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96/00 درصد خرید کاال و خدمات

4/00 درصد

سهم مبلغى هر یک از انواع خدمات شاپرك

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

72/95 درصد خرید کاال و خدمات

20/03 درصد

سهم تعدادى هر یک از انواع خدمات شاپرك

7/02 درصد مانده گیرى

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 801/13 کل ابزارها

 797/77

ضریب نفوذ منطقه اى 

0/215 ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

 3/14 ابزار پذیرش اینترنتى

سرانه ابزارهاى پذیرش به ازاى هر 10،000 فرد باالى 18 سال کشور

 17/03 کل ابزارها

 14/69

سرانه تراکنش هاى هر ابزار پذیرش به ازاى افراد باالى 18 سال کشور

1/91 ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

 0/42 ابزار پذیرش اینترنتى

983,069 عدد
استان تهران بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهى

7,134 عدد
استان خراسان رضوى

نفوذ منطقه اى کارتخوان فروشگاهى تراکنش دار

0/113 عدد
استان یزد بیشترین سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهى

بیشترین تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهى

23/53 عدد
استان هرمزگان

بیشترین تعداد سرانه تراکنش هاى 
کارتخوان فروشگاهى

 835/82 نسبت متوسط دهک دهم به دهک اول

نسبت دهکى مبالغ تراکنش ها

کیفیت انجام خدمات پرداخت 
الکترونیکى کارت 3

88/09 درصد درصد تراکنش هاى موفق به کل تراکنش ها

99/975 درصد درصد تراکنش هاى موفق سوییچ شاپرك به 
کل تراکنش ها

سهم تراکنش هاى موفق

2/28 درصد خطاى پذیرندگى

0/21 درصد

سهم هریک از خطاهاى رخ داده در تراکنش ها

13/12 درصد خطاى صادرکنندگى 

خطاى شاپرکى

83/80 درصد خطاى کاربردى

0/59 درصد خطاى کسب و کار

98/07 درصد دسترس پذیرى حس شده شبکه

99/975 درصد دسترس پذیرى حس شده شاپرك

دسترس پذیرى حس شده خدمات

0/026 درصد درصد تراکنش هاى معوق از کل تراکنش ها

-26/32 درصد درصد تغییرات تراکنش هاى معوق

تراکنش هاى معوق

شاخص هاى بازار شبکه پرداخت الکترونیکى 
کارتى در تیرماه 95  4

باالترین سهم از کل تراکنش هاى بازار

ستون اول مریوط به شرکت هاى PSP و ستون دوم مربوط به بانک هاى پذیرنده 

باالترین سهم مبلغى
تراکنش ها از کل بازار

33/95 درصد
به پرداخت ملت

34/28 درصد
بانک ملت

باالترین سهم تعدادى
تراکنش ها از کل بازار

36/67 درصد
بانک ملت

24/65 درصد
به پرداخت ملت

باالترین سهم مبلغ تراکنش ها از بازار هر یک از ابزارهاى پذیرش

60/44 درصدابزار پذیرش اینترنتى
به پرداخت ملت

58/99 درصد
بانک ملت

59/15 درصدابزار پذیرش موبایلى
بانک ملت

44/45 درصد
آسان پرداخت

پرشین

32/32 درصدکارتخوان فروشگاهى
بانک ملت

32/18 درصد
به پرداخت ملت

باالترین سهم تعداد تراکنش ها از بازار هر یک از ابزارهاى پذیرش

28/10 درصدابزار پذیرش اینترنتى
به پرداخت ملت

33/25 درصد
بانک ملت

75/74 درصدابزار پذیرش موبایلى
بانک ملت

41/63 درصد
آسان پرداخت

پرشین

31/66 درصدکارتخوان فروشگاهى
بانک ملت

27/57 درصد
به پرداخت ملت

(HHI) شاخص هرفیندال-هیرشمن

 1/59 شرکت به پرداخت ملت

باالترین میزان شاخص اثربخش کارتخوان فروشگاهى

34/57 درصد کارت هدیه و
 بن کارت

باالترین سهم بانک هاى صادرکننده از تعداد کارت هاى بانکى تراکنش دار

2,093ابزار پذیرش اینترنتى

ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

3,056

1,495

1,745

5,905

1,354

بانک صادرات ایران

47/79 درصد بانک ملى ایرانکارت اعتبارى

22/19 درصد بانک ملى ایرانکارت برداشت

جایگاه شاپرك در اقتصاد ملى 1

9/57 درصد نسبت ارزش تراکنش هاى شاپرك
 به نقدینگى

90/86 درصد سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکى
 به تولید ناخالصى داخلى (GDP) (برآورد)

3/06 درصد نسبت اسکناس و مسکوکات در دست
 اشخاص به نقدینگى

سهم از نقدینگى

تعداد تراکنش هاى شاپرك 

1,048,330,237میلیون ریالارزش تراکنش هاى شاپرك

آمار عملکرد

شاخص هاى عملکردى شاپرك 
در تیرماه 95 2

1/22 درصد رشد اسمى ماهانه تیرماه 95 نسبت 
به خرداد 95

0/43 درصد

رشد اسمى و حقیقى ارزش تراکنش ها

30/19 درصد رشد اسمى تیرماه 95 نسبت 
به تیر 94

رشد حقیقى ماهانه تیرماه 95 نسبت 
به خرداد 95

20/48 درصد رشد حقیقى تیرماه 95 نسبت 
به تیر94

2/49 درصد ابزار پذیرش اینترنتى

11/24 درصد

سهم هر یک از ابزارهاى پذیرش از تعداد تراکنش ها

86/27 درصد کارتخوان فروشگاهى

ابزار پذیرش موبایلى 

979,679,227 عدد

مبنا کارت آریا

کمترین نسبت خطاى پذیرندگى به کل تراکنش هاى شرکت ها

0/014 درصد



96/00 درصد خرید کاال و خدمات

4/00 درصد

سهم مبلغى هر یک از انواع خدمات شاپرك

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

72/95 درصد خرید کاال و خدمات

20/03 درصد

سهم تعدادى هر یک از انواع خدمات شاپرك

7/02 درصد مانده گیرى

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 801/13 کل ابزارها

 797/77

ضریب نفوذ منطقه اى 

0/215 ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

 3/14 ابزار پذیرش اینترنتى

سرانه ابزارهاى پذیرش به ازاى هر 10،000 فرد باالى 18 سال کشور

 17/03 کل ابزارها

 14/69

سرانه تراکنش هاى هر ابزار پذیرش به ازاى افراد باالى 18 سال کشور

1/91 ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

 0/42 ابزار پذیرش اینترنتى

983,069 عدد
استان تهران بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهى

7,134 عدد
استان خراسان رضوى

نفوذ منطقه اى کارتخوان فروشگاهى تراکنش دار

0/113 عدد
استان یزد بیشترین سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهى

بیشترین تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهى

23/53 عدد
استان هرمزگان

بیشترین تعداد سرانه تراکنش هاى 
کارتخوان فروشگاهى

 835/82 نسبت متوسط دهک دهم به دهک اول

نسبت دهکى مبالغ تراکنش ها

کیفیت انجام خدمات پرداخت 
الکترونیکى کارت 3

88/09 درصد درصد تراکنش هاى موفق به کل تراکنش ها

99/975 درصد درصد تراکنش هاى موفق سوییچ شاپرك به 
کل تراکنش ها

سهم تراکنش هاى موفق

2/28 درصد خطاى پذیرندگى

0/21 درصد

سهم هریک از خطاهاى رخ داده در تراکنش ها

13/12 درصد خطاى صادرکنندگى 

خطاى شاپرکى

83/80 درصد خطاى کاربردى

0/59 درصد خطاى کسب و کار

98/07 درصد دسترس پذیرى حس شده شبکه

99/975 درصد دسترس پذیرى حس شده شاپرك

دسترس پذیرى حس شده خدمات

0/026 درصد درصد تراکنش هاى معوق از کل تراکنش ها

-26/32 درصد درصد تغییرات تراکنش هاى معوق

تراکنش هاى معوق

شاخص هاى بازار شبکه پرداخت الکترونیکى 
کارتى در تیرماه 95  4

باالترین سهم از کل تراکنش هاى بازار

ستون اول مریوط به شرکت هاى PSP و ستون دوم مربوط به بانک هاى پذیرنده 

باالترین سهم مبلغى
تراکنش ها از کل بازار

33/95 درصد
به پرداخت ملت

34/28 درصد
بانک ملت

باالترین سهم تعدادى
تراکنش ها از کل بازار

36/67 درصد
بانک ملت

24/65 درصد
به پرداخت ملت

باالترین سهم مبلغ تراکنش ها از بازار هر یک از ابزارهاى پذیرش

60/44 درصدابزار پذیرش اینترنتى
به پرداخت ملت

58/99 درصد
بانک ملت

59/15 درصدابزار پذیرش موبایلى
بانک ملت

44/45 درصد
آسان پرداخت

پرشین

32/32 درصدکارتخوان فروشگاهى
بانک ملت

32/18 درصد
به پرداخت ملت

باالترین سهم تعداد تراکنش ها از بازار هر یک از ابزارهاى پذیرش

28/10 درصدابزار پذیرش اینترنتى
به پرداخت ملت

33/25 درصد
بانک ملت

75/74 درصدابزار پذیرش موبایلى
بانک ملت

41/63 درصد
آسان پرداخت

پرشین

31/66 درصدکارتخوان فروشگاهى
بانک ملت

27/57 درصد
به پرداخت ملت

(HHI) شاخص هرفیندال-هیرشمن

 1/59 شرکت به پرداخت ملت

باالترین میزان شاخص اثربخش کارتخوان فروشگاهى

34/57 درصد کارت هدیه و
 بن کارت

باالترین سهم بانک هاى صادرکننده از تعداد کارت هاى بانکى تراکنش دار

2,093ابزار پذیرش اینترنتى

ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

3,056

1,495

1,745

5,905

1,354

بانک صادرات ایران

47/79 درصد بانک ملى ایرانکارت اعتبارى

22/19 درصد بانک ملى ایرانکارت برداشت

جایگاه شاپرك در اقتصاد ملى 1

9/57 درصد نسبت ارزش تراکنش هاى شاپرك
 به نقدینگى

90/86 درصد سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکى
 به تولید ناخالصى داخلى (GDP) (برآورد)

3/06 درصد نسبت اسکناس و مسکوکات در دست
 اشخاص به نقدینگى

سهم از نقدینگى

تعداد تراکنش هاى شاپرك 

1,048,330,237میلیون ریالارزش تراکنش هاى شاپرك

آمار عملکرد

شاخص هاى عملکردى شاپرك 
در تیرماه 95 2

1/22 درصد رشد اسمى ماهانه تیرماه 95 نسبت 
به خرداد 95

0/43 درصد

رشد اسمى و حقیقى ارزش تراکنش ها

30/19 درصد رشد اسمى تیرماه 95 نسبت 
به تیر 94

رشد حقیقى ماهانه تیرماه 95 نسبت 
به خرداد 95

20/48 درصد رشد حقیقى تیرماه 95 نسبت 
به تیر94

2/49 درصد ابزار پذیرش اینترنتى

11/24 درصد

سهم هر یک از ابزارهاى پذیرش از تعداد تراکنش ها

86/27 درصد کارتخوان فروشگاهى

ابزار پذیرش موبایلى 

979,679,227 عدد

مبنا کارت آریا

کمترین نسبت خطاى پذیرندگى به کل تراکنش هاى شرکت ها

0/014 درصد





۱7

مستند حاضر، گزارش شماره ۱3 شاپرک، در راستای رسالت شاپرک مبنی بر اطالع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور بوده و هدف 
از انتشار آن، کمک به فعاالن حوزه پرداخت الکترونیک کشور در عرصه های تصمیم گیری و اجرایی می باشد. در این یک سال که از انتشار این 
گزارش ها می گذرد، نقطه نظرات مختلفی در مورد انتشار بهتر این گزارش مطرح شده که تا حد امکان و وجود اطالعات مورد استقبال قرار گرفته 

و جزئیات بیشتری به این گزارش افزوده شده است. در حال حاضر این گزارش در 5 بخش اصلی زیر تدوین و ارائه می گردد. 

بخش »جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی« که به بیان شاخص های کالن اقتصادی شاپرک می پردازد. 

بخش »شاخص های عملکردی شاپرک« که به بیان آمارهای عملکردی از ابزارها و خدمات مختلف شبکه پرداخت و ضریب نفوذ منطقه ای 
پرداخته است. 

بخش »کیفیت خدمات پرداخت کارتی« که به بیان میزان دسترس پذیری حس شده و آمادگی شبکه در پذیرش تراکنش های پرداخت 
کارتی می پردازد. 

بخش بررسی »عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت« که به بیان نتایج بدست آمده هر شرکت در کشور و استان های مختلف 
می پردازد. 

بخش بررسی »عملکرد بانک های صادرکننده و پذیرنده« که به بیان میزان مساعی بانک های صادر کننده و پذیرنده در صنعت پرداخت 
الکترونیک کشور پرداخته است. 

پیشگفتار
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در این گزارش شاخص   های مختلفی جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک معرفی و محاسبه شده اند که در جدول در یک نگاه، خالصه ای 
از نتایج غالب شاخص ها در 4 بخش دسته بندی و ارائه شده  است. بخش های اصلی شاخص های جدول در یک نگاه به صورت زیر تقسیم بندی 

شده اند:

جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی

شاخص   های عملکردی شاپرک در تیر ماه ۱395

شاخص های کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت 

شاخص   های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که شاخص های هر دو بخش »عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت« و 
»عملکرد بانک های صادرکننده و پذیرنده« را در بر می گیرد.

