت نموده است. بانکرتخوانکاهای خود را از طریق تراکنش

است که  الزم به توضیح باشند.ی پرتراکنش نیز، از این قاعده مستثنی نمیدومین و سومین بانک پذیرنده
 دهد.قیاس این نمودار با شکل مشابه در اردیبهشت ماه، تغییر چندانی را نشان نمی

 
 51 در خرداد هر بانک پذیرنده درهای پذیرش های هریک از ابزارسهم تعداد تراکنش 1-1شکل 

 

بانک آینده
بانک ملت

بانک اقتصاد نوین
بانک شهر

بانک سامان
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه
بانک توسعه ی تعاون

بانک قوامین
بانک کارآفرین

بانک دی
بانک مرکزی ایران

بانک مسکن
بانک صنعت و معدن

بانک کشاورزی
بانک ایران زمین

بانک رفاه
بانک تجارت

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک ملی

بانک صادرات
بانک گردشگری

بانک حکمت ایرانیان
بانک انصار

شرکت دولتی پست بانک
بانک سینا

بانک سرمایه
بانک سپه

موسسه مالی و اعتباری توسعه  
بانک توسعه ی صادرات

بانک قرض الحسنه مهر ایران
موسسه اعتباری عسکریه

موسسه مالی و اعتباری کوثر

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی

85 
 

 

دهد. مالحظه ها را از هر یک از ابزارها به تفکیک بانک های پذیرنده نشان میپذیرش تراکنش 1-1 نمودار
نک آینده از طریق ابزار پذیرش موبایلی صورت گرفته است، این ها در باشود که بیشترین پذیرش تراکنشمی

ت گرفته فروشگاهی صور کارتخوانها بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار در حالی است که در سایر بانک
ی پرداخت را در شبکه یهای کارتدرصد تراکنش 1، بانک آینده در کل کمتر از 1-1است. بر اساس شکل 

 دست دارد.

ارائه شده  1-1در جدول  51ماه  خردادهای پذیرش در ها از بازار ابزارهای هر یک از بانکمبلغی تراکنش سهم
ماه باالترین سهم مبلغی در هر یک از ابزارهای پذیرش  خرداداست. اطالعات این جدول مبین آن است که در 

 11481فروشگاهی  کارتخوانهای شنیز به بانک پذیرنده ملت اختصاص داشت که سهم آن از مبلغ تراکن
های ابزار پذیرش اینترنتی درصد و از مبلغ تراکنش 18411های ابزار پذیرش موبایلی درصد، از مبلغ تراکنش

های درصد کل مبالغ تراکنش 11، بیش از 1-1این درحالی است که بر اساس نمودار  درصد بوده است. 11411
 واریز شده است.کارت به حساب مشتریان این بانک 

 51 خردادهای پذیرش در یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده 1-1جدول 

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

 31/208 52/318 55/418 بانک ملت 1

 114117 14117 14117 بانک صادرات 1

 114117 14117 114117 بانک ملی 1

 14117 14117 14157 بانک رفاه 1

 14817 14117 14157 بانک کشاورزی 1

 14517 14117 14117 بانک پاسارگاد 1

 14117 14117 14517 بانک تجارت 8

 14187 14117 14157 بانک سپه 8

 14187 14117 14117 پارسیانبانک  5

 14117 14117 14117 بانک سامان 11
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 فروشگاهی کارتخوان ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده ردیف

 14117 14117 14117 بانک قوامین 11

 14517 14117 14117 بانک انصار 11

 14117 114117 14187 بانک اقتصاد نوین 11

 14817 14117 14117 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 14117 14517 14117 بانک آینده 11

 14117 14117 14117 بانک مسکن 11

 14817 14117 14117 بانک شهر 11

 14817 14117 14187 بانک سینا 18

 14817 14117 14117 بانک توسعه ی تعاون 15

 14117 14117 14117 بانک ایران زمین 11

 14117 14117 14117 بانک گردشگری 11

 14117 14117 14117 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 14117 14187 14117 بانک دی 11

 14117 14117 14117 موسسه اعتباری عسکریه 11

 14157 14117 14117 بانک سرمایه 11

 14117 14117 14117 شرکت دولتی پست بانک 11

 14117 14117 14117 بانک حکمت ایرانیان 11

 14117 14117 14117 بانک کارآفرین 18

 14117 14117 14117 موسسه مالی و اعتباری کوثر 11

 14117 14117 14187 بانک خاورمیانه 15

 14117 14117 14117 موسسه مالی و اعتباری توسعه 11

 14117 14117 14117 بانک صنعت و معدن 11

 14117 14117 14117 بانک توسعه ی صادرات 11
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 فروشگاهی کارتخوان ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده ردیف

 14117 14117 14117 بانک مرکزی ایران 11

 1117 1117 1117 مجموع

 1-1*ادامه جدول 

 های هر ابزار را مشاهده نمود.توان سهم هر بانک از مجموع مبلغ تراکنشمی 1-1در نمودار 

 
 51های هر ابزار پذیرش در خرداد ماه سال تراکنشمبلغ هر بانک از مجموع سهم  1-1شکل 

 

بانک ملت
بانک ملی
بانک اقتصاد نوین
بانک صادرات
بانک سامان
بانک پارسیان
بانک آینده
بانک پاسارگاد
بانک رفاه
بانک تجارت
بانک کشاورزی
بانک سپه
بانک شهر
بانک قوامین
بانک انصار
بانک قرض الحسنه رسالت
بانک سینا
بانک مسکن
بانک دی
بانک توسعه ی تعاون
بانک ایران زمین
بانک گردشگری
بانک کارآفرین
بانک قرض الحسنه مهر ایران
موسسه اعتباری عسکریه
بانک سرمایه
شرکت دولتی پست بانک
بانک حکمت ایرانیان
بانک خاورمیانه
موسسه مالی و اعتباری کوثر
بانک صنعت و معدن
بانک توسعه ی صادرات
موسسه مالی و اعتباری توسعه
بانک مرکزی ایران

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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های پذیرنده ارائه به ازای هر یک از بانک های پذیرشاز ابزارهای هر یک تراکنشمبلغی سهم  1-1 در نمودار
ای ابزاره هایتراکنش مبلغ پایین ا نمودار سهم تعدادی، به خوبی سهمی این نمودار بشده است. مقایسه

 دهد.اینترنتی را نشان می ابزارهای پذیرش موبایلی و پذیرش

 
 51 خرداددر  های پذیرشهای هر یک از ابزارسهم هر بانک پذیرنده از مبلغ تراکنش 1-1شکل 

بانک اقتصاد نوین
بانک آینده

بانک سامان
بانک ملت
بانک شهر

بانک پارسیان
بانک دی

بانک تجارت
بانک رفاه

بانک کشاورزی
بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه
بانک حکمت ایرانیان

بانک کارآفرین
بانک سپه

بانک قوامین
بانک ملی

بانک صادرات
بانک توسعه ی تعاون

بانک مسکن
بانک ایران زمین

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک سینا

بانک انصار
بانک صنعت و معدن

بانک مرکزی ایران
موسسه مالی و اعتباری توسعه  

بانک توسعه ی صادرات
بانک سرمایه

بانک گردشگری
شرکت دولتی پست بانک

بانک قرض الحسنه مهر ایران
موسسه اعتباری عسکریه

موسسه مالی و اعتباری کوثر

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی
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هر  فروشگاهی جذب کارتخوانها از طریق شود که بیشترین مبالغ تراکنشبر اساس این نمودار مالحظه می
 بانک شده است. 

 هاهای پذیرنده تراکنشگیری تمرکز در بازار بانکاندازه 
توان میزان ها، میهای پذیرنده تراکنشگیری میزان تمرکز در بازار بانک، با اندازهپیشتر بیان شد همانند آنچه

ه تر و هر چرقابت و انحصار در آن بازار را بررسی نمود. هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتی
. در این قسمت نیز وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی تر خواهد بودتمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیک

 شود. هیرشمن سنجیده و بررسی می-ها با استفاده از شاخص هرفیندالها در نقش پذیرندگی تراکنشبانک

بانک پذیرنده بوده  11ماه متشکل از  خرداداین شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که در  1-1در جدول 
 پذیرش محاسبه شده است.است، به ازای هر سه ابزار 

 های پذیرندهبانکهیرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفیندال 1-1جدول 

 H-Hنام بانک و شاخص 

 فروشگاهی کارتخوان ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 1411 1488 1455 1411 1411 1411 اقتصاد نوین بانک

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک انصار

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک ایران زمین

 1411 1411 111411 11411 1411 1415 بانک آینده

 15411 1411 11411 1415 111458 11481 بانک پارسیان

 15485 1411 1411 1418 15411 1418 بانک پاسارگاد

 11411 1451 1411 1411 1415 1451 بانک تجارت

 1411 1418 1411 1411 1411 1411 بانک توسعه ی تعاون

 1411 1411 1411 - 1411 1411 بانک توسعه ی صادرات

 1411 1418 1411 1411 1411 1411 بانک حکمت ایرانیان

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک خاورمیانه

 1411 1418 1411 1411 5411 1411 بانک دی
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 H-Hنام بانک و شاخص 