توضیحات بیشتر مربوط به هر شاخص در ادامه و در بخش مربوطه به تفصیل بیان شده است.

 شاخص   های عمده اقتصادی و
عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه



۱9

شد.  خواهد  تبیین  ملی  اقتصاد  در  شاپرک  جایگاه  بخش  این  در 
و محاسبه می شوند که  معرفی  راستا شاخص های مختلفی  در همین 
از جمله آن می توان به نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی 
اشاره نمود و با مقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در 
افراد جامعه در  دست اشخاص به نقدینگی، می توان تغییرات رفتاری 
تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. 
محاسبه سهم ارزش پرداخت های الکترونیکی شاپرک از کل GDP نیز 
و  جایگاه  نمایانگر  می تواند  آن  به  پرداختن  که  است  دیگری  شاخص 

سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی باشد. 

1-1. نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

تا چه  الکترونیک  پرداخت  نشان می دهد که صنعت  این شاخص 
میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادالت اقتصادی 
کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک 
به نقدینگی۱، درصدی از نقدینگی2 که به صورت الکترونیکی از شبکه 
شاپرک مورد پرداخت قرار می گیرد، محاسبه می شود. در جدول ۱-۱ 

اطالعات مربوط به این شاخص ارائه شده است.

۱ رجوع شود به پیوست ۱-2-7
2 رجوع شود به پیوست 7-2-2 . آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست 

اشخاص از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در گزارش های گزیده آمارهای 
اقتصادی استخراج شده است.

1. جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی

جدول 1-1 مقایسه ماهانه نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در دو ماه 
نخست سال 1395

 نقدینگیماه
)میلیون ریال(

ارزش 
تراکنش های 

 شاپرک
)میلیون ریال(

نسبت ارزش 
تراکنش های شاپرک 

به نقدینگی

%۱0,2۱8,500,000786,388,۱877/70فروردین

%۱0,385,200,000994,293,6479/57اردیبهشت

ماه  اردیبهشت  در  می شود  مالحظه   ۱-۱ جدول  در  که  همانطور 
ارزش تراکنش های شاپرک 9/57 درصد از کل نقدینگی بوده است که 

نسبت به ماه فروردین، افزایش ۱/88 درصدی داشته است.

ابتدای  از  نقدینگی  به  تراکنش های شاپرک  ارزش  نسبت  مقایسه 
سال ۱392 لغایت اردیبهشت سال جاری که آخرین آمار منتشر شده 
در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. مربوط به این ماه است، بیانگر روند نوسانی 
و در مجموع رو به رشد آن در دوره مورد بررسی می باشد. در زیر نمودار 
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای 

سال های ۱392 تا اردیبهشت ۱395 ترسیم شده است.
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شکل 1-1 مقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه از ابتدای سال 1392 لغایت اردیبهشت 1395

کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در دو 
ماه نخست سال ۱395 نسبت به سال های  گذشته، با توجه به افزایش 
اردیبهشت  به  اردیبهشت ۱395 نسبت  نقدینگی در  29/74 درصدی 
۱394 و نیز افزایش 59/78 درصدی آن نسبت به اردیبهشت ۱393، 

تراکنش های  ارزش  درصدی   3۱ و   2۱/62 ترتیب  به  رشد  مقابل  در 
 2-۱ در جدول  آمار  این  است.  توجیه  قابل  مدت  همین  در  شاپرکی 

ارائه شده است. 

جدول 1-2  مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های شاپرکی و نقدینگی در دو ماه نخست 1394 و 1395

نسبت رشد سال ۱395سال ۱394شاخص
اردیبهشت 95 

به 94 رشد اردیبهشتفروردین
ماهانه

رشد اردیبهشتفروردین
ماهانه

62/2۱%786,388,۱87994,293,64726/44%6۱8,۱74,7628۱7,558,82232/25 ارزش تراکنش شاپرک )میلیون ریال(

74/29%۱0,2۱8,500,000۱0,385,200,000۱/63%7,887,582,7008,004,470,300۱/48نقدینگی )میلیون ریال(

--%9/57%7/70-%۱0/2۱%7/84نسبت ارزش شاپرک به نقدینگی

نخست  ماه  دو  در  که  می شود  مالحظه   2-۱ جدول  به  توجه  با 
سال ۱395 به نسبت سال ۱394، میزان افزایش نقدینگی شدیدتر از 
امر موجب کاهش  بوده و همین  تراکنش های شاپرکی  ارزش  افزایش 
ماه  دو  در  نقدینگی  به  شاپرکی  تراکنش های  ارزش  نسبت  شاخص 
نخست سال ۱395 نسبت به سال ۱394 شده است که پایین تر بودن 

روند این شاخص در نمودار ۱-۱ برای سال ۱395 را توجیه می نماید.

اشخاص  در دست  مسکوک  و  اسکناس  نسبت   .1-1-1
به نقدینگی

این شاخص درصدی از نقدینگی می باشد که به صورت اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت ها از طریق آنها 
به صورت نقدی انجام می گیرد3. در جدول ۱-3 اطالعات مربوط به این 

شاخص ارائه شده است.

3 رجوع شود به پیوست 7-2-3. آمارهای اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت 
بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در گزارش های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج 

شده است.

 
 

 

 
 1931لغایت اردیبهشت  1931 اپرک به نقدینگی به صورت ماهانه از ابتدای سالهای شمقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-1شکل 
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ارزش تراکنشهای شاپرک GDP   به قیمت  جاری و پایه

جدول 1-3 مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 
نقدینگی در دو ماه نخست سال 1395

 نقدینگیماه
)میلیون ریال(

اسکناس و مسکوک در 
 دست اشخاص
)میلیون ریال(

نسبت اسکناس 
و مسکوک در 
دست اشخاص 

به نقدینگی

%۱0,2۱8,500,000324,500,0003/۱8فروردین

%۱0,385,200,0003۱8,300,0003/06اردیبهشت

مالحظه می شود که در اردیبهشت ۱395 تنها 3/06 درصد از کل 
نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است 

که نسبت به ماه گذشته کاهش ۱2/0 درصد داشته است.
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ارزش تراکنشهای شاپرک GDP   به قیمت  جاری و پایه

1-1-2. مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

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

کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود.

شکل 1-2  مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرک و نسبت اسکناس و 
مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی

های  تراکنش  ارزش  نسبت  روند  که  است  آن  مبین  فوق  نمودار 
شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی )ابتدای سال ۱392 
تا اردیبهشت سال ۱395( به طور کلی صعودی بوده است و از 6/6۱ 
درصد در فروردین ماه ۱392  به 9/57 درصد در اردیبهشت ماه ۱395 
افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک 
به نقدینگی در طول این سه سال روندی در مجموع کاهشی داشته و 
از 6/07 درصد به 3/06 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش 
نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده تقاضای 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد؛ 
به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی 
در اردیبهشت ماه ۱395 نسبت به ابتدای سال ۱392، بیشتر از 3 واحد 
درصد کاهش را نشان میدهد و به نظر می رسد این روند همچنان ادامه 
داشته باشد. زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب 
فزاینده و سالم سازی نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده 
برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود 
و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کاالها و خدمات 
پرداخت  شبکه  توسط  الزم  زیرساخت های  گسترش  با  تقاضا،  مورد 

الکترونیک کارت جبران شود.

نسبت  شاخص  می شود  مالحظه  نمودار  در  که  همانطور  البته 
مورد  مدت  در  نقدینگی  به  اشخاص  دست  در  مسکوکات  و  اسکناس 
بررسی دارای 3 مرتبه جهش در اسفند ماه ۱392، ۱393 و ۱394 بوده 
است که این امر به دلیل نیاز مردم به پول نقد و عرضه بیشتر اسکناس 

و مسکوک به بازار در روزهای پایانی سال رخ داده است.

1-2. بررسی ارزش تراکنش های شاپرک در سیکل های اقتصادی کشور

بر اساس انتظارات و در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا 
در دوره مشخص و مبلغ پرداخت های صورت گرفته در آن دوره وجود 
الکترونیکی،  مختلف  طرق  به  تقاضا  مورد  کاالی  بهای  که  چرا  دارد؛ 
قبیل  از  از سوی دیگر عواملی  پرداخت می شود.   ... و  اعتباری  نقدی، 

اقتصاد، اوضاع سیاسی و  تورم، نرخ بهره، وضعیت رکودی و رونق در 
تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه  بر  از عوامل دیگر  بسیاری 
با کاهش تقاضا  اثرگذار است. به عنوان مثال در یک اقتصاد رکودی، 
و خرید کاالها و خدمات، انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به 

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

کارتی  الکترونیک  پرداخت های  ارزش  روند  بررسی  تفاسیر  این  با 
در طول زمان به تنهایی نمی تواند نمایانگر عملکرد شرکت شاپرک و 
باشد. در  الکترونیک کارتی  به صنعت پرداخت  افراد جامعه  اعتماد  یا 
شاپرک  شبکه  عملکرد  بررسی  برای  راستا  همین 
وضعیت  به  توجه  با  را  تراکنش ها  ارزش  باید  نیز 
کشور  اقتصاد  رونق  و  رکود  دوره های  و  اقتصادی 
و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار 
مداوم  دسترسی  امکان  مختلف  دالیل  به  اما  داد. 
داخلی  ناخالص  تولید  وضعیت  با  مرتبط  آمار  به 
برخی  در  تکرار  سبب  امر  این  و  نمی باشد  میسر 
شده  اخیر  ماه های  در  حاضر  گزارش  شاخص های 
است. لذا در این بخش از گزارش به جهت جلوگیری از تداوم این رویه، 
برآوردی از تولید ناخالص داخلی فصلی در کشور برای به کارگیری در 

شاخص ها انجام می پذیرد.

1-2-1. برآورد تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی

تولید ناخالص داخلی یا همان GDP یکی از مقیاس های اندازه گیری 
نهایی  و خدمات  ارزش مجموع کاالها  بر گیرنده  در  است که  اقتصاد 
است که طی یک دوران معین، معموالً یک سال، در یک کشور تولید 
می شود. در این تعریف منظور از کاالها و خدمات نهایی، کاال و خدماتی 
است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته اند و خود آنها برای تولید و 
این شاخص، معیاری  خدمات دیگر خریداری نمی شوند. روند حرکت 
برای تعیین ادوار تجاری و وضعیت اقتصادی یک کشور است.  لذا به 
سبب بررسی روند تغییر ارزش تراکنش های شاپرک نسبت به وضعیت 
کنار  در  دو شاخص  این  مقایسه  و  بررسی  به  ناگزیر  اقتصادی کشور، 
یکدیگر هستیم. اما همانطور که ذکر شد، در سال  اخیر امکان دسترسی 
به آمار GDP برای این قیاس فراهم نبوده است و همین امر مسبب 
تکرار بخشی از شاخص های اقتصادی این گزارش در ماه های اخیر بوده 
ناخالص  تولید  برای  شده  منتشر  آمار  آخرین  دقیق تر  طور  به  است. 
داخلی در بانک مرکزی ج.ا.ا. مرتبط به سال ۱393 بوده است و آمار 
فصلی تولید ناخالص داخلی برای سال ۱394 و نیز بهار ۱395 توسط 
این نهاد تاکنون منتشر نشده است. لذا به سبب ممانعت از تداوم روند 
اطالعات  اساس  بر  بخش  این  در  قدیمی،  اطالعات  با  شاخص  انتشار 
منتشر شده در سایت صندوق بین المللی پول )IMF( از آمار ساالنه 
تولید ناخالص داخلی تحقق یافته در سال 20۱4 و 20۱5 و نیز آمار 
پیش بینی برای سال 20۱6،  اطالعات فصلی مورد نیاز از تولید ناخالص 
داخلی برای سال ۱394 و نیز بهار ۱395 مورد برآورد قرار گرفته است. 
این آمار برآورد شده در بخش های بعدی، برای محاسبه شاخص های 

مورد نظر به کار گرفته شده است.

جدول شماره ۱-4 آمار تحقق یافته GDP در دو سال 20۱4 و 20۱5 
و نیز پیش بینی آن در سال 20۱6 در سایت IMF 4 را نشان می دهد.

4 IMF. World Economic Outlook Database, April 2016
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جدول 1-4 آمار تولید ناخالص داخلی تحقق یافته و پیش بینی صندوق بین 
المللی پول و محاسبه رشد اقتصادی

GDP و رشد 
اقتصادی

20۱4
)۱393 سال(

20۱5
)سال ۱394(

 20۱6 
)سال ۱395(

تولید ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت
)میلیارد ریال(

2,075,6992,076,363/6902,۱58,533/605*

 رشد تولید 
ناخالص داخلی به 

قیمت ثابت

-0/032%3/96%*

تولید ناخالص داخلی 
به قیمت جاری
)میلیارد ریال(

۱۱,033,666۱۱,594,457/995۱2,890,762/۱76*

رشد تولید ناخالص 
داخلی به قیمت 

جاری

-5/08%۱۱/۱8%*

* اعداد سال 20۱6 بر اساس پیش بینی های نهاد بین المللی IMF می باشد.

** در این جدول هر سال میالدی با سال شمسی غالب در آن دوره، معادل در نظر گرفته شده است.

پایه سال 2004-2005 در نظر  ثابت، سال  به قیمت  ناخالص داخلی  تولید  *** در محاسبه 

گرفته شده است.

بر اساس اطالعات این جدول مالحظه می شود که در سال 20۱5 
)معادل سال ۱394( رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت5 )خالص 
 0/032 حدود  و  اندک  بسیار   )2005-2004 پایه  قیمت  به  تورم  از 
ناخالص  تولید  رشد  میزان  که  است  حالی  در  این  است.  بوده  درصد 
داخلی به قیمت جاری6 )در بر دارنده تورم( در همین دوره رشد 5/08 
درصدی داشته است؛ این میزان اختالف ناشی از مثبت بودن نرخ تورم 

در این دوره نسبت به سال پایه می باشد.

بین المللی  نهاد  این  بینی  پیش  اساس  بر 
به  نسبت   )۱395 سال  )معادل   20۱6 سال  در 
سال 20۱5 )معادل سال ۱394( تولید ناخالص 
 3/96 رشد  ثابت  قیمت  به  ایران  کشور  داخلی 
درصدی و به قیمت جاری رشد ۱۱/۱8 درصدی 

خواهد داشت. 

ارزش  آنکه  دلیل  به  گزارش  این  در 
لحاظ  جاری  صورت  به  شاپرک  تراکنش های 
داخلی  ناخالص  تولید  آمار  به  نیاز  می شود، 
فصلی  برآورد  برای  می باشد.  جاری  قیمت  به 
بر  جاری،  قیمت  به  داخلی  ناخالص  تولید 
رشد  پول،  المللی  بین  صندوق  آمار  اساس 

عبارت  به  است.  شده  داده  تعمیم  فصلی  رشد  به  آن  ساالنه  متوسط 
 ،۱393 سال  در  داخلی  ناخالص  تولید  فصلی  مقادیر  داشتن  با  دیگر 
در کنار رشد اقتصادی محاسبه شده از آمار سایت صندوق بین المللی 
داخلی  ناخالص  تولید  مقادیر   ،  4-۱ شماره  جدول  اساس  بر  پول 
جدول در  و  برآورد   ۱395 بهار  و   ۱394 سال  فصول  از  یک  هر   در 

شماره ۱-5  ارائه شده است.

5 رجوع شود به پیوست 7-2-4-2.

6 رجوع شود به پیوست 7-2-4-۱.

جدول 1-5  برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی به قیمت جاری از بهار 
1394 تا بهار 1395

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاریدوره زمانی
)میلیارد ریال(

2,787,843/58بهار ۱394

3,۱60,25۱/43تابستان ۱394

2,778,4۱9/74پاییز ۱394

2,630,306/30زمستان ۱394

3,099,524/50بهار ۱395

ناخالص  تولید  برآورد شده  میزان  گرفته،  محاسبات صورت  با  لذا 
بهار ۱395، در محاسبات  از فصول سال ۱394 و  داخلی در هر یک 

شاخص های این بخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در   GDP و  شاپرک  تراکنش های  ارزش  قیاس   .2-2-1
طول زمان

داخلی  ناخالص  تولید  آمار  از  گرفته  صورت  برآوردهای  اساس  بر 
در  شاپرک  تراکنش های  ارزش  بخش  این  در  قبلی،  بخش  در  فصلی 
قیاس با افت و خیز GDP مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس 
بر حسب  پایه  قیمت  به  داخلی7  ناخالص  تولید  روند   3-۱ نمودار  در 
قیمت های جاری )به صورت ارقام تحقق یافته و نیز ارقام برآورد شده( 
و ارزش تراکنش های شبکه شاپرک از ابتدای سال ۱392 لغایت بهار 

سال ۱395 به صورت فصلی ترسیم شده است.8 

شکل 1-3  مقایسه روند GDP و ارزش تراکنش های شاپرک

نمودار ۱-3 حاکی از روند کاهشی تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی 
دو سال ۱393 و ۱394 می باشد. این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد که 
یکی از اصلی ترین عوامل آن می تواند تاثیر کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی 

در فصول پایانی سال بنا بر ماهیت این بخش اقتصادی می باشد. 

7 رجوع شود به پیوست 4-2-7.
نماگرهای  ماهه  سه  گزارش  از  و  ج.ا.ا.  مرکزی  بانک  سایت  از  داخلی  ناخالص  تولید  آمار   8
اقتصادی اخذ شده است. در گزارش های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود 

برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان ۱393 بوده است.
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و   ۱393 زمستان  فصل  در  ملی  ناخالص  تولید  کاهش  علیرغم 
۱394،  روند ارزش تراکنش های شاپرک در همین مدت صعودی بوده 
است که دلیل اصلی آن تسویه های پایان سال شرکت ها و نیز تقاضا و 
خریدهای نوروزی بوده که سبب شده این روند شدت بیشتری بگیرد. 

ناخالص داخلی در سال های اخیر به  تولید  شایان توجه است که 
شدید  افت  نیز  و  ما  کشور  علیه  بین المللی  تحریم های  تشدید  دلیل 
قیمت نفت به ویژه از سال ۱393، نسبت به سال های ماقبل به شدت 
شبکه  گیری  شکل  دلیل  به  نمودار  این  در  که  است  داشته  کاهش 
سال ۱392،  از  بعد  اطالعات  به  دسترسی  و  سال ۱39۱  در  شاپرک 
صرفا به بررسی فصول بعد از سال ۱392 پرداخته شده است و لذا روند 
رکودی اقتصاد نسبت به سال های قبل از ۱392 قابل تشخیص نیست.

تولید  نسبت  به  شاپرک  تراکنش های  ارزش  رفتن  باالتر  علت 
ناخالص داخلی، این است که در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای 
ارزش  تولید شده، صرفا  ارزش کاالی  باره  از محاسبه چند  جلوگیری 
کاالهای نهایی و نه واسط محاسبه می شود. اما در ارزش تراکنش های 
شبکه پرداخت الکترونیک شاپرک بهای تمام انواع کاالها چه نهایی و 
شده  لحاظ  گردیده اند،  پرداخت  الکترونیکی  به صورت  که  واسط  چه 
است. لذا با توجه به در نظر گرفتن بهای کاالی واسطه، امکان باالتر 

رفتن ارزش تراکنش ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

GDP ۱-2-3.  نسبت ارزش پرداخت های الکترونیک کارتی به    

رونق  و  رکود  دوره های  می تواند  که  شاخص هایی  از  دیگر  یکی 
وارد  محاسبات  در  را  اقتصادی 
ارزش  نسبت  محاسبه  نماید، 
تراکنش های پرداخت الکترونیک 
روند  مقایسه  و   GDP به  کارتی 
آن در طول زمان9 است که آمار 
شده  ارائه   6-۱ جدول  در  آن 
است. آخرین اطالعات مربوط به 
قیمت  به  داخلی  ناخالص  تولید 
جاری  قیمت های  بر حسب  پایه 
بوده   ۱393 زمستان  به  مربوط 
است که به دلیل عدم انتشار آمار 
جدید بانک مرکزی ج.ا.ا. ، در این 

شماره از گزارش شاپرک این اطالعات برای فصول سال ۱394 و فصل 
بهار ۱395 بر اساس آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول 

)IMF( مورد برآورد قرار گرفته است.
GDP جدول 1-6  نسبت ارزش پرداخت های الکترونیک کارتی به

GDPدوره
)میلیون ریال(

 ارزش تراکنشها 
)میلیون ریال(

نسبت ارزش 
تراکنشها به 

GDP

%2,۱06,097,000/00۱,285,420,5296۱/03بهار ۱392

%2,502,۱56,000/00۱,530,527,3966۱/۱7تابستان ۱392

9 در گزارش های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی 
به صورت فصلی، مربوط به زمستان ۱393 بوده است.

GDPدوره
)میلیون ریال(

 ارزش تراکنشها 
)میلیون ریال(

نسبت ارزش 
تراکنشها به 

GDP

%2,324,239,000/00۱,555,33۱,94666/92پاییز ۱392

%2,4۱0,578,000/00۱,954,706,5368۱/09زمستان ۱392

%2,652,992,000/00۱,98۱,724,30۱74/70بهار ۱393

%3,007,386,000/002,279,298,0۱775/79تابستان۱393

%2,644,024,000/002,277,494,86086/۱4پاییز ۱393

%۱۱0/22*2,503,075,000/002,758,833,۱۱3/22زمستان ۱393

%2,787,843,583/362,26۱,830,277/۱68۱/۱3بهار ۱394

%3,۱60,25۱,430/382,593,078,838/9882/05تابستان ۱394

%2,778,4۱9,739/922,473,094,42۱/9۱89/0۱پاییز ۱394

%۱۱4/05*2,630,306,302/252,999,85۱,88۱/99زمستان ۱394

%3,099,524,495/982,8۱6,362,827/4290/86بهار ۱395
* ادامه جدول ۱-6

به  و  می شود  لحاظ  نهایی  محصوالت  و  کاالها  مبادالت  ارزش  صرفا   GDP محاسبات  در   *

دلیل جلوگیری از محاسبات چند باره ارزش کاالها، ارزش مبادالت کاالهای واسطه ای لحاظ 
مبادالت  ارزش  محاسبات  دلیل  به  است  ممکن  الکترونیکی  مبادالت  ارزش  لذا  نمی شود. 
کاالهای واسطه ای، بیش از ارزش GDP شود و نسبت آن به GDP بیش از ۱00 درصد شود.

بر اساس اطالعات جدول ۱-6 ،  این نسبت طی دوره مورد بررسی 
در مجموع روندی صعودی داشته است که این روند در نمودار ۱-4 به 

تصویر کشیده شده است.

GDP شکل 1-4  نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به

شبکه  مثبت  عملکرد  نشان دهنده  شاخص،  این  افزایشی  روند 
شاپرک و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور می باشد. چرا که این نمودار 
از  بیشتری  بخش  وجوه  بررسی،  مورد  مدت  طول  در  می دهد  نشان 
مبادالت اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است. نکته شایان 
الکترونیکی کارتی  ارزش مبادالت  بر ۱00 درصدی  بالغ  توجه نسبت 
از GDP در دو فصل زمستان ۱393 و ۱394 است که در ذیل جدول 

شماره ۱-6 در این خصوص توضیحاتی ارائه شده است.
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 2. شاخص   های عملکردی شاپرک در
تیرماه 1395

الکترونیکی  پرداخت  فعالیت و عملکرد کل شبکه  این قسمت  در 
کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از ارائه و پایش 
مداوم این شاخص ها، شناخت وضعیت حال صنعت پرداخت الکترونیکی 
کارت و اندازه گیری ابعاد مختلف آن است؛ به طوری که عملکرد وضعیت 
این صنعت نسبت به وضعیت مطلوب و نیز تاثیر سیاست   های پیشین 
بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و در جهت بهبود مسیر پیش رو، 

تصمیمات صحیح اتخاذ شوند. 

این بخش خود به سه زیر بخش »آمار عملکردی شاپرک«،  »نفوذ 
منطقه ای« و نیز »شاخص های پراکندگی مبلغی تراکنش ها« تقسیم 

شده که در هر زیر بخش شاخص   های مختلفی ارائه شده است.

2-1. آمار عملکردی شاپرک

در این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد 
اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش و 
سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و 
خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده گیری( با ارائه 

شاخص هایی بررسی می شود.

2-1-1. آمار تعداد و ارزش تراکنش   های شاپرک

در  الکترونیکی  تراکنش  میلیون   979/7 ۱395حدود  تیرماه  در 
صورت  ریال  میلیارد  هزار   3/۱,048 مبالغ  مجموع  با  شاپرک  شبکه 
گرفته است که نسبت به خرداد ماه افزایش 2/۱۱ درصدی در تعداد و 

22/۱ درصدی در مجموع مبالغ تراکنش  ها داشته است. 

جدول 2-1 مقایسه آمار ماهانه تراکنش  های شاپرک

درصد تیر ۱395خرداد ۱395نوع
تغییرات

%959,448,389979,679,2272/۱۱تعداد تراکنش

%۱,035,680,994۱,048,330,237۱/22مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

در جدول 2-2 آمار تراکنش  ها در تیر ۱394 و تیر ۱395 مقایسه شده است.
جدول 2-2 مقایسه آمار تراکنش  های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال 1394

درصد تیر ۱395تیر ۱394نوع
تغییرات

%782,706,589979,679,22725/۱7تعداد تراکنش

%805,259,008/4۱,048,330,23730/۱9مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

همانطور که جدول 2-2 نشان می دهد آمار تعداد و مجموع مبالغ 
تراکنش   های تیر ماه ۱395 به نسبت ماه مشابه سال ۱394 به ترتیب 
این میزان رشد  بوده است.  با رشد ۱7/25 و ۱9/30 درصدی مواجه 

مبلغی در بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می باشد.

2-1-2. رشد حقیقی ارزش تراکنش   های شاپرکی

و  ارزشی  متغیر  های  اتکا،  قابل  تحلیل   های  ارائه  برای  اقتصاد  در 
مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می کنند. به این مفهوم که متغیر 
ارزشی اسمی۱0 را تورم زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشت   های 
اشتباه و انحراف در تصمیم گیری نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر 

۱0 رجوع شود به پیوست  5-2-7.
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کشور ایران، شاخص مناسب تر برای بیان رشد ارزش تراکنش ها، بیان 
آن به صورت رشد حقیقی۱۱ و تورم زدایی شده می باشد.