 فروشگاهی کارتخوان ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 11481 1418 1411 1415 11411 1411 بانک رفاه

 11411 1411 11411 1411 111411 11411 بانک سامان

 11411 1418 1411 1411 1411 1411 بانک سپه

 1411 1415 1411 - 1411 1411 بانک سرمایه

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک سینا

 1418 1415 1411 1415 1411 1411 شهربانک 

 11411 1418 1411 1411 8415 1451 بانک صادرات

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک صنعت و معدن

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک قرض الحسنه رسالت

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک قرض الحسنه مهر ایران

 1451 1451 1411 1411 1411 1411 بانک قوامین

 1411 1415 1411 1411 1411 1411 بانک کارآفرین

 11415 1481 1411 1411 1411 1411 بانک کشاورزی

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک گردشگری

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 بانک مرکزی ایران

 1418 1488 1411 1411 1418 1418 بانک مسکن

 1111481 11481 1155411 11411 118458 11411 ملتبانک 

 11451 1481 1411 1411 111418 11411 بانک ملی

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 شرکت دولتی پست بانک

 1411 1411 1411 1411 1411 - موسسه اعتباری عسکریه

 1411 1411 1411 - 1411 1411 موسسه مالی و اعتباری توسعه

 1411 1415 1411 - 1411 - و اعتباری کوثرموسسه مالی 

 1،111411 - 1،111411 - 1،111488 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 1-1ادامه جدول *
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 ها برایهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -، شاخص هرفیندال51ماه  خردادشود که در مالحظه می
سهم هر و  1-1 جدول ( که با توجه به1،811دست آمده است )باالتر از به 1،111ابزار پذیرش موبایلی حدود 

در بازار ابزار پذیرش دهنده تمرکز باال نشان ،های پذیرشیک از ابزار های هراز تعداد تراکنش بانک پذیرنده
توجهی از  سهم قابلها موبایلی است؛ به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بانک

فروشگاهی و ابزار پذیرش  کارتخوانهای بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار تراکنشپذیرش 
( که بر اساس اطالعات 1،811تا  1،111است )بین  حاصل شده 1،111و  1،111اینترنتی به ترتیب اعداد حدود 

  باشد.های پذیرنده میابزار بین بانک ، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این1-1جدول 

ای ههای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک –نکته قابل توجه در این ماه کاهش شاخص هرفیندال 
بوده که این کاهش ( 1،811تا  1،111)بین  1،111به ( 1،811)باالتر از  1،881کارتی ابزار پذیرش اینترنتی از  

ها موجب تغییر وضعیت بازار ابزار مذکور از تمرکز باال به تمرکز مالیم شده است. به عبارت دیگر سهم بانک
دول جهای این ابزار پذیرش متعادل تر از ماه گذشته شده است که میزان تغییر آن قبال در از پذیرندگی تراکنش

 ارائه شده است. 1-1

 سهم بازار صادرکنندگی .1.1
عداد این منظور ابتدا آماری از ت رایشود. بها پرداخته میدر این قسمت به بررسی سهم بازار صادرکنندگی بانک

 هایکارت های صادرکننده کارت از کلبانکهر یک از  بازار های بانکی ارائه شده و سپس سهمکل کارت
شود. یم ها تشریحهریک از بانک در بانکیهای انواع کارتگردد. در ادامه سهم تعداد محاسبه می بانکی کشور

باشد. می 11دارهای تراکنشهای بانکی صرفا مربوط به کارتشایان توجه است که در این بخش، اطالعات کارت
یکبار  نهاتبا تراکنش بیش از یک عدد، ی و هر کارت نداشتهاهمیتی  هاهای کارتدر این تعریف تعداد تراکنش

 گردد.در آمار لحاظ می

                                                 

 
 .هایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشندکارت 11
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 ها برایهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -، شاخص هرفیندال51ماه  خردادشود که در مالحظه می
سهم هر و  1-1 جدول ( که با توجه به1،811دست آمده است )باالتر از به 1،111ابزار پذیرش موبایلی حدود 

در بازار ابزار پذیرش دهنده تمرکز باال نشان ،های پذیرشیک از ابزار های هراز تعداد تراکنش بانک پذیرنده
توجهی از  سهم قابلها موبایلی است؛ به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بانک

فروشگاهی و ابزار پذیرش  کارتخوانهای بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار تراکنشپذیرش 
( که بر اساس اطالعات 1،811تا  1،111است )بین  حاصل شده 1،111و  1،111اینترنتی به ترتیب اعداد حدود 

  باشد.های پذیرنده میابزار بین بانک ، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این1-1جدول 

ای ههای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک –نکته قابل توجه در این ماه کاهش شاخص هرفیندال 
بوده که این کاهش ( 1،811تا  1،111)بین  1،111به ( 1،811)باالتر از  1،881کارتی ابزار پذیرش اینترنتی از  

ها موجب تغییر وضعیت بازار ابزار مذکور از تمرکز باال به تمرکز مالیم شده است. به عبارت دیگر سهم بانک
دول جهای این ابزار پذیرش متعادل تر از ماه گذشته شده است که میزان تغییر آن قبال در از پذیرندگی تراکنش

 ارائه شده است. 1-1

 سهم بازار صادرکنندگی .1.1
عداد این منظور ابتدا آماری از ت رایشود. بها پرداخته میدر این قسمت به بررسی سهم بازار صادرکنندگی بانک

 هایکارت های صادرکننده کارت از کلبانکهر یک از  بازار های بانکی ارائه شده و سپس سهمکل کارت
شود. یم ها تشریحهریک از بانک در بانکیهای انواع کارتگردد. در ادامه سهم تعداد محاسبه می بانکی کشور

باشد. می 11دارهای تراکنشهای بانکی صرفا مربوط به کارتشایان توجه است که در این بخش، اطالعات کارت
یکبار  نهاتبا تراکنش بیش از یک عدد، ی و هر کارت نداشتهاهمیتی  هاهای کارتدر این تعریف تعداد تراکنش

 گردد.در آمار لحاظ می

                                                 

 
 .هایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشندکارت 11
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 دارهای بانکی تراکنشتعداد کل هر یک از انواع کارت 
، 18های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت )بدهی(کارت

 شوند.بندی میو بن کارت( طبقه هدیهنام )کارت بییا  11پرداختهو کارت پیش 15کارت اعتباری

میلیون عدد  1141دار در سوییچ شاپرک مجموعا در حدود های بانکی تراکنش، تعداد کارت51ماه  خرداددر 
درصدی مربوط به کارت برداشت و  51411میلیون عدد و سهم  11بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 

های داد کارتتع درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. 1411هزار عدد و سهم  11کمترین تعداد آن حدود 
های تست که تنها کاردهد. این درحالیدار نسبت به ماه گذشته افزایش ناچیزی را نشان میبانکی تراکنش

 ها نسبت به اردیبهشت ماه کاسته شده است.هدیه و بن کارت هستند که از تعداد آندار تراکنش

  51 خرداددار در های بانکی تراکنشتعداد و سهم هر یک از کارت  1-1جدول 

 شاخص 
تعداد کارت هدیه  

 و بن کارت 
تعداد کارت 

 اعتباری
تعداد کارت 

 مجموع برداشت

 11،111،511 11،111،511 11،551 1،811،111   دارهای بانکی تراکنشتعداد کل کارت

های بانکی سهم هر یک از انواع کارت 
 - 514117 14117 54117 دارهای تراکنشکارت از کلدار تراکنش

 

                                                 

 
18 Debit card-  1-8-1-1رجوع شود به پیوست 
15 Credit card-  1-8-1-1 رجوع شود به پیوست 
11  Prepaid-  1-8-1-1 رجوع شود به پیوست 
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بانکی  هایهای صادرکننده از تعداد کارتسهم بانک 
 دارتراکنش

بانک صادرکننده بودند که  11های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد تعداد کارت 51ماه  خرداددر 
 ترسیم شده است.  1-1دار در نمودار های بانکی تراکنشها از تعداد کل کارتهای این بانکسهم تعدادی کارت

ای هقیاس این نمودار با نمودار مشابه در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که تغییری در مدل رفتاری بانک
کی های بانها صورت نگرفته است چرا که سهم بازار تعداد کارتی آنهاصادرکننده و همچنین دارندگان کارت

 کند. های مذکور از الگوی ماه گذشته پیروی میدار هریک از بانکتراکنش

 
 51 خرداددار در های بانکی تراکنشهای صادر کننده از تعداد کارتسهم بانک 1-1شکل 

 

های ملی ایران، ملت و صادرات ایران دارای بیشترین سهم از مجموع بانکشود که همچنان در می مالحظه
 اند.بوده 51 خرداددار در ماه های بانکی تراکنشتعداد کارت

 

ملی ایران
11.817

ملت
11.117

صادرات ایران
11.117

تجارت
8.517

کشاورزی
1.157

سپه
1.887

رفاه کارگران
مسکن1.117

1.117

پاسارگاد
1.157

پست بانک
1.187

پارسیان
1.117

انصار
1.157

قوامین
1.117

اقتصاد نوین
1.157

شهر
1.157

سامان
1.187

قرض الحسنه رسالت
1.117

سایر بانک ها
1.117
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 دارهای بانکی تراکنشتعداد کل هر یک از انواع کارت 
، 18های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت )بدهی(کارت