جدول 2-3 مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش   های شبکه شاپرک

ارزش تراکنش  ها
)میلیون ریال( 

درصد تیر ۱395 خرداد ۱395
تغییرات

%۱,035,680,994/2۱,048,330,236/9۱/22ارزش اسمی تراکنش ها

%4,299,2۱5/44,3۱7,669/80/43ارزش حقیقی تراکنش  ها 

شاخص کل بهای کاال ها 
 )CPI( و خدمات مصرفی

240/9242/80/79%*

* نرخ تورم ماهانه: درصد تغییرات شاخص کل بهای کاال ها و خدمات مصرفی در دو ماه متوالی 
بیانگر نرخ تورم ماهانه می باشد. )مرجع آمار CPI: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (

جدول فوق نشان می دهد ارزش حقیقی تراکنش  ها نسبت به ماه 
تجربه  را  رشد 22/۱  آن  اسمی  ارزش  و  رشد 43/0 درصدی  گذشته 
نموده است. به عبارت دیگر با خالص سازی اثر تورم، ارزش تراکنش   های 
شاپرک در مدت مورد بررسی از 22/۱درصد به صورت اسمی به 43/0 
درصد به صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته است که این 
امر از تورم مثبت و اندک در این مدت حکایت دارد. آمار منتشر شده 
در بانک مرکزی ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده و حاکی از آن است 
که در تیر ماه سطح عمومی قیمت  ها نسبت به ماه گذشته افزایش یافته 

است و نرخ تورم ماهانه معادل 79/0 درصد بوده است. 

در صورت مقایسه ارزش تراکنش   های تیر ماه ۱395 با ماه مشابه 
دلیل  به  که  است  آن  بر  انتظار  نقطه(  به  نقطه  )مقایسه  سال ۱394 
و  حقیقی  مقادیر  اختالف  یکساله،  دوره  در  قیمت  شاخص  تغییرات 
اسمی قابل توجه  شود. آمار این قیاس در جدول 2-4 ارائه شده است.
جدول 2-4 مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش   های 

شبکه شاپرک

   ارزش تراکنش  ها
)میلیون ریال(

درصد تیر ۱395تیر ۱394
تغییرات

%805,259,008/4۱,048,330,236/930/۱9ارزش اسمی تراکنش  ها 

%3,583,707/24,3۱7,669/820/48ارزش حقیقی تراکنش ها

شاخص کل بهای کاال ها و 
)CPI( خدمات مصرفی

224/7242/88/06%*

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

جدول فوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی شده( 
نشان   ۱395 و   ۱394 ماه  تیر  بین  را  شاپرک  تراکنش   های  ارزش 
از ۱9/30  تورمی،  اثرات  از  خالص سازی  از  پس  آن  رشد  که  می دهد 
درصد به صورت اسمی به 48/20 درصد به صورت حقیقی )تورم زدایی 
رقم  دو  این  التفاوت  مابه  دیگر  عبارت  به  است.  داشته  کاهش  شده( 
ناشی از افزایش قیمت  ها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش 
تراکنش  ها انعکاس یافته است. لذا آمار بیانگر آن است سطح عمومی 

قیمت  ها نسبت به ماه مشابه سال ۱394 افزایش داشته است.

۱۱ رجوع شود به پیوست 7-2-6. برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاال ها و 
خدمات مصرفی )CPI( به قیمت سال پایه ۱390 به صورت ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 

 و از بخش آمار  های اقتصادی اخذ شده است. 

و حاکی  تایید شده  موضوع  این  ج.ا.ا.  مرکزی  بانک  آمار  براساس 
از آن است که شاخص کل بهای کاال ها و خدمات مصرفی در تیر ماه 
سال جاری به 8/242 واحد رسیده است. این شاخص در تیر ماه سال 
گذشته معادل 7/224 واحد ثبت شده است؛ بنابراین تورم نقطه به نقطه 
که رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را در 
نظر می گیرد، در تیر ماه سال  جاری به 8/06 درصد رسیده است. این 
نرخ در خرداد ماه 6/83 ، در اردیبهشت ماه 7/34 و در فروردین ماه 
7/42 درصد بوده است. لذا بر اساس سیاست   های دولت مبنی بر کاهش 
نرخ تورم، طی یک ماه،   نزدیک به ۱/23 درصد از نرخ تورم نقطه به نقطه 

کاسته شده است.

لذا نتایج آمار تراکنش  ها در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر ماه 
تراکنش ها،  تعداد  با رشد 25/۱7 درصدی  بیانگر آن است که   ۱394
ارزش تراکنش  ها به طور حقیقی رشد 20/48 درصدی داشته است. لذا 
این آمار حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش  ها نسبت به 
تیر سال ۱394، تراکنش  ها به طور متوسط برای انجام پرداخت بهای 

کاال  های به نسبت کم ارزش تری، انجام گرفته است.

2-1-3. عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

پرداخت  خدمات  بازار  اندازه  کننده  مشخص  عوامل  از  یکی 
این  است.  شاپرک  شبکه  پذیرش  ابزار  های  تعداد  کارت،  الکترونیک 
ابزار ها در حال حاضر در سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش 
موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در کشور فعال هستند که افزایش تعداد 
هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش،  می تواند 
شاخصی برای نشان دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت 
الکترونیک کارتی باشد. در این راستا تعداد هر یک از ابزار  های پذیرش 
تراکنش دار۱2 در تیر ماه سال ۱395 در قیاس با خرداد ماه ۱395 و نیز 

تیر ماه سال ۱394 در جدول 2-5 ارائه شده است.
جدول 2-5 مقایسه تعداد هر یک از ابزار  های پذیرش به صورت ماهانه و 

نقطه به نقطه

ابزار 
پذیرش

مقایسه نقطه به نقطه تعداد ابزارمقایسه ماهانه تعداد ابزار

خرداد 
۱395

رشدتیر ۱395تیر ۱394رشدتیر ۱395

ابزار 
پذیرش 
اینترنتی

۱7,63۱۱8,0832/56%۱5,3۱8۱8,083۱8/05%

ابزار 
پذیرش 
موبایلی

۱,224۱,2360/98%2,452۱,236-49/59%

کارتخوان 
فروشگاهی

4,540,7744,590,5۱5۱/۱0%3,859,5654,590,5۱5۱8/94%

مجموع 
ابزارها

4,559,6294,609,834۱/۱0%3,877,3354,609,834۱8/89%

نسبت  ماه ۱395  تیر  در  پذیرش  ابزار  های  تعداد  مقایسه  با  جدول 5-2 
به خرداد ماه، مبین آن است که تعداد تمامی ابزارها با رشد همراه بوده است. 

ــک  ــل ی ــورد مطالعــه حداق ــی م ــازه زمان ۱2 منظــور ابزار  هــای پذیرشــی هســتند کــه در ب
تراکنــش دارنــد.
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در مقایسه نقطه به نقطه با تیر ۱394 نیز صرفا تعداد ابزار پذیرش 
موبایلی دارای کاهش بوده و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه 
با توجه به اعمال محدودیت  ها برای ایمن سازی  بوده اند. این موضوع 
بستر ابزار پذیرش موبایلی )USSD( در مهر ماه ۱394 از سوی بانک 

مرکزی ج.ا.ا. قابل توجیه است.

تمام  در  پذیرش  ابزار  تعداد  بیشترین  است  همانطور که مشخص 
دوره  ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است که در تیر ماه ۱395 
 99/58 شاپرک  شبکه  پذیرش  ابزار  های  کل  از  ابزار  این  تعداد  سهم 

درصد بوده است. این آمار در جدول 2-6 ارائه شده است.
جدول 6-2 مقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزار  های پذیرش از کل 

ابزار  های بازار در خرداد و تیر 1395

تیر ۱395خرداد ۱395ابزار پذیرش

سهم از تعداد ابزارها
بازار

سهم از تعداد ابزارها
بازار

%۱8,0830/392%۱7,63۱0/387ابزار پذیرش اینترنتی

%۱,2360/027%۱,2240/027ابزار پذیرش موبایلی 

%4,590,5۱599/58۱%4,540,77499/586کارتخوان فروشگاهی

%4,609,834۱00%4,559,629۱00مجموع ابزارها

بر اساس اطالعات جدول 2-6 مالحظه می شود که در این دوره یک 
افزایش  اندکی  بازار دارای  از  اینترنتی  ابزار پذیرش  ماهه، سهم تعداد 
بوده و در مقابل به همان میزان، سهم بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی 

دارای کاهش میباشد.

مبلغ  و  تعداد  لحاظ  به  پذیرش  ابزار  هر  عملکرد   .4-1-2
تراکنش ها

سهم تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش نیز شاخص دیگری 
است که در نمودار 2-۱ نشان داده شده است. همانطور که مشخص 
تعداد  بیشترین  درصدی،   86/27 سهم  با  فروشگاهی  کارتخوان  است 
تراکنش را در بین سایر ابزار  های پذیرش داشته است و ابزار پذیرش 
قرار  بعدی  در جایگاه   های  ترتیب  به  اینترنتی  پذیرش  ابزار  و  موبایلی 

گرفته اند.

شکل2-1 سهم هریک از ابزار  های پذیرش از تعداد تراکنش  ها در تیر 1395

ابزار نیز در جدول 2-7 محاسبه شده  ازای هر  تعداد تراکنش به 
هر  ازای  به  تراکنش  تعداد  بیشترین  که  است  آن  مبین  نتایج  است. 

ابزار با اختالف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش 
اینترنتی به علت سهولت در دسترس بودن از همه مکان   های دیگر و 
عملیات  انجام  لزوم  دلیل  به  فروشگاهی  کارتخوان  ابزار  به  نهایت  در 

پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.
جدول 2-7 مقایسه شاخص تعداد تراکنش  ها به ازای هر یک از ابزار  های 

پذیرش در تیر 1395

تعداد تراکنش تعداد تراکنشهاتعداد ابزارهاابزار پذیرش
به ازای هر ابزار

۱,348/48 ۱8,08324,384,484ابزار پذیرش اینترنتی

89,090/۱6 ۱,236۱۱0,۱۱5,432ابزار پذیرش موبایلی 

۱84/۱۱ 4,590,5۱5845,۱79,3۱۱کارتخوان فروشگاهی

2۱2/52 4,609,834979,679,227مجموع ابزارها

برای بررسی تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش   های هر ابزار 
پذیرش، نمودار   2-2 برای تیر ماه ۱395 در قیاس با ماه قبل آن یعنی 

خرداد ماه ترسیم شده است.

شکل 2-2 مقایسه سهم مبلغی و تعدادی تراکنش   های هر یک از ابزار  های 
پذیرش در خرداد و تیر 1395

از نمودار فوق مالحظه می شود که سهم تعدادی و مبلغی دو ابزار پذیرش 
موبایلی و اینترنتی به طور هم جهت با کاهش نسبت به ماه گذشته مواجه بوده 
مبلغی  و  تعدادی  در سهم  افزایش  با  فروشگاهی  کارتخوان  مقابل  در  و  است 
تغییرات سهم تعدادی و  به خرداد ماه مواجه شده است. نمودار   3-2  نسبت 
مبلغی تراکنش  ها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای تیر ماه ۱395 و مقایسه آن 

با ماه مشابه سال گذشته یعنی تیر ماه ۱394 را نشان می دهند. 
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جدول 2-9  سرانه تعداد تراکنش   های هریک از ابزار  های پذیرش به ازای 
جمعیت باالی 18 سال کل کشور در تیر 1395

جمعیت باالی تعداد تراکنشهاابزار پذیرش
۱8 سال در 

کشور

سرانه 
تراکنش   های هر 

ابزار

ابزار پذیرش 
اینترنتی

24,384,48457,54۱,5690/42

ابزار پذیرش 
موبایلی

۱۱0,۱۱5,432۱/9۱

کارتخوان 
فروشگاهی

845,۱79,3۱۱۱4/69

979,679,227۱7/03کل ابزار ها 

فرد  هر  ازای  به  می شود  مالحظه   9-2 جدول  در  که  همانطور 
باالی ۱8 سال، در تیر ماه سال جاری ۱7/03 مرتبه تراکنش پرداخت 
الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق 
 ۱8 باالی  فرد  هر  برای  تراکنش   ۱4/69 با  فروشگاهی  کارتخوان  به 
سال بوده است. این آمار در ماه خرداد ۱6/67 مرتبه تراکنش پرداخت 
کارتی متعلق به تمامی ابزارها و ۱4/۱8 عدد تراکنش متعلق کارتخوان 
فروشگاهی بوده است. مشاهده می شود که سرانه تراکنش های پرداخت 

کارتی روند رو به افزایشی داشته است.

فروشگاهی  کارتخوان  سرانه  تعداد  و  تعداد   .3-2-2
تراکنش دار در هر استان

پذیرش،  ابزار  های  نفوذ  میزان  و  توزیع  کارایی  بررسی  منظور  به 
بهتر است تعداد و تعداد سرانه این ابزار ها در استان   های مختلف مورد 
بررسی قرار گیرد. شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهی، 
خدمات ابزار  های پذیرش اینترنتی و موبایلی لزوما به منطقه و یا استان 
خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات 
این ابزار ها میسر می باشد، با این تفاسیر لزومی به تعریف تعداد سرانه 
ابزار  های پذیرش اینترنتی و موبایلی هر استان نبوده و صرفا تعداد توزیع 
ابزار پذیرش در بخش بعدی مورد توجه قرار می گیرد و  شده این دو 
در این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه کارتخوان   های فروشگاهی در 
توزیع  تعداد  به  مربوط  اطالعات  بررسی می شود.  مختلف  استان   های 
شده کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در استان   های مختلف و تغییرات 

آن در ماه تیر نسبت به ماه خرداد در جدول 2-۱0 ارائه شده است. 

دو  استثناء  به  استان  ها  تمامی  در  می شود  مالحظه  که  همانطور 
استان تهران و ایالم، تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار نسبت به 
ماه خرداد افزایش داشته است و این امر این موضوع را تداعی می کند 
که یا کارتخوان   های فروشگاهی  جدید توسط شرکت   های PSP  توزیع 
شده است و یا کارتخوان   های فروشگاهی بدون تراکنش، مجددا مورد 
زیر  نمودار   ،۱0-2 جدول  اطالعات  اساس  بر  گرفته اند.  قرار  استفاده 
تغییرات تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در هر یک از استان  ها 

را در تیر ماه ۱395 نسبت به خرداد  ماه ۱395 نشان می دهد.

جدول 2-10 تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در ماه خرداد و تیر 
1395 به تفکیک استان ها

خرداد نام استان
۱395

تفاوت تعداد تیر ۱395 
کارتخوان 

فروشگاهی تراکنش 
دار 

درصد 
تغییرات

%336,593343,7277,۱342/۱2خراسان رضوی

%344,967350,2275,260۱/52اصفهان

%202,972207,4364,4642/20آذربایجان شرقی

%۱54,876۱58,9634,0872/64آذربایجان غربی

%2۱0,9522۱4,7053,753۱/78خوزستان

%255,289258,3733,084۱/2۱فارس

%۱5۱,897۱54,3782,48۱۱/63کرمان

%2۱4,2382۱6,3642,۱260/99مازندران

%85,65287,6642,0۱22/35همدان

%۱44,58۱۱46,29۱۱,7۱0۱/۱8گیالن

%8۱,54283,۱3۱۱,589۱/95کرمانشاه

%۱82,540۱84,05۱۱,5۱۱0/83البرز

چهارمحال و 
بختیاری

53,64955,۱22۱,4732/75%

%68,8۱269,867۱,055۱/53لرستان

سیستان و 
بلوچستان

74,80۱75,687886۱/۱8%

%90,۱7۱9۱,0308590/95یزد

%70,6۱37۱,459846۱/20بوشهر

%79,36680,۱94828۱/04مرکزی

%63,7۱864,5288۱0۱/27اردبیل

کهگیلویه و بویر 
احمد

34,۱3234,8947622/23%

%82,46۱83,۱6270۱0/85کردستان

%38,۱6438,748584۱/53خراسان شمالی

%67,97968,5555760/85قم

%۱۱۱,288۱۱۱,8۱05220/47هرمزگان

%50,۱4۱50,5263850/77سمنان

%57,90758,2733660/63زنجان

%73,57273,90۱3290/45قزوین

%42,34542,6432980/70خراسان جنوبی

%۱00,929۱0۱,۱0۱۱720/۱7گلستان

%0/05-444-983,5۱3983,069تهران

%۱/54-478-3۱,۱۱430,636ایالم

%4,540,7744,590,5۱549,74۱۱/۱0کل کشور



20

شکل 2-8  تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در هر استان در تیر 1395 نسبت به  ماه خرداد

بیشترین افزایش در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در ماه تیر، به ترتیب به استان   های خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی 
تعلق داشته است و صرفا تعداد کارتخوان های فروشگاهی در دو استان ایالم و تهران کاهش داشته است. نمودار 2-9 تعداد کارتخوان فروشگاهی 
تراکنش دار در استان   های کشور را نشان می دهد و مبین آن است که همچنان بیشترین تعداد این ابزار با اختالف زیادی نسبت به سایر استان ها، 

در استان تهران توزیع شده است.

شکل 2-9  تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در هر استان در تیر 1395

بهتر است توزیع این ابزار پذیرش به ازای هر فرد باالی ۱8 سال۱5 که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک هستند، در هر استان 
مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور اطالعات مربوط به تعداد سرانه این ابزار پذیرش به ازای افراد باالی ۱8 سال در هر یک از استان   های 

کشور، در جدول 2-۱۱ ارائه شده است.

۱5 آمار جمعیت افراد باالی ۱8 سال به تفکیک استان  ها از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱390 در شبکه ملی آمار استخراج شده است. برای جمعیت تقریبی افراد 
باالی ۱8 سال در سال ۱394 ، جمعیت افراد باالی ۱5 سال در سال ۱390 مد نظر قرار گرفته است. 
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جدول 2-11  تعداد سرانه استانی کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار به 
ازای افراد  باالی 18 سال در خرداد و تیر 1395

تعداد سرانه نام استان
کارتخوان 

فروشگاهی خرداد 
   ۱395

تعداد سرانه کارتخوان 
فروشگاهی تیر ۱395

درصد 
تغییرات

%0/۱۱20/۱۱30/95یزد

%0/۱0۱70/۱0250/77سمنان

%0/05-0/۱0090/۱009تهران

%0/09940/09980/47هرمزگان

%0/096۱0/09690/83البرز

%0/090۱0/09۱2۱/20بوشهر

%0/08950/0908۱/52اصفهان

%0/08870/08930/70خراسان جنوبی

%0/08680/08760/99مازندران

چهارمحال و 
بختیاری

0/08000/08222/75%

%0/07860/07930/85قم

%0/07890/07920/45قزوین

%0/07730/07730/00خراسان رضوی

%0/076۱0/07630/۱7گلستان

%0/07390/07440/63زنجان

%0/07۱90/07250/85کردستان

%0/07۱60/0725۱/۱8گیالن

%0/07۱50/0724۱/2۱فارس

%0/07۱50/0722۱/04مرکزی

کهگیلویه و بویر 
احمد

0/07050/07202/23%

%0/07050/07۱7۱/63کرمان

آذربایجان 
شرقی

0/070۱0/07۱62/20%

%۱/54-0/07۱90/0708ایالم

%0/06730/069۱2/64آذربایجان غربی

%0/06650/0673۱/27اردبیل

%0/06330/0644۱/78خوزستان

%0/06230/06372/35همدان

%0/06030/06۱2۱/53خراسان شمالی

%0/05330/0543۱/95کرمانشاه

%0/05۱30/0520۱/53لرستان

سیستان و 
بلوچستان

0/04730/0479۱/۱8%

نمودار 2-۱0 توزیع سرانه این ابزار در استان   های مختلف را به ازای افراد 
ابزار نشان می  دهد. مالحظه  این  از خدمات  استفاده  باالی ۱8 سال متقاضی 
می شود که بیشترین تعداد سرانه ی کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار به ازای 
افراد باالی ۱8 سال به ترتیب به استان یزد، سمنان و تهران تعلق داشته است.

شکل 2-10  سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار هر استان به 
ازای افراد باالی 18 سال در تیر 1395 

استان  ها  از سایر  زیادی  با اختالف  تهران که  شایان توجه است که شهر 
بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی در آن توزیع شده بود، در این نمودار به 
لحاظ تعداد سرانه رتبه سوم را داشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول را در 
به  ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی )POS( در چند ماه اخیر  توزیع سرانه 

خود اختصاص داده است.

2-2-4. تعداد ابزار  های پذیرش اینترنتی و موبایلی

استان   های  در  موبایلی  و  اینترنتی  پذیرش  ابزار  های  تعداد  بخش  این  در 
از  استفاده  امکان  شد،  ذکر  قبال  که  همانطور  شد.  خواهد  بررسی  مختلف 
ابزار  های پذیرش اینترنتی و موبایلی برای انجام عملیات پرداخت الکترونیکی 
ابزار  فیزیکی  حضور  به  نیاز  اینکه  دلیل  به  فروشگاهی(  کارتخوان  )بر خالف 
کارت ندارد، لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته و از سایر نقاط 
ابزار  های پذیرش میسر می باشد. لذا  کشور نیز امکان استفاده از خدمات این 
محاسبه تعداد سرانه این ابزار ها برای بررسی معنا ندارد و   تنها تعداد این ابزار ها 
بر  اطالعات  این  که  است  ذکر  شایان  می شود.  بررسی  کشور  استان   های  در 
مبنای آدرس و استان ثبت شده در اطالعات پذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی 
و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. تعداد ابزار  های پذیرش اینترنتی و موبایلی 
به تفکیک استان   های محل استقرار پذیرندگان ثبت شده در سوییچ شاپرک، 
ابزار  در نمودار 2-۱۱ ترسیم شده است. نمودار مبین آن است که بیشترین 
پذیرش اینترنتی در استان   های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند. 
در تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان   های تهران، قم و اصفهان در راس دیگر 

استان  ها قرار گرفته اند.
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شکل 2-11 تعداد ابزار  های پذیرش اینترنتی و موبایلی در استان   های کشور در تیر 1395

2-2-5. تعداد سرانه   تراکنش   های کارتخوان   فروشگاهی 
در استان   های کشور

الکترونیکی  پرداخت  عملیات  انجام  در  که  پذیرشی  ابزار  های  از  استفاده 
نیازی به حضور کارت بانکی ندارد )یعنی ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی( 
بر خالف کارتخوان فروشگاهی لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته 
و انجام تراکنش  به وسیله این ابزار ها )که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان 
دلیل  همین  به  است.  پذیر  امکان  کشور  مختلف  نقاط  از  دارند(  تعلق  خاص 
نمودار زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش  ها صرفا برای ابزار کارتخوان 
فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان   های مختلف 

برای تیر ماه ۱395 ترسیم شده است.

شکل 2-12 تعداد سرانه تراکنش   های کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد 
باالی 18 سال در هر استان در تیر 1395
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15.21
14.90
14.59

14.02
13.06
12.85
12.61
12.35

11.79
11.20
10.92
10.60

10.00
9.61
9.40
9.04
8.98
8.89
8.56

8.18
7.80

هرمزگان
تهران

یزد
البرز

بوشهر
کرمان
فارس

اصفهان
کهگیلویه و بویر احمد

خراسان رضوی
سمنان

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی

قم
قزوین

مازندران
خوزستان

ایالم
مرکزی
گلستان

سیستان و بلوچستان
زنجان

خراسان شمالی
کردستان

گیالن
اردبیل

آذربایجان شرقی
همدان

آذربایجان غربی
لرستان

کرمانشاه

همانطور که در نمودار 2-۱2 مالحظه می شود استان   های هرمزگان، 
تهران و یزد در سه جایگاه نخست تعداد سرانه تراکنش   های کارتخوان 
قرار گرفته اند  استان،  باالی ۱8 سال در هر  افراد  ازای  به  فروشگاهی 
سرانه  تعداد  کمترین  نیز  غربی  آذربایجان  و  لرستان  کرمانشاه،  و 

تراکنش   های این ابزار را در تیر ماه داشته اند.

2-3. شاخص های پراکندگی مبلغی تراکنش ها

در این قسمت به بررسی دقیق تر مبالغ تراکنش ها پرداخته می شود. 
به  پذیرش  ابزار  سه  هر  تراکنش های  مبلغی  دامنه  ابتدا  منظور  بدین 
تفکیک ارائه می  شود. سپس نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و 
نیز دهک های قیمتی به تفکیک هر خدمت و به طور همزمان به تفکیک 

نوع ابزار ارائه می شود.

پذیرش  ابزارهای  تراکنش   های  مبلغی  دامنه   .1-3-2
شبکه

در این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش   های هر سه 
موبایلی  پذیرش  ابزار  فروشگاهی،  کارتخوان  یعنی  پذیرش  ابزارهای 
مورد  و  شده  ترسیم   ۱395 ماه  تیر  طی  اینترنتی  پذیرش  ابزار  و 
بررسی قرار  می گیرد. بر اساس نمودار 2-۱3 که در آن دامنه مبلغی 
مالحظه  است،  شده  ترسیم  فروشگاهی  کارتخوان  ابزار  تراکنش های 
می شود که بیشترین تعداد تراکنش  ها در بازه 50,00۱ تا ۱50,000 
ریال قرار گرفته اند که این بازه 26/05 درصد از کل تراکنش  ها را در بر 
می  گیرد. همچنین حدود 53/6 درصد تراکنش  ها با مبلغ زیر ۱50,000 
ریال انجام گرفته اند که این بازه صرفا 2/7 درصد مبالغ تراکنش  ها را 

در بر می گیرد. 
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شکل 2-13 دامنه مبلغی تراکنش   های ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( در تیر 1395

در تیر ماه سال جاری، تعداد تراکنش های با مبلغ زیر 50,000 ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با 282,54۱,568 عدد تراکنش بوده 
است که 68,750,846 عدد تراکنش مانده گیری را نیز در بر دارد. این تعداد تراکنشهای دارای مبلغ کمتر از 50،000 ریال نسبت به ماه گذشته 
دارای افزایش 2/۱7 درصدی میباشد.  همچنین تعداد تراکنش های با مبلغ بین 50،00۱ ریال و 250,000 ریال برابر با 303,663,204 عدد 
تراکنش بوده و کل تراکنش های با مبلغ باالی 250,00۱ ریال برابر با 258,974,540 عدد تراکنش می باشد که میزان تغییرات آنها نسبت به ماه 
گذشته به ترتیب برابر با 3/6 و 5/08 درصد میباشد. نمودار 2-۱4 ترسیم کننده دامنه مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی است. این نمودار 
ضمن حفظ شباهت کلی به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی،  مبین آن است که در این ابزار تعداد و مبلغ بیشتری از تراکنش ها در 

بخش زیر ۱50 هزار ریال تمرکز کرده است که عمدتا مربوط به تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه می باشد. 

شکل 2-14 دامنه مبلغی تراکنش   های ابزار پذیرش اینترنتی )بر حسب ریال( در تیر 1395
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تا  بازه 20,00۱  در  تراکنش  ها  تعداد  بیشترین  است  آن  مبین  اینترنتی،  پذیرش  ابزار  توسط  انجام شده  تراکنش های  مبلغی  دامنه  نمودار 
50,000 ریال قرار گرفته اند و این بازه 33/۱7 درصد از کل تراکنش  ها را در بر می  گیرد. در این ابزار پذیرش حدود 64/2 درصد کل تراکنشها 

دارای مبلغ کمتر از 250،000 هزار ریال هستند. نمودار 2-۱5 نیز دامنه مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را نمایش می دهد.