 شوند.بندی میو بن کارت( طبقه هدیهنام )کارت بییا  11پرداختهو کارت پیش 15کارت اعتباری

میلیون عدد  1141دار در سوییچ شاپرک مجموعا در حدود های بانکی تراکنش، تعداد کارت51ماه  خرداددر 
درصدی مربوط به کارت برداشت و  51411میلیون عدد و سهم  11بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 

های داد کارتتع درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. 1411هزار عدد و سهم  11کمترین تعداد آن حدود 
های تست که تنها کاردهد. این درحالیدار نسبت به ماه گذشته افزایش ناچیزی را نشان میبانکی تراکنش

 ها نسبت به اردیبهشت ماه کاسته شده است.هدیه و بن کارت هستند که از تعداد آندار تراکنش

  51 خرداددار در های بانکی تراکنشتعداد و سهم هر یک از کارت  1-1جدول 

 شاخص 
تعداد کارت هدیه  

 و بن کارت 
تعداد کارت 

 اعتباری
تعداد کارت 

 مجموع برداشت

 11،111،511 11،111،511 11،551 1،811،111   دارهای بانکی تراکنشتعداد کل کارت

های بانکی سهم هر یک از انواع کارت 
 - 514117 14117 54117 دارهای تراکنشکارت از کلدار تراکنش

 

                                                 

 
18 Debit card-  1-8-1-1رجوع شود به پیوست 
15 Credit card-  1-8-1-1 رجوع شود به پیوست 
11  Prepaid-  1-8-1-1 رجوع شود به پیوست 
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بانکی  هایهای صادرکننده از تعداد کارتسهم بانک 
 دارتراکنش

بانک صادرکننده بودند که  11های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد تعداد کارت 51ماه  خرداددر 
 ترسیم شده است.  1-1دار در نمودار های بانکی تراکنشها از تعداد کل کارتهای این بانکسهم تعدادی کارت

ای هقیاس این نمودار با نمودار مشابه در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که تغییری در مدل رفتاری بانک
کی های بانها صورت نگرفته است چرا که سهم بازار تعداد کارتی آنهاصادرکننده و همچنین دارندگان کارت

 کند. های مذکور از الگوی ماه گذشته پیروی میدار هریک از بانکتراکنش

 
 51 خرداددار در های بانکی تراکنشهای صادر کننده از تعداد کارتسهم بانک 1-1شکل 

 

های ملی ایران، ملت و صادرات ایران دارای بیشترین سهم از مجموع بانکشود که همچنان در می مالحظه
 اند.بوده 51 خرداددار در ماه های بانکی تراکنشتعداد کارت

 

ملی ایران
11.817

ملت
11.117

صادرات ایران
11.117

تجارت
8.517

کشاورزی
1.157

سپه
1.887

رفاه کارگران
مسکن1.117

1.117

پاسارگاد
1.157

پست بانک
1.187

پارسیان
1.117

انصار
1.157

قوامین
1.117

اقتصاد نوین
1.157

شهر
1.157

سامان
1.187

قرض الحسنه رسالت
1.117

سایر بانک ها
1.117
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 هایهای صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارتسهم بانک 
 داربانکی تراکنش

در جدول  51سال  خرداددار برای های صادر کننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشسهم بانک
دار بیشترین کارت برداشت تراکنش 51ماه  خردادارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  1-1

ار دو بن کارت تراکنش هدیهکارت  متعلق به بانک ملی ایران، ملت و صادرات ایران بوده است؛ در تعداد
های تجارت، صادرات ایران و ملی ایران در سه جایگاه نخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری بانک

عنوان  ها بهبندی بانکدر رتبه کشاورزی بوده است.و پاسارگاد ملی ایران، های دار متعلق به بانکتراکنش
ا با های مذکور بعضدار در ماه گذشته، نام تمامی بانکهای بانکی تراکنشی هریک از انواع کارتصادرکننده

 ها قابل مشاهده است.تغییر در جایگاه آن

حظه مال های برداشت نقدیکارتنسبت به های اعتباری تعداد کارت رشد عددیبه روشنی  1-1در جدول 
کاربرد  ی بانکی کشور دارند و نیز نوعشبکهها در ، ولیکن به دلیل سهم اندکی که اصوال این نوع کارتشودمی
وق ی بانک فهای صادرهنظر نمی رسد، تا جایی که در سهم کلی کارتها، این تغییر چندان پر اهمیت بهآن

 تاثیری ایجاد نکرده است.

  51 خرداددار در های بانکی تراکنشر یک از کارتمقایسه سهم هر بانک صادرکننده از تعداد ه 1-1جدول 

 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری هدیه و بن کارتتعداد کارت  نام بانک صادرکننده ردیف

 22/418 30/248 14557 بانک ملی ایران 1

 114117 14117 14117 بانک ملت 1

 114117 14117 114117 بانک صادرات ایران 1

 14117 114117 14117 کشاورزیبانک  1

 14117 14117 14117 بانک سپه 1

 14117 84117 34/708 بانک تجارت 1

 14117 14117 14187 بانک رفاه کارگران 1

 14117 14117 14857 بانک مسکن 8
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 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری هدیه و بن کارتتعداد کارت  نام بانک صادرکننده ردیف

 14157 114117 14117 بانک پاسارگاد 5

 14117 14117 14117 شرکت دولتی پست بانک 11

 14117 14187 14817 بانک پارسیان 11

 14117 14157 14157 بانک انصار 11

 14117 14117 14157 بانک قوامین 11

 14117 14117 14517 بانک اقتصاد نوین 11

 14117 14117 14557 بانک شهر 11

 14117 14117 14817 بانک سامان 11

 14187 14117 14117 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 14517 14517 14817 بانک آینده 18

 14517 14117 14117 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان 15

 14817 14117 14157 بانک سینا 11

 14187 14117 14157 بانک توسعه و تعاون 11

 14117 14117 14157 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 11

 14117 14117 14117 بانک دی 11

 14117 14117 14117 بانک حکمت ایرانیان 11

 14117 14117 14117 بانک ایران زمین 11

 14117 14117 14117 بانک سرمایه 11

 14187 14117 14117 موسسه اعتباری عسکریه 11

 14157 14117 14117 بانک گردشگری 18

 14117 14117 14117 بانک کارآفرین 15

 14117 14157 14117 بانک صنعت و معدن 11

 14117 14117 14117 موسسه اعتباری توسعه 11
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 هایهای صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارتسهم بانک 
 داربانکی تراکنش

در جدول  51سال  خرداددار برای های صادر کننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشسهم بانک
دار بیشترین کارت برداشت تراکنش 51ماه  خردادارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  1-1

ار دو بن کارت تراکنش هدیهکارت  متعلق به بانک ملی ایران، ملت و صادرات ایران بوده است؛ در تعداد
های تجارت، صادرات ایران و ملی ایران در سه جایگاه نخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری بانک

عنوان  ها بهبندی بانکدر رتبه کشاورزی بوده است.و پاسارگاد ملی ایران، های دار متعلق به بانکتراکنش
ا با های مذکور بعضدار در ماه گذشته، نام تمامی بانکهای بانکی تراکنشی هریک از انواع کارتصادرکننده

 ها قابل مشاهده است.تغییر در جایگاه آن

حظه مال های برداشت نقدیکارتنسبت به های اعتباری تعداد کارت رشد عددیبه روشنی  1-1در جدول 
کاربرد  ی بانکی کشور دارند و نیز نوعشبکهها در ، ولیکن به دلیل سهم اندکی که اصوال این نوع کارتشودمی
وق ی بانک فهای صادرهنظر نمی رسد، تا جایی که در سهم کلی کارتها، این تغییر چندان پر اهمیت بهآن

 تاثیری ایجاد نکرده است.