شکل 15-2 دامنه مبلغی تراکنش   های ابزار پذیرش موبایل )بر حسب ریال( در تیر 1395
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یال
ر

کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی

شرایط  موبایلی  پذیرش  ابزار  تراکنشهای  مبلغی  دامنه  نمودار  بررسی  در 
به  میباشد؛  فروشگاهی  کارتخوان  و  اینترنتی  پذیرش  ابزار  با  متفاوت  کامال 
نحوی که 58/38 درصد مجموع تراکنشها دارای مبلغ کمتر از 20،000 ریال 
با  با مبلغ کمتر از 50،000 ریال صورت گرفته اند.  و 85/8 درصد تراکنش ها 
 50،000 حدود  در  مبلغ  با  شارژ  کارتهای  از  جامعه  عموم  استفاده  با  توجه 
تهیه کارتهای  به منظور  موبایلی  ابزار پذیرش  فراوان  اقبال  ریالی و همچنین 
شارژ اپراتورهای مختلف، میتوان حضور حداکثری تراکنشهای موبایلی در دامنه 
بر  توجه  با  که  است  ذکر  شایان  نمود.  توجیه  ریال  از 50،000  کمتر  مبلغی 
ممنوعیت ارائه خدمت خرید کاال و خدمات با استفاده ابزار پذیرش موبایلی در 
مهر ماه ۱394 از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. ، نمودار فوق صرفا نمایشی از دامنه 
پذیرش  ابزار  توسط  همراه  تلفن  شارژ  خرید  و  قبض  پرداخت  مبلغی خدمت 
موبایلی می باشد. نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن 
ابزار پذیرش موبایلی، اعمال محدودیت سقف مبلغی 2 میلیون  همراه توسط 

ریالی۱6 می باشد که نمودار 2-۱5به خوبی نمایانگر آن است. 

2-3-2 نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنشها

توزیع  در  نابرابری  اندازه گیری  منظور  به  دهکی۱7  نسبت  شاخص 
این  محاسبه  می شود.  محاسبه   ... و  ثروت  درآمد،  نظیر  ارزش هایی 
نسبت برای مبلغ تراکنش ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش های 
طول  در  آن  کاهشی  روند  که  می باشد  کارتی  الکترونیک  پرداخت 
بسیار  یا  و  ریز  بسیار  مبالغ  با  تراکنش های  حذف  نشان دهنده  زمان 
شاخص   ۱2-2 جدول  می شود.  تعریف  شبکه  بار  کاهش  و  بزرگ 
در   ۱395 تیر  در  را  شاپرک  شبکه  تراکنش های  مبلغ  دهکی  نسبت 
نموده است. ارائه  ماه مشابه سال ۱394  نیز  و  ماه گذشته  با   مقایسه 

۱6 بانک مرکزی ج.ا.ا. – مصاحبه مدیر اداره نظام های پرداخت، 3 آبان ۱394.
۱7 رجوع شود به پیوست 7-2-7

جدول 2-12 شاخص نسبت دهکی 

تیر ۱395خرداد۱395تیر ۱394محاسبه نسبت دهکی

۱0,303,545۱2,820,6789,985,634میانگین مبالغ تراکنش دهک دهم )ریال(

9,32۱9,224۱۱,947میانگبن مبالغ تراکنش دهک اول )ریال(

۱,۱05/4۱۱,389/99835/82نسبت دهکی

مالحظه می شود که نسبت دهکی چه در مقایسه ماهانه و چه در 
عبارت  به  است،  داشته  قابل مالحظه ای  کاهش  نقطه  به  نقطه  قیاس 
دیگر، متوسط مبالغ دهک اول در تیر ۱395 نسبت به دو مبدا زمانی 
فوق افزایش و متوسط مبالغ دهک دهم هم کاهش را تجربه نموده و لذا 
پراکندگی مبلغی تراکنش ها کاهش یافته است؛ همین کاهش اختالف 
بین دو دهک مرزی، کاهش نسبت دهکی را در تیر ماه ۱395 به دنبال 

داشته است.

شکل 2-16 روند نسبت متوسط مبالغ دهک دهم به دهک اول قیمتی 

ماه مشهود  تیر  در  نسبت دهکی  کاهش  فوق،  نمودار  به  توجه  با 
است. به طوری که نسبت دهکی در تیر ۱395 نسبت به خرداد ماه 
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کاهش بیش از 554 هزار واحدی را تجربه نموده و به پایین ترین رقم 
از ابتدای سال ۱393 تاکنون رسیده است. به عبارت دیگر پراکندگی 
مبالغ تراکنش ها بسیار در تیر ماه به نسبت سایر ماه های دوره مورد 

بررسی کمتر بوده است.

به  خدمت  هر  قیمتی  های  دهک  بررسی   .3-3-2
تفکیک ابزار پذیرش

در این بخش به سبب تدقیق بیشتر برای بررسی مبالغ تراکنش ها، دهک 
های قیمتی هر دو خدمت “خرید کاال و خدمات” و “پرداخت قبض و خرید 
شارژ تلفن همراه” به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش ارائه شده است. جدول2-

۱3 اطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت خرید کاال را به 
تفکیک ابزارهای پذیرش را ارائه نموده است.

جدول 13-2  متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت خرید کاال و خدمات به 
ازای هر ابزار پذیرش 

 متوسط مبالغ هر دهک در هر یک از ابزارهای پذیرش دهک قیمتی
)مبالغ بر حسب ریال(

 ابزار پذیرش اینترنتیکارتخوان فروشگاهی

۱7,467/4۱3,573/5دهک اول

40,3۱9/428,084/0دهک دوم

62,605/340,578/7دهک سوم

94,497/67۱,294/7دهک چهارم

۱32,69۱/7۱20,889/6دهک پنجم

۱88,83۱/6۱89,400/7دهک ششم

27۱,260/4262,742/3دهک هفتم

42۱,876/2524,034/7دهک هشتم

787,768/8۱,3۱7,994/6دهک نهم

۱۱,684,۱68/724,6۱6,494/7دهک دهم
* خرید کاال و خدمات از طریق ابزار پذیرش موبایلی ممنوع و متوقف شده است.

با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه  می شود که متوسط مبلغ 
ابزار  در  قیمتی  آخر  کاال و خدمات در دهک های  تراکنش های خرید 
پذیرش اینترنتی باالتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، این امر موید 
این موضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی به نسبت برای خرید کاال و 
خدمات با ارزشتری به کار گرفته می  شود. به طور متوسط 90 درصد 
زیر  خدمت  و  کاال  خرید  مربوط  فروشگاهی  کارتخوان  تراکنش های 
800,000 ریالی بوده است. اطالعات این جدول در نمودار 2-۱7 برای 

مقایسه بهتر ترسیم شده است.

مبلغ دهک دهم  متوسط  بهتر،  نمایش  علت  به  نمودار ۱7-2  در 
قیمت  متوسط  اختالف  تا  است  شده  محدود  ریال   ۱5,000,000 به 
مبلغ دهک  باشد. متوسط  قابل تشخیص  ابزارها در دهک های دیگر 
اینترنتی  پذیرش  ابزار  توسط  و خدمات  کاال  تراکنش های خرید  دهم 
مربوط  اطالعات  جدول۱4-2  است.  بوده  ریال    7/24,6۱6,494
خرید  و  قبض  پرداخت  خدمت  قیمتی  دهک  هر  مبالغ  متوسط  به 
نموده است. ارائه  را  ابزارهای پذیرش  به تفکیک  را  تلفن همراه   شارژ 

شکل 2-17 متوسط مبالغ دهک های قیمتی در خدمت خرید کاال و خدمات

جدول 2-14  متوسط مبالغ دهک های قیمتی خدمت پرداخت قبض و خرید 
شارژ تلفن همراه به ازای هر ابزار پذیرش

متوسط مبالغ هر دهک در هر یک از ابزارهای پذیرشدهک قیمتی 
)مبالغ بر حسب ریال(

ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی
موبایلی

ابزار پذیرش 
اینترنتی

9,907/79,5۱6/29,508دهک اول

۱6,287/9۱0,0009,980/8دهک دوم

20,000۱2,684/9۱3,940/7دهک سوم

20,00020,00048,422دهک چهارم

20,00020,000۱00,95۱/8دهک پنجم

28,69۱/422,5۱5/9۱82,423/2دهک ششم

50,00050,000302,756دهک هفتم

64,38۱/۱50,000530,959دهک هشتم

۱32,679/964,748/۱۱,039,375/2دهک نهم

2,02۱,488229,966/737,958,72۱/۱دهک دهم

ابزار  از  که  می شود  مالحظه  فوق  جدول  اطالعات  به  توجه  با 
برای  عمده  طور  به  موبایلی  پذیرش  ابزار  نیز  و  فروشگاهی  کارتخوان 
خرید کارت شارژهای تلفن همراه اعتباری استفاده می شود. به طوری 
که بیشترین تعداد تراکنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ 
، خرید کارت  تلفن همراه صورت گرفته توسط کارتخوان فروشگاهی 
شارژ  20,000 ریالی بوده است که 30 درصد تراکنش های این ابزار را 
به طور متوسط در بر می گیرد. این در حالی است که به طور متوسط 
۱0 درصد تراکنش های این خدمت در ابزار پذیرش موبایلی با مبلغ 
۱0,000 ریالی، 20 درصد آن با مبلغ 20,000 ریال و 20 درصد دیگر 
متوسط  طور  به  عبارتی  به  اند.  گرفته  انجام  ریالی   50,000 مبلغ  با 
موبایلی  پذیرش  ابزار  در  خدمت  این  تراکنش های  درصد   50 حداقل 

مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراه اعتباری بوده است.

نمودار 2-۱8 متوسط مبالغ دهک های قیمتی در خدمت پرداخت 
پذیرش ابزارهای  تفکیک  به  را  همراه  تلفن  شارژ  خرید  و   قبض 

نشان می دهد.
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شکل 2-18 متوسط مبالغ دهک های قیمتی در خدمت پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن همراه

در نمودار 2-۱8 به علت نمایش بهتر، دهک دهم به 2,000,000 
ریال محدود شده است تا اختالف متوسط قیمت ابزارها در دهک های 
پرداخت  مبلغ دهک دهم خدمت  باشد. متوسط  قابل تشخیص  دیگر 
قبض و خرید شارژ تلفن همراه در ابزار پذیرش اینترنتی 37,958,72۱ 
ابزار  در  خدمت  این  تراکنش های  دهم  دهک  مبلغ  متوسط  و  ریال 

کارتخوان فروشگاهی 7/229,966 ریال بوده است.
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جدول 3-1  تعداد و سهم تراکنش   های موفق و ناموفق از کل تراکنش  ها در تیر 1395

سهمتعداد نوع تراکنش

%979,679,22788/09تراکنش   های موفق

%۱32,402,034۱۱/9۱تراکنش   های ناموفق و خطادار

-۱,۱۱2,08۱,26۱تعداد کل تراکنش ها

3-2. آنالیز خطا  های رخ داده در تراکنش  ها 

همانطور که ذکر گردید، خطا  های تراکنش  ها انواع مختلفی دارند 
ارائه شده است.  انواع خطا در جدول 2-3  از  که آمار تعداد  هر یک 
اطالعات جدول حاکی از آن است که همچنان عمده ترین دلیل بروز 
تراکنش  ها  از کل  با سهم 9/98 درصدی  نوع کاربری  از  خطا ها، خطا 
می باشد. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی 
و  آمورش  لزوم  که  می باشد  کارت  دارنده  عملکرد  از  ناشی  و  نداشته 

فرهنگ سازی در این زمینه را تاکید می نماید. 

همواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی ترین اهداف شرکت   های ارائه 
راستای  در  نیز  شاپرک  شرکت  می شود.  محسوب  خدمت  آن  دهنده 
وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده 
در شبکه و انجام صحیح پرداخت  ها می باشد. کاهش در میزان خطاها، 
تراکنش   های معوق و نیز در عدم دسترس پذیری حس شده خدمات، 
شاپرک  تالش  و  می شود  محسوب  شاپرک  عملکرد  در  مثبت  عاملی 
در راستای کاهش این مشکالت  می باشد. در ادامه شاخص هایی برای 

سنجش این هدتف ارائه می گردد.

3-1. سهم تراکنش   های موفق از کل تراکنش ها

برای کاهش  برنامه   های شرکت شاپرک، تالش  از اصلی ترین  یکی 
کل  از  موفق  تراکنش   های  نسبت  افزایش  و  شبکه  خطا  های  وقوع 
الکترونیک  پرداخت  شبکه  در  حاضر  حال  در  می باشد.  تراکنش  ها 
کارتی خطا ها در 5 گروه خطا ی صادرکنندگی۱8، خطا ی پذیرندگی۱9، 
خطای شاپرکی20، خطای کاربری2۱ و خطای کسب و کار22 طبقه بندی 
می شوند. جدول 3-۱ اطالعات مربوط به تعداد تراکنش   های موفق و 
ناموفق )خطادار( کل شبکه شاپرک را نشان می دهد که حاکی از سهم 
رخ  خطا  های  درصدی   ۱۱/9۱ و  موفق  تراکنش   های  درصدی   88/09

داده در تیر ماه سال ۱395 می باشد.

۱8 رجوع شود به پیوست 2-6-۱-7. 
۱9 رجوع شود به پیوست 3-6-۱-7.
20 رجوع شود به پیوست 4-6-۱-7.
2۱ رجوع شود به پیوست 5-6-۱-7.
22 رجوع شود به پیوست 6-6-۱-7.