  51 خرداددار در های بانکی تراکنشر یک از کارتمقایسه سهم هر بانک صادرکننده از تعداد ه 1-1جدول 

 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری هدیه و بن کارتتعداد کارت  نام بانک صادرکننده ردیف

 22/418 30/248 14557 بانک ملی ایران 1

 114117 14117 14117 بانک ملت 1

 114117 14117 114117 بانک صادرات ایران 1

 14117 114117 14117 کشاورزیبانک  1

 14117 14117 14117 بانک سپه 1

 14117 84117 34/708 بانک تجارت 1

 14117 14117 14187 بانک رفاه کارگران 1

 14117 14117 14857 بانک مسکن 8
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 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری هدیه و بن کارتتعداد کارت  نام بانک صادرکننده ردیف

 14157 114117 14117 بانک پاسارگاد 5

 14117 14117 14117 شرکت دولتی پست بانک 11

 14117 14187 14817 بانک پارسیان 11

 14117 14157 14157 بانک انصار 11

 14117 14117 14157 بانک قوامین 11

 14117 14117 14517 بانک اقتصاد نوین 11

 14117 14117 14557 بانک شهر 11

 14117 14117 14817 بانک سامان 11

 14187 14117 14117 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 14517 14517 14817 بانک آینده 18

 14517 14117 14117 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان 15

 14817 14117 14157 بانک سینا 11

 14187 14117 14157 بانک توسعه و تعاون 11

 14117 14117 14157 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 11

 14117 14117 14117 بانک دی 11

 14117 14117 14117 بانک حکمت ایرانیان 11

 14117 14117 14117 بانک ایران زمین 11

 14117 14117 14117 بانک سرمایه 11

 14187 14117 14117 موسسه اعتباری عسکریه 11

 14157 14117 14117 بانک گردشگری 18

 14117 14117 14117 بانک کارآفرین 15

 14117 14157 14117 بانک صنعت و معدن 11

 14117 14117 14117 موسسه اعتباری توسعه 11



111 
 

 

 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری هدیه و بن کارتتعداد کارت  نام بانک صادرکننده ردیف

 14117 14117 14117 بانک خاورمیانه 11

 14117 14117 14117 بانک توسعه صادرات ایران 11

 14117 14117 14117 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 11

 14117 14117 14117 ونزوئال -بانک مشترک ایران  11

 1-1*ادامه جدول 

 

کارت نو ب هدیهدار از نوع کارت های بانکی تراکنششود در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارتمالحظه می
 11411درصد و از نوع کارت برداشت با  11481درصد متعلق به بانک تجارت، از نوع کارت اعتباری  11411با 

 .استایران بودهدرصد متعلق به بانک ملی 

 باشد.های صادر شده و به تفکیک انواع کارت قابل مشاهده میهر بانک از کل کارتدر ادامه نمودار سهم 

111 
 

 

 
 51های صادر شده در خرداد ماه بانک از مجموع ترکیب کارتسهم هر  8-1شکل 

 51 برای خردادهای صادرکننده بانکدر هر یک از دار های بانکی تراکنشاز انواع کارت نمودار سهم هر یک
  در زیر ارائه شده است.

% 117 117 117 117 117 117 117
بانک ملی ایران

بانک تجارت
بانک صادرات ایران

بانک پاسارگاد
بانک کشاورزی

بانک ملت
بانک پارسیان

بانک رفاه کارگران
بانک سپه
بانک سینا

بانک آینده  
بانک انصار

بانک مسکن
بانک شهر

بانک سامان
شرکت دولتی پست بانک

بانک اقتصاد نوین
بانک توسعه و تعاون  

بانک قوامین
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
موسسه اعتباری کوثر مرکزی

بانک حکمت ایرانیان
بانک صنعت و معدن

بانک دی
بانک سرمایه

بانک ایران زمین
بانک کارآفرین

بانک گردشگری
موسسه اعتباری عسکریه

بانک خاورمیانه
موسسه اعتباری توسعه

بانک توسعه صادرات ایران
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ونزوئال-بانک مشترک ایران 

کارت خرید و بن کارت کارت اعتباری کارت برداشت
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 تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری هدیه و بن کارتتعداد کارت  نام بانک صادرکننده ردیف

 14117 14117 14117 بانک خاورمیانه 11

 14117 14117 14117 بانک توسعه صادرات ایران 11

 14117 14117 14117 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 11

 14117 14117 14117 ونزوئال -بانک مشترک ایران  11

 1-1*ادامه جدول 

 

کارت نو ب هدیهدار از نوع کارت های بانکی تراکنششود در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارتمالحظه می
 11411درصد و از نوع کارت برداشت با  11481درصد متعلق به بانک تجارت، از نوع کارت اعتباری  11411با 

 .استایران بودهدرصد متعلق به بانک ملی 

 باشد.های صادر شده و به تفکیک انواع کارت قابل مشاهده میهر بانک از کل کارتدر ادامه نمودار سهم 
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 51های صادر شده در خرداد ماه بانک از مجموع ترکیب کارتسهم هر  8-1شکل 

 51 برای خردادهای صادرکننده بانکدر هر یک از دار های بانکی تراکنشاز انواع کارت نمودار سهم هر یک
  در زیر ارائه شده است.

% 117 117 117 117 117 117 117
بانک ملی ایران

بانک تجارت
بانک صادرات ایران

بانک پاسارگاد
بانک کشاورزی

بانک ملت
بانک پارسیان

بانک رفاه کارگران
بانک سپه
بانک سینا

بانک آینده  
بانک انصار

بانک مسکن
بانک شهر

بانک سامان
شرکت دولتی پست بانک

بانک اقتصاد نوین
بانک توسعه و تعاون  

بانک قوامین
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
موسسه اعتباری کوثر مرکزی

بانک حکمت ایرانیان
بانک صنعت و معدن

بانک دی
بانک سرمایه

بانک ایران زمین
بانک کارآفرین

بانک گردشگری
موسسه اعتباری عسکریه

بانک خاورمیانه
موسسه اعتباری توسعه

بانک توسعه صادرات ایران
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ونزوئال-بانک مشترک ایران 

کارت خرید و بن کارت کارت اعتباری کارت برداشت
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 51 خردادهای صادر کننده در دار در هر یک از بانکهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت 5-1شکل 

 

س کارت برداشت، سپاز نوع  در هر بانکی دارتراکنششود بیشترین نوع کارت مالحظه می 1-1با توجه نمودار 
 ت.داشته اس ها تعداد صفر()در برخی از بانک و بن کارت بوده و کارت اعتباری کمترین تعداد راهدیه کارت 

بانک ملی ایران
بانک ملت

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی

بانک سپه
بانک تجارت

بانک رفاه کارگران
بانک مسکن

بانک پاسارگاد
شرکت دولتی پست بانک

بانک پارسیان
بانک انصار

بانک قوامین
بانک اقتصاد نوین

بانک شهر
بانک سامان

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک آینده

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
بانک سینا

بانک توسعه و تعاون
موسسه اعتباری کوثر مرکزی

بانک دی
بانک حکمت ایرانیان

بانک ایران زمین
بانک سرمایه

موسسه اعتباری عسکریه
بانک گردشگری
بانک کارآفرین

بانک صنعت و معدن
موسسه اعتباری توسعه

بانک خاورمیانه
بانک توسعه صادرات ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ونزوئال-بانک مشترک ایران 

کارت هدیه و بن کارت کارت اعتباری کارت برداشت
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توسط آن بانک  11 صادر شده هایهای دارای تراکنش هر بانک از کل کارتدر ادامه به بررسی سهم کارت
 پردازیم.می

 های صادر شدههای دارای تراکنش هر بانک از کل کارتسهم کارت 1-1جدول 

های تعداد کل کارت نام بانک ردیف
 32صادر شده

های تعداد کارت
 دارای تراکنش

های دارای تراکنش سهم کارت
 های صادر شدهاز کل کارت

 84117 581،111 11،111،511 اقتصاد نوین 1

 114117 1،111،111 11،111،111 انصار 1

 114117 111،181 811،118 ایران زمین 1

 14117 1،111،111 11،811،181 پارسیان 1

 114517 1،815،111 8،111،118 پاسارگاد 1

 114157 1،181،111 1،111،111 پست بانک ایران 1

 184117 111،111 1،181،518 تات 1

 114117 1،185،815 15،111،111 تجارت 8

 114117 111،111 1،151،511 توسعه تعاون 5

 114117 1،511 11،111 توسعه صادرات 11

 114157 158،111 1،158،111 حکمت ایرانیان 11

 114187 11،118 15،111 خاورمیانه 11

 184117 111،551 1،111،118 دی 11

 114117 1،555،111 11،115،115 رفاه 11

 114817 811،111 1،111،181 سامان 11

 114117 1،811،111 11،111،111 سپه 11

 114557 118،818 1،551،115 سرمایه 11

 114517 181،111 1،115،111 سینا 18

                                                 

 
 آمار استخراج شده از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 11
استفاده شده  51ند ماه های صادر شده خرداد ماه در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از میزان مشابه در اسفبه دلیل عدم دسترسی به آمار کارت 11

 است.



111 
 

 

 
 51 خردادهای صادر کننده در دار در هر یک از بانکهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت 5-1شکل 

 

س کارت برداشت، سپاز نوع  در هر بانکی دارتراکنششود بیشترین نوع کارت مالحظه می 1-1با توجه نمودار 
 ت.داشته اس ها تعداد صفر()در برخی از بانک و بن کارت بوده و کارت اعتباری کمترین تعداد راهدیه کارت 

بانک ملی ایران
بانک ملت

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی

بانک سپه
بانک تجارت

بانک رفاه کارگران
بانک مسکن

بانک پاسارگاد
شرکت دولتی پست بانک

بانک پارسیان
بانک انصار

بانک قوامین
بانک اقتصاد نوین

بانک شهر
بانک سامان

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک آینده

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
بانک سینا

بانک توسعه و تعاون
موسسه اعتباری کوثر مرکزی

بانک دی
بانک حکمت ایرانیان

بانک ایران زمین
بانک سرمایه

موسسه اعتباری عسکریه
بانک گردشگری
بانک کارآفرین

بانک صنعت و معدن
موسسه اعتباری توسعه

بانک خاورمیانه
بانک توسعه صادرات ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ونزوئال-بانک مشترک ایران 

کارت هدیه و بن کارت کارت اعتباری کارت برداشت

111 
 

 

توسط آن بانک  11 صادر شده هایهای دارای تراکنش هر بانک از کل کارتدر ادامه به بررسی سهم کارت
 پردازیم.می

 های صادر شدههای دارای تراکنش هر بانک از کل کارتسهم کارت 1-1جدول 

های تعداد کل کارت نام بانک ردیف
 32صادر شده

های تعداد کارت
 دارای تراکنش

های دارای تراکنش سهم کارت
 های صادر شدهاز کل کارت

 84117 581،111 11،111،511 اقتصاد نوین 1

 114117 1،111،111 11،111،111 انصار 1

 114117 111،181 811،118 ایران زمین 1

 14117 1،111،111 11،811،181 پارسیان 1

 114517 1،815،111 8،111،118 پاسارگاد 1

 114157 1،181،111 1،111،111 پست بانک ایران 1

 184117 111،111 1،181،518 تات 1

 114117 1،185،815 15،111،111 تجارت 8

 114117 111،111 1،151،511 توسعه تعاون 5

 114117 1،511 11،111 توسعه صادرات 11

 114157 158،111 1،158،111 حکمت ایرانیان 11

 114187 11،118 15،111 خاورمیانه 11

 184117 111،551 1،111،118 دی 11

 114117 1،555،111 11،115،115 رفاه 11

 114817 811،111 1،111،181 سامان 11

 114117 1،811،111 11،111،111 سپه 11

 114557 118،818 1،551،115 سرمایه 11

 114517 181،111 1،115،111 سینا 18

                                                 

 
 آمار استخراج شده از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 11
استفاده شده  51ند ماه های صادر شده خرداد ماه در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از میزان مشابه در اسفبه دلیل عدم دسترسی به آمار کارت 11

 است.



111 
 

 

های تعداد کل کارت نام بانک ردیف
 32صادر شده

های تعداد کارت
 دارای تراکنش

های دارای تراکنش سهم کارت
 های صادر شدهاز کل کارت

 114117 811،111 1،118،581 شهر 15

 114117 8،111،111 11،181،811 صادرات ایران 11

 114117 11،115 118،181 صنعت و معدن 11

 - 815،181 1 قرض الحسنه رسالت 11

 114117 111،815 1،515،111 قرض الحسنه مهر ایران 11

 114117 1،118،158 1،151،815 قوامین 11

 114157 111،111 811،115 کارآفرین 11

 154117 1،111،111 11،111،111 کشاورزی 11

 184887 118،811 111،111 گردشگری 11

 114817 1،111،551 11،151،111 مسکن 18

 114117 8،511،111 11،811،181 ملت 15

 114117 11،111،111 15،111،111 ملی ایران 11

 84117 11،111 151،111 موسسه اعتباری توسعه 11

 - 118،111 1 موسسه اعتباری عسکریه 11

 - 111،111 1 موسسه اعتباری کوثر 11

 - 11 - ونزوئال -بانک مشترک ایران * 11

بانک مرکزی جمهوری * 11
 - 1،188 - اسالمی ایران

 114117 11،111،511 111،111،111 جمع

 اشاره شده در سایت بانک مرکزی ثبت نشده است. یهاهای بانکتعداد کارت *

های صادر شده در کشور دارای تراکنش بر درصد کل کارت 11شود تنها نزدیک به همانطور که مشاهده می
ه البتباشد. مار بسیار قابل توجه میکه این آ باشندمی 51ابزارهای پذیرش شاپرک در خرداد ماه روی یکی از 

ی هاتوان به دالیلی همچون وجود آمار کارتهای دارای تراکنش در شبکه شاپرک را میسهم کم تعداد کارت
دارای استفاده بر روی ابزارهای هایی که صرفا ها و همچنین وجود کارتبانک دارای تاریخ منقضی در آمار کارت

ر بهای سرپرستان خانواری که صرفا جهت دریافت یارانه واریزی از کارت بانکی باشند)مانند کارتبانکی می
  کنند(، منتسب دانست.استفاده میروی ابزارهای بانکی مانند خودپرداز 

111 
 

 

 های صادر شده به تفکیک انواع کارتهای دارای تراکنش از کل کارتتسهم کار 1-1جدول 

دارای های کارت 33کارت صادر شدهتعداد شاخص
 تراکنش

های دارای کارتسهم 
 هاتراکنش از کل کارت

 14517 1،811،111 111،111،155 کارت هدیه و بن کارت

 14117 11،551 1،115،111 کارت اعتباری

 154517 11،111،511 111،811،111 کارت برداشت

 114117 11،111،511 111،111،111 مجموع

 

درصد  51415های اعتباری و درصد کارت 1141های هدیه و بن کارت، کارت 5141بر اساس جدول فوق 
آمار  اند که اینهای برداشت حداقل یک بار بر روی ابزارهای پذیرش شاپرکی مورد استفاده قرار گرفتهکارت

های صادر شده شبکه بانکی بر روی یکی از ابزارهای پذیرش درصدی از کلیه کارت 11411مجموع فعالیت  در
های دارای تراکنش بر روی ابزارهای شاپرکی های برداشت از کارتسهم باالی کارت نماید.شاپرکی را تائید می

امعه، ها در جنین تعداد بیشتر این کارتها در سطح جامعه و همچتوان با توجه به فراگیر بودن این کارترا می
 توجیه نمود. 

دارای  هایهای صادر شده در شبکه بانکی کشور و همچنین سرانه کارتدر ادامه به بررسی سرانه تعداد کارت
 خواهیم پرداخت. 51حداقل یک تراکنش بر روی ابزارهای شاپرکی در خرداد ماه سال 

 

                                                 

 
استفاده شده  51های صادر شده خرداد ماه در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از میزان مشابه در اسفند ماه به دلیل عدم دسترسی به آمار کارت 11

 است.



111 
 

 

های تعداد کل کارت نام بانک ردیف
 32صادر شده

های تعداد کارت
 دارای تراکنش

های دارای تراکنش سهم کارت
 های صادر شدهاز کل کارت

 114117 811،111 1،118،581 شهر 15

 114117 8،111،111 11،181،811 صادرات ایران 11

 114117 11،115 118،181 صنعت و معدن 11

 - 815،181 1 قرض الحسنه رسالت 11

 114117 111،815 1،515،111 قرض الحسنه مهر ایران 11

 114117 1،118،158 1،151،815 قوامین 11

 114157 111،111 811،115 کارآفرین 11

 154117 1،111،111 11،111،111 کشاورزی 11

 184887 118،811 111،111 گردشگری 11

 114817 1،111،551 11،151،111 مسکن 18

 114117 8،511،111 11،811،181 ملت 15

 114117 11،111،111 15،111،111 ملی ایران 11

 84117 11،111 151،111 موسسه اعتباری توسعه 11

 - 118،111 1 موسسه اعتباری عسکریه 11

 - 111،111 1 موسسه اعتباری کوثر 11

 - 11 - ونزوئال -بانک مشترک ایران * 11

بانک مرکزی جمهوری * 11
 - 1،188 - اسالمی ایران

 114117 11،111،511 111،111،111 جمع

 اشاره شده در سایت بانک مرکزی ثبت نشده است. یهاهای بانکتعداد کارت *

های صادر شده در کشور دارای تراکنش بر درصد کل کارت 11شود تنها نزدیک به همانطور که مشاهده می
ه البتباشد. مار بسیار قابل توجه میکه این آ باشندمی 51ابزارهای پذیرش شاپرک در خرداد ماه روی یکی از 

ی هاتوان به دالیلی همچون وجود آمار کارتهای دارای تراکنش در شبکه شاپرک را میسهم کم تعداد کارت
دارای استفاده بر روی ابزارهای هایی که صرفا ها و همچنین وجود کارتبانک دارای تاریخ منقضی در آمار کارت

ر بهای سرپرستان خانواری که صرفا جهت دریافت یارانه واریزی از کارت بانکی باشند)مانند کارتبانکی می
  کنند(، منتسب دانست.استفاده میروی ابزارهای بانکی مانند خودپرداز 

111 
 

 

 های صادر شده به تفکیک انواع کارتهای دارای تراکنش از کل کارتتسهم کار 1-1جدول 

دارای های کارت 33کارت صادر شدهتعداد شاخص
 تراکنش

های دارای کارتسهم 
 هاتراکنش از کل کارت

 14517 1،811،111 111،111،155 کارت هدیه و بن کارت

 14117 11،551 1،115،111 کارت اعتباری

 154517 11،111،511 111،811،111 کارت برداشت

 114117 11،111،511 111،111،111 مجموع

 

درصد  51415های اعتباری و درصد کارت 1141های هدیه و بن کارت، کارت 5141بر اساس جدول فوق 
آمار  اند که اینهای برداشت حداقل یک بار بر روی ابزارهای پذیرش شاپرکی مورد استفاده قرار گرفتهکارت

های صادر شده شبکه بانکی بر روی یکی از ابزارهای پذیرش درصدی از کلیه کارت 11411مجموع فعالیت  در
های دارای تراکنش بر روی ابزارهای شاپرکی های برداشت از کارتسهم باالی کارت نماید.شاپرکی را تائید می

امعه، ها در جنین تعداد بیشتر این کارتها در سطح جامعه و همچتوان با توجه به فراگیر بودن این کارترا می
 توجیه نمود. 