 3. کیفیت انجام خدمات
پرداخت الکترونیکی کارت
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 های ناموفقاز مجموع تراکنش سهم هر یک از انواع خطا Error! No text of specified style in document.9-19شکل 

 
 

 
 1931 تیرها در از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  Error! No text of specified style in document.4-14شکل 
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11.61%

خدمات نوین داده ورزی  
سداد
6.81%

سایان کارت
0.37%

جدول 3-2  آنالیز خطا  های رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی

سهمتعداد نوع تراکنش و  انواع خطا

%979,679,22788/09تراکنش های موفقموفق

%3,0۱4,2420/27خطای پذیرندگیناموفق

%۱۱0,952,4489/98خطای کاربری

%۱7,37۱,3۱5۱/56خطای صادرکنندگی

%280,6320/03خطای شاپرکی

%783,3970/07خطای کسب و کار

%۱,۱۱2,08۱,26۱۱00تعداد کل تراکنش ها

 اطالعات جدول 3-2 در نمودار 3-۱به تصویر کشیده شده است.

شکل 3-1 سهم هر یک از انواع تراکنش   های ناموفق و تراکنش   های موفق 
از کل تراکنش ها 

را  تراکنش   های خطادار  از کل  انواع خطا ها  نیز سهم  نمودار 2-3 
نشان می دهد.

شکل 3-2 سهم هر یک از انواع خطا از مجموع تراکنش های ناموفق

اطالعات مندرج در جدول 3-3 تغییرات هر یک از انواع تراکنش   های 
ناموفق و نیز تراکنش   های موفق را در تیر ماه سال ۱395 نسبت به ماه 

خرداد را نشان می دهد.
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جدول 3-3  مقایسه تعداد انواع تراکنش  ها و خطا ها در خرداد و تیر 1395

تغییراتتیر ۱395خرداد ۱395نوع تراکنش و انواع خطا

فق
امو

ن

%2,۱86,0۱93,0۱4,24237/89خطای پذیرندگی

%۱00,۱05,475۱۱0,952,448۱0/84خطای کاربری

%۱4,038,9۱3۱7,37۱,3۱523/74خطای صادرکنندگی

%۱2/33-320,092280,632خطای شاپرکی

%454,945783,39772/20خطای کسب وکار

تعداد کل تراکنش   های 
ناموفق

۱۱7,۱05,444۱32,402,034۱3/06%

فق
تعداد کل تراکنش   های مو

موفق
959,448,389979,679,2272/۱۱%

%۱,076,553,833۱,۱۱2,08۱,26۱3/30تعداد کل تراکنش های موفق و خطادار

ماه  تیر  در  که  می شود  مالحظه   3-3 جدول  اطالعات  اساس  بر 
۱395 تنها خطای شاپرکی نسبت به ماه خرداد کاهش ۱2/33 درصدی 
داشته که آن را میتوان به تالش بی وقفه و نحوه عملکرد مطلوب شبکه 
شاپرک در تیر ماه سال ۱395 مرتبط دانست. سایر انواع خطا نسبت به 

ماه گذشته رشد مثبت را تجربه نموده اند.

3-3. دسترس پذیری حس شده خدمات

یکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود 
امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
دسترس پذیری حس  شاخص  هدف،  این  تحقق  میزان  سنجش  برای 
شده خدمات تعریف شده است که سهم تراکنش   های موفق سیستمی 
کل  از  را  شاپرک  سوئیچ  سیستمی  موفق  تراکنش   های  یا  شبکه  کل 
دسترس پذیری  شاخص  مربوط  اطالعات  می کند.  محاسبه  تراکنش  ها 
حس شده خدمات در جدول 3-4 ارائه شده است. جدول 3-4 حاکی 
از در دسترس بودن 99/975 درصدی خدمات شرکت شاپرک در تیر 
ماه سال ۱395 بوده که نسبت به خرداد ماه بهبود 0/005 درصدی و 
نسبت به تیر ۱394 بهبود حدود 0/۱55 درصدی داشته است. نکته 
حائز اهمیت در این بررسی وجود روند رو به رشد میزان دسترسپذیری 

حس شده شبکه شاپرک می باشد.

3-4. آنالیز تراکنش   های معوق رخ داده در شبکه

شاخص میزان تراکنش   های معوق23 رخ داده در شبکه الکترونیک پرداخت 
کارتی و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص هایی است که بر کیفیت انجام 
عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا می بایست نسبت تعداد 
تراکنش   های معوق به کل تراکنش  ها روندی کاهشی داشته باشد. جدول 5-3 

مقادیر این شاخص را ارائه نموده است.

23 رجوع شود به پیوست  4-9-۱-7.
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جدول 3-4 دسترسپذیری حس شده خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی

تیر ۱395خرداد ۱395تیر ۱394تراکنش  های موفق

دسترس پذیری تعداد تراکنش   ها
حس شده

دسترس پذیری تعداد تراکنش   
حس شده

دسترس پذیری تعداد تراکنش
حس شده

%۱,090,63۱,67598/07%۱,059,553,86498/42%866,840,94797/28تراکنش   های موفق سیستمی کل شبکه پرداخت۱

%۱,۱۱۱,800,62999/975%۱,076,233,74۱99/970%889,44۱,43299/820 تراکنش   های موفق سیستمی شاپرکی2

-۱,۱۱2,08۱,26۱-۱,076,553,833-89۱,043,362تعداد کل تراکنش

جدول 3-5  درصد تراکنش   های مغایرتی رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در خرداد و تیر 1395

تغییراتتیر ۱395 خرداد ۱395تراکنش   های معوق

%26/32-343,746253,285تعداد تراکنش   های معوق

%959,448,389979,679,2272/۱۱تعداد کل تراکنش ها

%0/0۱0-%0/026%0/036نسبت تعداد تراکنش   های معوق به کل تراکنش ها

همانطور که در جدول 3-5 مالحظه می شود با رشد بیش از 2 درصدی تعداد کل تراکنش ها در تیر ماه نسبت به ماه خرداد، تعداد تراکنش   های 
معوق در همین دوره زمانی کاهش 26/3 درصدی داشته است. شاخص نسبت تعداد تراکنش   های معوق به کل تراکنش  ها نیز نسبت به ماه گذشته 

کاهش 0/0۱ درصدی داشته است.
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یک  هر  فعالیت  گستره  بخش،  این  در  شده  معرفی  شاخص های 
نشان می دهد  الکترونیکی  پرداخت  را در صنعت   PSP از شرکت   های 
چرا  است.  ملزومات  جزو  شاپرک  نظارتی  نهاد  برای  آن  از  اطالع  که 
از نقش و  به خوبی  باید  این شرکت  ها  بر  ناظر  نهاد سیاستگذار و  که 
سطح فعالیت هر یک از این شرکت  ها در صنعت اطالع داشته باشد تا 
با نظارت بر عملکرد آن ها، بتواند در هدایت صنعت پرداخت الکترونیک 
و در صورت عملکرد نامناسب شرکت   های موجود با صدور مجوز فعالیت 
 PSP شرکت جدید، نقش ایفا نماید.  در این بخش عملکرد شرکت های
اول عملکرد  در دو بخش اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که بخش 
کلی شرکت ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و  در بخش 
دوم به طور ویژه عملکرد این شرکت ها در بازار کارتخوان فروشگاهی 

تحلیل می شود.

 PSP 4-1. بررسی عملکرد کلی شرکت های

در این قسمت هدف از ارائه شاخص ها آن است که با بررسی روند 
آن ها، بتوان علیرغم نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکتی آتی 
بازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را تشخیص داد و سیاست های 
مبلغی  و  تعدادی  سهم  ابتدا  راستا  همین  در  نمود.  اتخاذ  را  مناسب 
و  بازار  کل  از  پرداخت  خدمات  دهنده  ارائه  شرکت  هر  تراکنش های 
سپس به تفکیک بازار هر یک ابزارهای پذیرش بررسی می شود. پس از 
آن  عملکرد هر یک از شرکت های PSP در رخداد تراکنش های خطا 

مورد بررسی قرار می  گیرد. در پایان نیز برای سنجش تمرکز در بازار 
استفاده  از شاخص هرفیندال- هیرشمن  ابزارهای پذیرش هر شرکت 

شده است.

شرکت های از  یک  هر  مبلغی  و  تعدادی  سهم   .1-1-4
PSP از بازار تراکنشهای حوزه پرداخت الکترونیکی کارت

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت   های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت از کل تراکنش های بازار خدمات پرداخت الکترونیک، در دو 
سهم  دهنده  نشان  باال  شکل  است.  شده  ترسیم   2-4 و   ۱-4 نمودار 
تعدادی تراکنش های هر شرکت PSP از کل تراکنش های بازار میباشد. 
با 24/65  ملت«  پرداخت  »به  میگردد، شرکت  که مشاهده  همانگونه 
درصد، »پرداخت الکترونیک سامان« با ۱6/03 درصد و »آسان پرداخت 
پرشین« با ۱4/63 درصد بیشترین سهم تعدادی تراکنشها را در بازار 
از آن خود نموده اند. مشاهده میگردد که، پس از »به پرداخت ملت« 
با سهم 33/95 درصدی، شرکت »کارت اعتباری ایران کیش با سهم« 
با ۱4/۱6 درصدی دومین جایگاه و شرکت »خدمات نوین داده ورزی 
سداد« با سهم ۱0/28 درصدی سومین جایگاه را به لحاظ سهم مبلغی 
در بازار کسب کرده اند. همانگونه که در دو نمودار فوق مالحظه میگردد، 
شرکت به پرداخت ملت با سهم 24/65 درصدی از تعداد تراکنش  ها و 
سهم 33/95 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم از بازار را به 
خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است. 

 4. بررسی عملکرد شرکت های
ارائه دهنده خدمات پرداخت 
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تراکنش   های هر  بازار  از   PSP4-1-2. سهم شرکت های
یک از ابزار  های پذیرش 

نحوه ی سرمایه گذاری هر یک  و  فعالیت  این شاخص، سبب شناخت حوزه 
از شرکت   های PSP در ابزار  های پذیرش می شود. سهم تعدادی تراکنش   های هر 
یک از شرکت   های PSP از بازار ابزار  های پذیرش برای دو ماه خرداد و تیر سال 
این جدول مبین آن است که  ارائه شده است. اطالعات  ۱395 در جدول ۱-4 
تراکنش   های کارتخوان فروشگاهی و  تعداد  از  بیشترین سهم  تیر ماه ۱395  در 
ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب با سهم 27/57 و 28/۱0 درصد متعلق به شرکت 
درصد   4۱/63 با  موبایلی  پذیرش  ابزار  تراکنش   های  تعداد  از  و  ملت  به پرداخت 
شرکت  است  توجه  شایان  است.  بوده  پرشین  پرداخت  آسان  شرکت  به  متعلق 
تجارت الکترونیک پارسیان عالوه بر ماه فروردین که برای اولین بار جایگاه نخست 

در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی را از دست داده بود، در این ماه نیز 
مجددا جایگاه خود را با شرکت به پرداخت ملت تعویض نموده و در جایگاه دوم 
قرار گرفت. رشد یا افت در سهم بازار به لحاظ تعداد تراکنش ها برای هر یک از 
شرکت   های PSP به تفکیک نوع ابزار در جدول فوق ارائه شده است که رویکرد 
و استراتژی سرمایه گذاری هر یک از شرکت  ها در هر یک از ابزار  های پذیرش را 
نشان می دهد. در جدول 4-۱ مالحظه می شود که بیشترین اختالف بین سهم 
با  به خرداد ماه، در کارتخوان فروشگاهی  تیر نسبت  تراکنش  ها در ماه  تعدادی 
پذیرش  ابزار  در  ایران کیش«،  اعتباری  »کارت  به شرکت  افزایش  درصد   0/۱8
اینترنتی با 5/22 درصد افت به شرکت »تجارت الکترونیک پارسیان« و در ابزار 
سامان«  الکترونیک  »پرداخت  شرکت  به  رشد  درصد   0/87 با  موبایلی  پذیرش 
تعلق داشته است. سهم شرکت   های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد 
تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در نمودار بعدی نمایش داده شده است.
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شکل 4-3 سهم هر شرکت PSP از تعداد تراکنش   های هریک از ابزار  های پذیرش در تیر 1395

جدول 4-1  مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در خرداد و تیر 1395 

PSP سهم از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش شرکت
اینترنتی

سهم از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش 
موبایلی

سهم از تعداد تراکنش های کارتخوان 
فروشگاهی

اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395

%0/۱0%۱۱/39%۱۱/29%0/02%4۱/63%4۱/62%2/49%5/۱6%2/67آسان پرداخت پرشین

%0/004%0/048%0/044%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00الکترونیک کارت دماوند

%0/۱35-%27/57%27/7۱%0/06-%۱/48%۱/53%2/74%28/۱0%25/37به پرداخت ملت

%0/0۱%8/32%8/3۱%0/059-%2/40%2/46%۱/۱0%5/36%4/26پرداخت الکترونیک پاسارگاد

%0/۱4%۱5/08%۱4/94%0/87%2۱/98%2۱/۱۱%2/402%22/22%۱9/82پرداخت الکترونیک سامان

%0/02%2/30%2/28%0/80-%28/69%29/50%0/۱9%0/92%0/72پرداخت نوین آرین

%0/28-%۱2/39%۱2/67%0/04-%2/84%2/88%5/22-%24/65%29/87تجارت الکترونیک پارسیان

%0/06-%7/54%7/60%0/00%0/00%0/00%3/00-%۱2/00%۱5/00خدمات نوین داده ورزی سداد

%0/03%۱/08%۱/06%0/۱4%0/29%0/۱5%0/00%0/00%0/00سایان کارت

%0/0۱-%3/68%3/69%0/0۱%0/0۱%0/00%0/00%0/25%0/25فن آوا کارت

%0/۱84%8/57%8/39%0/03%0/۱2%0/09%0/64-%۱/22%۱/86کارت اعتباری ایران کیش

%0/00۱-%2/0۱6%2/0۱7%0/۱0-%0/57%0/67%0/06-%0/۱3%0/۱9مبنا کارت آریا

 سهم مبلغی تراکنش   های هر یک از شرکت   های PSP از بازار ابزار  های پذیرش برای دو ماه خرداد و تیر ۱395 در جدول 4-2 ارائه شده است. 
اطالعات این جدول مبین آن است که در تیر ماه بیشترین سهم مبلغی از تراکنش   های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی با 32/۱8 درصد و نیز ابزار 
پذیرش اینترنتی با 60/44 درصد متعلق به شرکت »به پرداخت ملت« و در ابزار پذیرش موبایلی با 44/45 درصد متعلق به شرکت »آسان پرداخت 