دارای  هایهای صادر شده در شبکه بانکی کشور و همچنین سرانه کارتدر ادامه به بررسی سرانه تعداد کارت
 خواهیم پرداخت. 51حداقل یک تراکنش بر روی ابزارهای شاپرکی در خرداد ماه سال 

 

                                                 

 
استفاده شده  51های صادر شده خرداد ماه در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از میزان مشابه در اسفند ماه به دلیل عدم دسترسی به آمار کارت 11

 است.



111 
 

 

 سال 18به ازای جمعیت باالی سرانه تعداد کارت صادر شده و کارت دارای تراکنش  8-1جدول 

 شاخص

 تعداد کارت
جمعیت باالی 

 سال در 12

 کشور

 سرانه تعداد کارت به ازای هر نفر 

صادر شده توسط 
 11هابانک

دارای تراکنش در 
 شبکه شاپرک

صادر شده توسط 
 هابانک

تراکنش در شبکه دارای 
 شاپرک

 1،811،111 111،111،155 کارت هدیه و بن کارت

11،111،115 

1411 1411 

 1411 1411 11،551 1،115،111 کارت اعتباری

 1411 1411 11،111،511 111،811،111 کارت برداشت

 1411 1411 11،111،511 111،111،111 مجموع

 

کارت در کشور صادر شده  1141سال کشور  18نفر از جمعیت باالی گردد به ازای هر که مشاهده میهمانطور 
باشد. بخشی از کارت دارای تراکنش بر روی یکی از ابزارهای پذیرش شاپرک می 1141است که از این میزان 

توان های دارای تراکنش در شبکه شاپرک را میهای صادر شده و کارتواحدی در سرانه کارت 1141اختالف 
( و ATMاز ابزار   )دریافت وجه نقد های بانکیها صرفا جهت انجام تراکنشای از کارتستفاده پارهبه دلیل ا

 ها دانست.های صادر شده توسط بانکهای تاریخ گذشته در آمار کارتوجود فراوانی کارت

 

 

                                                 

 
استفاده شده  51در اسفند ماه های صادر شده خرداد ماه در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از میزان مشابه به دلیل عدم دسترسی به آمار کارت 11

 است.
111 

 

 

 ها در شبکه پرداخت در دوره گزارش بندی وضعیت بانکجمع .1.1
و ربا تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته روبه 51عنوان بانک پذیرنده در خرداد ماه های کشور بهعملکرد بانک

حاظ ها، بیشترین سهم از بازار را چه به لبا اختالف فاحشی نسبت به سایر بانک "بانک ملت"نیست. همچنان 
رار یگاه نخست قهای پذیرنده، در جاتعدادی و چه به لحاظ مبلغی به خود اختصاص داده و در بین تمام بانک

ها در اختیار این بانک درصد مبلغ تراکنش 18411ها و درصد تعداد تراکنش 51411به نحوی که گرفته است. 
ویژه بانک ا بهههای برخی بانکی قابل تامل تفاوت بین سهم تعدادی و مبلغی تراکنشنکتهباشد. پذیرنده می

ا ههای مذکور را نسبت به سایر بانکهای بانکتراکنشصادرات است. این موضوع، باال بودن متوسط مبلغی 
 دهد. نشان می

بانک "های پذیرنده نیز حاکی از بیشتر بودن سهم نتایج سهم بازاری به تفکیک ابزارهای پذیرش برای بانک
درصد  11411به نحوی که های هر سه ابزار پذیرش بوده است. تراکنشدر تعداد و مبلغ منظر از  "ملت
های کارتخوانهای درصد تراکنش 81411های موبایلی و درصد تراکنش 11411های اینترنتی، نشتراک

-ارتخوانکهای ارسال شده از سوی ها، تعداد تراکنشدر بیشتر بانکباشد. فروشگاهی در اختیار این شرکت می

 های اینترنتی است. ارزششای دارد. تنها در بانک آینده، این سهم در اختیار تراکنهای فروشگاهی سهم عمده
ده واریز های پذیرنهای مشتریان بانکهای فروشگاهی به حسابکارتخوانها نیز اکثرا از طریق ریالی تراکنش
 گردیده است.

دهنده ها برای ابزار پذیرش موبایلی نشانهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -شاخص هرفیندال
های موبایلی بانک درصدی در تراکنش 11موید این امر سهم بازار بیش از  است. ابزارتمرکز باال در بازار این 

حدود  یبی به ترتداعدا و ابزار پذیرش اینترنتی فروشگاهی کارتخوانبرای این شاخص در بازار  باشد.ملت می
بین  هاابزار( که وجود تمرکز مالیم در بازار این 1،811تا  1،111)بین است  حاصل شده 1،111و  1،111
 کارتخوانهای ابزارهای ها از پذیرندگی تراکنشلذا سهم سایر بانک. دهدرا نشان میهای پذیرنده بانک

ر تی کمتری در ابزارهای اینترنتی، نسبت به ابزار پذیرش موبایلی متعادلفروشگاهی و پس از آن با درجه
 شود.گزارش می
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 سال 18به ازای جمعیت باالی سرانه تعداد کارت صادر شده و کارت دارای تراکنش  8-1جدول 

 شاخص

 تعداد کارت
جمعیت باالی 

 سال در 12

 کشور

 سرانه تعداد کارت به ازای هر نفر 

صادر شده توسط 
 11هابانک

دارای تراکنش در 
 شبکه شاپرک

صادر شده توسط 
 هابانک

تراکنش در شبکه دارای 
 شاپرک

 1،811،111 111،111،155 کارت هدیه و بن کارت

11،111،115 

1411 1411 

 1411 1411 11،551 1،115،111 کارت اعتباری

 1411 1411 11،111،511 111،811،111 کارت برداشت

 1411 1411 11،111،511 111،111،111 مجموع

 

کارت در کشور صادر شده  1141سال کشور  18نفر از جمعیت باالی گردد به ازای هر که مشاهده میهمانطور 
باشد. بخشی از کارت دارای تراکنش بر روی یکی از ابزارهای پذیرش شاپرک می 1141است که از این میزان 

توان های دارای تراکنش در شبکه شاپرک را میهای صادر شده و کارتواحدی در سرانه کارت 1141اختالف 
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های بانکی تعداد کارت، خردادی بانکی تراکنش دار در ماه هاهای صادرکننده کارتدر بررسی سهم بانک
میلیون  1141مجموعا در حدود  با افزایش کمتر از دو درصد نسبت به اردیبهشت ، دار در سوییچ شاپرکتراکنش

باشد. بانک می درصدی مربوط به کارت برداشت 51411که بیشترین تعداد آن با سهم گزارش شده است  عدد
ها از بیشترین کارت برخوردار دار، در بین سایر بانکهای تراکنشدرصد بازار کارت 11زدیک به ملی با کسب ن

ماید. نها باالترین نقش را ایفا میهای هدیه و بن کارت، در بازار سایر کارتاست. این بانک به غیر از کارت
سهم این دسته ی دار، عمدهنشهای هدیه و بن کارت تراکدرصد از کارت 11بانک تجارت با داشتن بیش از 

 های هدیه و بن کارت را در اختیار دارد.کارتها، از کارت

که سرانه  باشدمی سال 18واحد کارت به ازای هر فرد باالی  1141لی صادر شده در حاهای سرانه تعداد کارت
باشد. از واحد کارت می 1141 سال 18فرد باالی تعداد کارت دارای تراکنش در شبکه شاپرک به ازای هر 

ها دارای حداقل درصد کارت 1411میلیون کارت صادر شده در شبکه بانکی کشور نیز  111مجموع بیش از 
ک به های دارای تراکنش در شبکه شاپرباشد. بیشترین نسبت کارتیک تراکنش بر روی ابزارهای شاپرک می

 باشد.درصد می 88418گردشگری با های صادر شده هر بانک در اختیار بانک کل کارت
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 واژه نامه
در این بخش انواع واژگان به کار برده شده در متن بولتن در دو بخش واژگان تخصصی شبکه الکترونیک 

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

 واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی
 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -1-1-1

های حاصل ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه تراکنششبکه
شود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی توسط این شبکه نظارت و کنترل می« پذیرشابزار » از 

 و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.
 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت    -1-1-1

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    -1-1-1

 . ایدنمید صادر مخو یانمشتر یبرا یرا طبق مقررات و ضوابط بانک مرکز یاست که کارت بانک بانکی
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   یرندهبانک پذ -1-1-1

 نزد آن مفتوح است. ی،بانک یهاکارت یوجوه مربوط به داد و ستدها یزبه منظور وار یرنده،است که حساب پذ بانکی
  11انواع خدمات -1-1-1

 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 -1-1-1-1

خدمتی است که دارنده کارت هزینه کاال و خدمات دریافتی را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه 
 پردازد. الکترونیکی پرداخت، می

 11پرداخت قبض -1-1-1-1

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

 18خرید شارژ تلفن همراه -1-1-1-1

نماید. خدمتی است که دارنده کارت با استفاده از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت می
و خرید و  15زمانبه دو صورت خرید و شارژ هم تواندباشد و میدار میر زمره خریدهای شناسهاین خدمت د
 انجام شود.زمان شارژ غیر هم

                                                 

 
11Service Type 
11 Purchasing Good/Services 
11 Bill Payment 
18 Reload 
15 Top-up 
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 11گیریمانده -1-1-1-1

خدمتی است که دارنده کارت جهت کسب اطالع از میزان موجودی حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از 
 نماید.الکترونیکی پرداخت دریافت میطریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه 

  11هاوضعیت تراکنش -1-1-1
 تراکنش موفق کاربری  -1-1-1-1

 ها با کد پاسخ صفر در سامانه تراکنشی است که از دید کاربر نهایی موفق بوده است )این تراکنش
 شوند(.مشخص می

 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -1-1-1-1

کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، بانک ی الکترونیکی پرداخت تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد. ی شتاب میی کارت یا سامانهصادرکننده

 خطای پذیرندگی تراکنش -1-1-1-1

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

 ای شاپرکیخط تراکنش -1-1-1-1

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا شرکت تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.شاپرک می

  

                                                 

 
11 Balance Inquiry 
11Transaction Status 
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 خطای کاربری تراکنش -1-1-1-1

ست. ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق اتراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.اشتباهات کاربر )دارنده کارت( میعلت بروز این خطاها، 

 تراکنش خطای کسب و کار -1-1-1-1

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  باشدا لحاظ این نوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان مزبور به لحاظ فنی قابل پذیرش نمیطبیعت
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 -1-1-1-1

ا شامل هی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشاست که از دید شبکه تراکنشی
های موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی محسوب خطاهای کاربری و تراکنش

ی ات روزانهعملیی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام شوند؛ چرا که نمایش دهندهمی
 اند.سیستم رخ داده

 تراکنش ناموفق سیستمی -1-1-1-8

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

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -1-1-1-5

ه جز های شبکه پرداخت الکترونیک کارت باست که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنشتراکنشی 
 شود.های خطای شاپرکی را شامل میتراکنش
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 انواع ابزارهای پذیرش  -1-1-1

ار فروشگاهی، ابز کارتخوانهای ی الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهانواع ابزارهای موجود در شبکه
 ، ابزار پذیرش موبایلی، و کیوسک پرداخت است.پذیرش اینترنتی
 11فروشگاهی کارتخوان -1-1-1-1

صورت  وجه به تاتواند امکانی را فراهم کند که با پذیرش کارت بانکی می ابزاری است سیار و یا غیر سیار
 .منتقل شود پذیرندهالکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب 

 توان در نظر گرفت:زیر را میهای های فروشگاهی ویژگیکارتخوانبرای 

o 11یا بیش از  11ی است که در یک بازه زمانی یک ماهه کارتخوانپر تراکنش:  کارتخوان 
 میلیون 11های آن در یک ماه حداقل تراکنش داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

 ریال باشد. 

o 1یک یا بیش از ی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، کارتخوانکم تراکنش:  کارتخوان 
 11های آن در یک ماه کمتر از تراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش 11و کمتر از 

 میلیون ریال باشد.
o ی زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش ی است که در بازهکارتخواندارای تراکنش:  کارتخوان

 داشته باشد. 
o ه، هیچ گونه تراکنشی از آن به ی است که در طول یک ماکارتخوانفاقد تراکنش:  کارتخوان

 سوئیچ شاپرک ارسال نشده است.
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 خطای کاربری تراکنش -1-1-1-1
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 ابزار پذیرش اینترنتی -1-1-1-1

ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و درگاه پرداخت 
 نماید.، فراهم می11اینترنتی

 ابزار پذیرش موبایلی -1-1-1-1

ملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه ابزاری است که امکان انجام هرگونه ع
 آورد.، فراهم می11پرداخت موبایلی

 11انواع کارت از نظر کاربری -1-1-8

شامل کارت برداشت، کارت پیش  از نظر کاربری در سوییچ شاپرک، دارای تراکنش های بانکیانواع کارت
 باشد.پرداخته و کارت اعتباری می

 11)بدهی(کارت برداشت  -1-1-8-1

ی هاترین کارتها و جزء رایجای نزد بانکعبارت است از هر نوع کارت متصل به یک یا چند حساب سپرده
 دارد. 1Xکه کد محصول  مورد استفاده می باشد

الحسنه، جاری یا مدت دار، تا سقف وجهی که نزد بانک های قرضتواند با افتتاح یکی از سپردهمشتری می
  های بانکداری الکترونیک به عمل آورد.است برداشت وجه و خرید کاال و خدمات را از درگاهگذاری کرده سپرده

 11کارت پیش پرداخته )بی نام( -1-1-8-1

 شوند:ها به انواع زیر تقسیم میشود، این کارتمشخصات دارنده این نوع کارت بر روی جسم کارت درج نمی
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 پرداخت کارتی در نظام بانکی کشور.( اعالم مشخصات انواع ابزارهای 1181بانک مرکزی ) 11
11  Debit card 
11 prepaid 
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 خی نام و برهای خرید بیز کارت: نظیر کارتنام دارای سوابق هویتی در سامانه متمرکهای 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:دو دسته تقسیم می

o ها مستلزم تایید توسط وسط آننظیر کارت هدیه که انجام تراکنش ت 18های بر خطکارت
 باشد.می 1Xو  1X ،1Xها، کد محصول این کارت های متمرکز کارت است.سامانه

o های کیف پول الکترونیکی )کارت هوشمند( که انجام نظیر کارت 15کارتهای 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، نیست، در صورت مفقود شدن یا سرقت این کارت ها و تشخیص هویت دارنده آن میسرردیابی 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

 11کارت اعتباری -1-1-8-1

نوع کارت متصل به یک خط اعتباری با سقف معین تخصیص یافته از طرف بانک به دارنده عبارت است از هر 
حصول کد م سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت وجه کاال و خدمات مبادرت کند.کارت، که او را قادر می

 باشد.می 1Xاین نوع کارت 
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 ابزار پذیرش اینترنتی -1-1-1-1
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o ها مستلزم تایید توسط وسط آننظیر کارت هدیه که انجام تراکنش ت 18های بر خطکارت
 باشد.می 1Xو  1X ،1Xها، کد محصول این کارت های متمرکز کارت است.سامانه

o های کیف پول الکترونیکی )کارت هوشمند( که انجام نظیر کارت 15کارتهای 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
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 انواع تراکنش -1-1-5

 ی کارتتراکنش دارنده  -1-1-5-1

ی وارد شبکه 1111و  1111ی شود که با شناسهی کارت گفته میارسالی از طرف دارندههای به تراکنش
در سوییچ  1141141151در تاریخ  5151ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهپرداخت )شاپرک( می

شدند. این  تبدیل 1111به  111ی های با شناسهو تراکنش 1111به  111ی های با شناسهشاپرک، تراکنش
عملیات  1111ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنشمی 1111ی نسخه ISO 8181تغییرات مطابق با استاندارد 
 گیریعملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 1111ی شود ولی با شناسهبرداشت از کارت انجام می

 شود.ارائه می

 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش -1-1-5-1

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. شناسهیهای زمانی مشخص انجام مها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلاین درخواست
های (. شرکت5151ی قبل از اجرایی شدن بسته 111ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 1111ها تراکنش

یا تغییر روز مالی( این  cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک  18ی خدمات پرداخت تا حداکثر ارائه دهنده
 ل کنند.ی کارت ارساتراکنش را به ازای هر تراکنش دارنده

 اصالحیه تراکنش -1-1-5-1

ی کارت دچار خطا شود ولی برداشت از کارت انجام شده باشد، یک تراکنش اصالحیه در دارنده اگر تراکنش
 1111ها نشی این تراکی کارت بازگردد. شناسهشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهشبکه تولید می

 (.5151ی قبل از اجرایی شدن بسته 111و  111ی های با شناسهاست )معادل تراکنش
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 معوق تراکنش -1-1-5-1

ساعت به  18تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش
 1111 یگویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهسوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 1111که تراکنش 
 تراکنش مالی -1-1-5-1

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 کارتخواناثربخشی  -1-1-11

، به لهر شرکت از ک فعال سیستمی های فروشگاهیکارتخوانهای تراکنشسهم نسبت  برابر بااین شاخص 
 به عبارت دیگر: .است از کل شرکت  هرفعال سیستمی های کارتخوانتعداد  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 کارتخواناثربخشی   =

و مقدار  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یکهای کارتخوان یاثربخش یزانعدد حاصل م
ت. مثال شبکه شاپرک اس یهای فروشگاهکارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرآن ب
که شبهای کارتخوانهای سهم آن شرکت از کل تراکنش یعنی، باشد یک یشرکت یشاخص برا یناگر ا

 شاخص ینهای کشور است. چنانچه اکارتخوانآن شرکت از کل های کارتخواناندازه سهم تعداد شاپرک به
م تعداد از سه یشب یشهاکارتخوان یهای آن بانک روجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت یراب

 های کشور است.کارتخوانآن شرکت از کل های کارتخوان
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 انواع تراکنش -1-1-5

 ی کارتتراکنش دارنده  -1-1-5-1

ی وارد شبکه 1111و  1111ی شود که با شناسهی کارت گفته میارسالی از طرف دارندههای به تراکنش
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 های تخصصی اقتصادیاصطالحات و شاخص
 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی -1-1-1

نقدینگیهای شاپرک به = نسبت ارزش تراکنش  ارزش کل تراکنش های شاپرکی
×111 نقدینگی   

 تعریف نقدینگی و حجم پول -1-1-1

 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  -1-1-1

اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی
×111 نقدینگی   

 تولید ناخالص داخلی -1-1-1

تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم  نهایی کل ارزش ریالی محصوالتج.ا.ا.،  بنا به تعریف بانک مرکزی
شایان توجه است که  نامندمی GDPیا کشور در دوره زمانی معین ) ساالنه یا فصلی ( را تولید ناخالص داخلی 

 شوند.لحاظ می GDPصرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات 
  

                                                 

 
11 quasi money 
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 هاارزش اسمی تراکنش -1-1-1

هاست که هیچ عملیات خاصی بر ول گزارش شده تراکنشها، همان مبالغ معممنظور از ارزش اسمی تراکنش
 روی آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقیقی تراکنش -1-1-1

 شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گیریهای سال پایه اندازهبر حسب قیمت هاارزش تراکنشای، اگر در دوره
 .گویندها تراکنش ارزش حقیقی به آن

 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است:             

=
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 -1-1-1

قسمت برابر به لحاظ  11بندی کرده و به  ها را به ترتیب ارزش مبالغ دستهها، تراکنشبرای تعیین دهک
های های با پایین ترین مبالغ، دهک اول و یک دهم تراکنشنماییم 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 -1-1-8

 شاخص این. است تمرکز مفهوم بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شاخص

 کند.می صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت استفاده هایبنگاه همه از اطالعات

وصی های خصها و تبانی بخشانحصارات خصوصی، ادغامکاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار 
 های اصالحی رفع این مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.در بازار و نیز انجام روند
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 نیروی فروش، تولید، هایاندازه سهم در بازار صنایع مختلف، مربع مجموع شاخص از این آوردن دست به برای

 اندازه به بنگاه هر به شاخص این واقع در شود.می بازار استفاده یا صنعت ها دربنگاه هآن برای هم مانند و کار

  شود.می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندالمی وزن بازار در آن سهم
HHI= ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖

1𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 

𝑆𝑆𝑖𝑖که 
 های موجود در صنعت یا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  1

 به شرح جدول زیر توان در خصوص تمرکز بازارهیرشمن، می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 .قضاوت نمود

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1111کمتر از  رقابتی

 1811تا  1111بین  مالیمتمرکز 
 1811باالی  تمرکز باال
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 18 ........................ 51 خرداد و بهشتیارد در PSP یهاشرکت بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص اختالف سهیمقا 1-1 جدول

 18 ........................................................... یکارت یهاتراکنش رندهیپذ یهابانک بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص 1-1 جدول

 15 ....... 51 خرداد و بهشتیارد در یکارت یهاتراکنش رندهیپذ یهابانک بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص اختالف سهیمقا 8-1 جدول

 11 .................................................................................................................. شاپرک یهاتراکنش ماهانه آمار سهیمقا 1-1 جدول

 11 ............................................................................... 51 سال مشابه ماه به نسبت شاپرک یهاتراکنش آمار سهیمقا 1-1 جدول

 11 ................................................................... شاپرک شبکه یهاتراکنش ماهانه ارزش یقیحق و یاسم رشد سهیمقا 1-1 جدول

 11 ....................................................... شاپرک شبکه یهاتراکنش ارزش نقطه به نقطه یاسم و یقیحق رشد سهیمقا 1-1 جدول

 11 ........................................................... نقطه به نقطه و ماهانه صورت به رشیپذ یهاابزار از کی هر تعداد سهیمقا 1-1 جدول

 11 ......................... 51 خرداد و بهشتیارد در بازار یهاابزار کل از رشیپذ یهاابزار از کی هر یتعداد سهم سهیمقا 1-1 جدول

 15 ............................................... 51 خرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یازا به هاتراکنش تعداد شاخص سهیمقا 1-1 جدول

 11 ................................51 خرداد در سال 18 یباال فرد 11،111 هر یازا به کشور در رشیپذ یهاابزار سرانه تعداد 8-1 جدول

 11 ..... 51 خرداد در کشور کل سال 18 یباال تیجمع یازا به رشیپذ یهاابزار از کیهر یهاتراکنش تعداد سرانه  5-1 جدول

 11 .................................. هااستان کیتفک به 51 خرداد و بهشتیارد ماه در دارتراکنش یفروشگاه کارتخوان تعداد 11-1 جدول
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 11 ......... 51 خرداد و بهشتیارد در سال 18 یباال  افراد یازا به دارتراکنش یفروشگاه یهاکارتخوان یاستان سرانه تعداد  11-1 جدول

 11 ............................................................................................................................................ یدهک نسبت شاخص 11-1 جدول

 11 ............................................................ 51 خرداد در هاتراکنش کل از ناموفق و موفق یهاتراکنش سهم و تعداد  1-1 جدول

 11 ................................................................................... یکارت کیالکترون پرداخت شبکه در داده رخ یهاخطا زیآنال  1-1 جدول

 11 ......................................................................... 51 خرداد و بهشتیارد در هاخطا و هاتراکنش انواع تعداد سهیمقا  1-1 جدول

 11 ................................................... یکارت کیالکترون پرداخت شبکه کل و شاپرک خدمات شده حس یریدسترسپذ 1-1 جدول

 11 .................................... 51 خرداد و بهشتیارد در شاپرک پرداخت شبکه در داده رخ یرتیمغا یهاتراکنش درصد  1-1 جدول

 11 ........ 51 خرداد و بهشتیارد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم سهیمقا  1-1 جدول

 11 .......... 51 خرداد و بهشتیارد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش مبلغ از PSP شرکت هر سهم سهیمقا 1-1 جدول

 11 ............................................ 51 خرداد در شرکت هر یستمیس فعال یفروشگاه یهاکارتخوان یاثربخش شاخص 1-1 جدول

 11 ........... 51 خرداد و بهشتیارد در شرکت هر یستمیس فعال یفروشگاه یهاکارتخوان یاثربخش شاخص سهیمقا 1-1 جدول

 PSP .............................................................................. 18 یهاشرکت بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص محاسبه 1-1 جدول

 11 .................. 51 خرداد در استان کیتفک به یفروشگاه کارتخوان یتراکنشها تعداد از PSPشرکت هر یبازار سهم طالعاتا 1-1 جدول

 11 ............ 51 خرداد در استان کیتفک به یفروشگاه کارتخوان ابزار تعداد از PSPشرکت هر یبازار سهم اطالعات 1-1 جدول

 11 ...... 51 خرداد در هراستان کیتفک به PSP شرکت هر یستمیس فعال یفروشگاه یهاکارتخوان یاثربخش بیضر شاخص 8-1 جدول

 81 ............................ 51 خرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش تعداد از رندهیپذ بانک هر سهم سهیمقا  1-1 جدول

 85 .............................. 51 خرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش مبلغ از رندهیپذ بانک هر سهم سهیمقا 1-1 جدول

 51 ............................................................................. رندهیپذ یهابانک بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص محاسبه 1-1 جدول

 51 ........................................................................ 51 خرداد در دارتراکنش یبانک یهاکارت از کی هر سهم و تعداد  1-1 جدول

 58 ........................... 51 خرداد در دارتراکنش یبانک یهاکارت از کی هر تعداد از صادرکننده بانک هر سهم سهیمقا 1-1 جدول

 111....................................................................... شده صادر یکارتها کل از بانک هر تراکنش یدارا یکارتها سهم 1-1 جدول

 111.................................................. کارت انواع کیتفک به شده صادر یکارتها کل از تراکنش یدارا یکارتها سهم 1-1 جدول

 111.......................................... سال 18 یباال تیجمع یازا به تراکنش یدارا کارت و شده صادر کارت تعداد سرانه 8-1 جدول

 

 







خرداد ماه 1395
شماره 12

بولتن اقتصادی شاپرک

متعلق  اثر،  این  معنوی  حقوق  کلیه 
به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت شاپرک بوده و هرگونه استفاده، 
چاپ، پخش و رونوشت، با ذکر منبع 

بالمانع است. 

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان 
شاه نظری، کوچه دوم، پالک 14

کدپستی: 1547914811

صندوق پستی: 8134 - 15875

تلفن: 15 - 26404901 )021(

دورنگار: 22228121 )021(

www.shaparak.ir

info@shaparak.ir