پرشین« بوده است.
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جدول 4-2 مقایسه سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در خرداد و تیر 1395

PSP سهم از مبلغ تراکنش   های ابزار پذیرش شرکت
اینترنتی

سهم از مبلغ تراکنش   های ابزار پذیرش 
موبایلی

سهم از مبلغ تراکنش   های کارتخوان 
فروشگاهی

اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395

%0/۱۱%6/95%6/84%0/6۱%44/45%43/84%0/۱0%0/30%0/۱9آسان پرداخت پرشین

%0/00%0/04%0/04%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00الکترونیک کارت دماوند

%0/5۱6%32/۱8%3۱/66%0/00%۱/48%۱/48%3/38%60/44%57/06به پرداخت ملت

%0/02%6/29%6/27%0/053%2/57%2/52%0/27%3/95%3/69پرداخت الکترونیک پاسارگاد

%0/2۱%۱0/23%۱0/02%0/40-%2۱/68%22/08%۱/68-%9/79%۱۱/47پرداخت الکترونیک سامان

%0/05%2/۱7%2/۱2%0/36-%23/73%24/09%0/03%0/23%0/20پرداخت نوین آرین

%0/28-%8/65%8/92%0/04%5/۱5%5/۱0%0/۱4-%5/08%5/22تجارت الکترونیک پارسیان

%0/5۱-%9/75%۱0/27%0/00%0/00%0/00%۱/78-%۱8/۱3%۱9/9۱خدمات نوین داده ورزی سداد

%0/059-%2/33%2/39%0/09%0/2۱%0/۱۱%0/03-%0/04%0/07سایان کارت

%0/057-%3/48%3/54%0/02%0/02%0/00%0/03%0/30%0/27فن آوا کارت

%0/06%۱5/۱6%۱5/۱0%0/02%0/۱5%0/۱3%0/۱8-%۱/72%۱/90کارت اعتباری ایران کیش

%0/056-%2/78%2/83%0/074-%0/58%0/65%0/00%0/02%0/02مبنا کارت آریا

الزم به ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش  ها در دو ماه خرداد و تیر ۱395 در ابزار کارتخوان فروشگاهی با 0/5۱6 درصد 
رشد و نیز در ابزار پذیرش اینترنتی با 3/38 درصد رشد متعلق به شرکت »به پرداخت ملت« و در ابزار پذیرش موبایلی با 0/6۱ درصد رشد متعلق 
به شرکت »آسان پرداخت پرشین« بوده است. شکل 4-4 سهم شرکت   های PSP از مبلغ تراکنش   های ابزار  های پذیرش مختلف را در تیر ماه ۱395 
نمایش می دهد. مقایسه جداول و نمودار  های این بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت دماوند همچنان کمترین سهم تعدادی و 
مبلغی تراکنش  ها را در بین شرکت   های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته است و سهم آن از بازار کلیه ابزار  های پذیرش تقریبا صفر بوده است.

تعداد  در   PSP شرکت های  عملکرد  بررسی   .3-1-4
خطاهای تراکنش ها

در این بخش عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت نسبت به 
تراکنش های ناموفقی که علت بروز آن، خطا در سوییچ شرکت PSP می باشد، 
در  شرکت ها  بین  مقایسه ای  انجام  آن،  هدف  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد 

پشتیبانی از تراکنش های صحیح و دقت در عملکرد می باشد. بدین منظور سهم 
خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنش های هر شرکت PSP محاسبه می شود 
تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این حیث داشته است. جدول 
شماره 4-3 نتایج این بررسی در دو ماه خرداد و تیر در سال ۱395 را منعکس 

نموده است.

شکل 4-4 سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در تیر 1395
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جدول 4-3 مقایسه نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش های هر شرکت 
PSP در خرداد و تیر 1395

نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش هانام شرکت

خرداد 
۱395

درصد تیر ۱395
تغییرات

%0/006*%0/020*%0/0۱4مبنا کارت آریا

%0/008-%0/030%0/038فن آوا کارت

%0/009-%0/056%0/065پرداخت نوین آرین

%0/006%0/058%0/052به پرداخت ملت

%0/003%0/۱55%0/۱52پرداخت الکترونیک پاسارگاد

%0/045%0/۱79%0/۱34داده ورزي سداد

%0/057%0/300%0/242کارت اعتباري ایران کیش

%0/۱83-%0/309%0/492پرداخت الکترونیک سامان

%0/09۱%0/425%0/335تجارت الکترونیک پارسیان

%۱/734-%0/523%2/257سایان کارت

%0/6۱2%0/656%0/043آسان پرداخت پرشین

%3/577-%۱/400%4/977الکترونیک کارت دماوند
*هر چه این شاخص کمتر باشد، نشاندهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر 

شرکت ها داشته است. لذا در این جدول بر خالف سایر جدول ها، کمترین میزان شاخص به 
صورت بولد نمایش داده شده است.   

اطالعات این جدول مبین آن است که در تیر ماه ۱395، بهترین 
به  تراکنش ها،  مجموع  به  پذیرندگی  خطای  نسبت  حیث  از  عملکرد 
که  است  داشته  تعلق  درصد   0/02 عدد  با  آریا  کارت  مبنا  شرکت 
کمترین میزان عددی این شاخص نسبت به سایر شرکت  ها بوده است. 
در  آرین  نوین  پرداخت  و  کارت  آوا  فن  شرکت  شرکت،  این  از  پس 
جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. اطالعات این جدول در نمودار شماره 

4-5 به تصویر کشیده شده است.

شکل 4-5 مقایسه شرکت های PSP در شاخص نسبت خطای پذیرندگی به 
کل تراکنش ها در خرداد و تیر 1395

که  می شود  مالحظه  شرکت ها  این  عملکرد  ماهانه  مقایسه  در 
الکترونیک  پرداخت  آرین،  نوین  پرداخت  کارت،  فن آوا  شرکت های 
در  با کاهش  ماه خرداد،  به  نسبت  کارت  سایان  نیز شرکت  و  سامان 
بوده اند  مواجه  تراکنش ها  کل  به  پذیرندگی  خطای  نسبت  شاخص 
حیث  این  از  ضعیف تری  عملکرد  شرکت ها  سایر  و  مثبت(  )عملکرد 

نسبت به خرداد ماه داشته اند.

4-1-4. اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص 
هرفیندال- هیرشمن24

فعال  شرکت   های  رقابتی  قدرت  و  تمرکز  وضعیت  بخش  این  در 
بررسی  از شاخص هرفیندال-هیرشمن سنجیده و  استفاده  با  بازار  در 
و  از شاخص هاي مهم  می شود25. شاخص هرفیندال - هیرشمن یکی 
کاربردي براي بیان مفهوم تمرکز است که از اطالعات همه ی شرکت ها 
برای اندازه گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفاده می کند؛ به 
طوری که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتی تر و هر 
چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیک تر خواهد بود. بر اساس 
خصوص  در  می توان  هرفیندال-هیرشمن،  شاخص  مختلف  مقادیر 
تمرکز  وضعیت  و  مقادیر شاخص  دامنه  که  نمود  قضاوت  بازار  تمرکز 

بازار در جدول 4-4 ارائه شده است. 
جدول 4-4 وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال-هیرشمن

اندازه HHIوضعیت تمرکز

کمتر از ۱000رقابتی

بین ۱000 تا ۱800تمرکز مالیم

باالی ۱800تمرکز باال

پرداخت  شبکه  در  هیرشمن  هرفیندال-  شاخص  محاسبه  برای 
از شرکت   های  بازاری هر یک  نیاز به دانستن سهم  الکترونیک کشور، 
PSP می باشد. به این منظور می توان سهم هر یک از شرکت  ها از تعداد 
به کار گرفت. در جدول 5-4  ابزار  های مختلف  ازای  به  را  تراکنش  ها 
این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از ۱2 شرکت 
PSP  می باشد به ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین 
پذیرش  ابزار  هر  بازار  تراکنش   های  تعداد  از  سهم  درصد  ابتدا  منظور 
محاسبه شده و در ستون بعدی، مجذور هر سهم محاسبه شده است. 
مجموع مجذور سهم تمام شرکت ها، شاخص هرفیندال- هیرشمن را به 

دست داده است که در ردیف آخر جدول مشخص شده است.

24 Herfindahl-Hirshman Index
25 رجوع شود به پیوست 8-2-7.
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PSP جدول 4-5 محاسبه شاخص هرفیندال-هیرشمن در بازار شرکت های

شاخص H-H و
PSP شرکت

کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی
SiSi

2SiSi
2SiSi

2

5/۱626/654۱/63۱,733/09۱۱/39۱29/73آسان پرداخت پرشین

0/000/000/000/000/050/00الکترونیک کارت دماوند

28/۱0789/74۱/482/۱827/57760/2۱به پرداخت ملت

5/3628/722/405/748/3269/25پرداخت الکترونیک پاسارگاد

22/22493/732۱/98483/03۱5/08227/4۱پرداخت الکترونیک سامان

0/920/8428/69823/272/305/30پرداخت نوین آرین

24/65607/532/848/04۱2/39۱53/60تجارت الکترونیک پارسیان

۱2/00۱43/9۱0/000/007/5456/92خدمات نوین داده ورزی سداد

0/000/000/290/08۱/08۱/۱7سایان کارت

0/250/060/0۱0/003/68۱3/53فن آوا کارت

۱/22۱/480/۱20/028/5773/47کارت اعتباری ایران کیش

0/۱30/020/570/332/024/07مبنا کارت آریا

۱,494/66-3,055/78-2,092/68-شاخص هرفیندال- هیرشمن

مالحظه می شود که در تیر ماه ۱395 شاخص هرفیندال- هیرشمن در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 
2,093و 3,056 به دست آمده است )باالتر از ۱,800( که، نشان دهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی 
از شرکت  ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود ۱,495 به دست آمده است 
)بین ۱,000 تا ۱,800( که مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار می باشد. لذا سایر شرکت   های ارائه دهنده خدمات پرداخت در بازار کارتخوان 
فروشگاهی نسبت به بازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه تری از بازار را دارند. اختالف میزان شاخص هرفیندال-هیرشمن در ماه تیر نسبت به ماه 

خرداد در جدول 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-6 مقایسه اختالف شاخص هرفیندال-هیرشمن در بازار شرکت های PSP در خرداد و تیر 1395

HHI کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلیابزار پذیرش اینترنتی 

اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395

H-H 5/56-8/82۱,500/22۱,494/66-903,064/603,055/78-2,۱82/682,092/68شاخص

بر اساس اطالعات جدول 4-6 مالحظه می شود که شاخص هرفیندال-هیرشمن در ماه تیر نسبت به ماه خرداد در بازار هر سه ابزار پذیرش 
کاهش داشته است. در این بین بیشترین میزان کاهش این شاخص در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و به میزان حدود 90 واحد بوده است، که علت 
اصلی آن با توجه به جدول 4-۱ کاهش سهم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از تعداد تراکنش  های بازار ابزار پذیرش اینترنتی از 29/87 درصد 
در خرداد ماه به 24/65 درصد در تیر ماه بوده است. کاهش این شاخص بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار بین شرکت   های ارائه دهنده خدمات 

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

4-2. بررسی عملکرد شرکت های PSP در ابزار کارتخوانهای فروشگاهی 

کارتخوان فروشگاهی به سبب تعداد ابزار و نیز تعداد و مبلغ تراکنش ها اهمیت ویژه ای نسبت به سایر ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت 
ابزار کارتخوان  بازار  ارائه دهنده خدمات پرداخت در  این قسمت به طور ویژه عملکرد شرکت های  الکترونیک کارتی دارد. در همین راستا در 
فروشگاهی بررسی می شود.  بدین منظور ابتدا اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در سطح کشوری برای هر شرکت PSP اندازه گیری 
شده و در ادامه سهم هر شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی و همچنین سهم هر شرکت PSP از 
کل تعداد ابزارکارتخوانهای فروشگاهی در هر استان مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرد. در پایان اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی 

برای هر شرکت PSP در هر استان اندازهگیری و تحلیل میشود.
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4-2-1. شـاخص اثربخشـی کارتخـوان فروشـگاهی فعـال 
سیسـتمی

این  پذیرش موجود در  ابزار  از سه  الکترونیک،  پرداخت  در حوزه 
به حضور  نیازمند  ابزار  تنها  فروشگاهی  کارتخوان  پذیرش  ابزار  حوزه، 
فیزیک کارت در محل میباشد. در این راستا صرف تعداد تراکنش   های 
کارتخوان فروشگاهی و یا تعداد این ابزار شاخص مناسبی  برای سنجش 
و بررسی عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت برای این ابزار 
نمی باشد، طی بررسیهای انجام گرفته دو شاخص تعداد کارتخوان های 
فروشگاهی و نیز تعداد تراکنش های آن درکنار یکدیگر میتوانند تعیین 
کننده عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت ها باشد. 
فروشگاهی  کارتخوان  اثربخشی  شاخص  از  می توان  منظور  این  برای 
کارتخوان   های  تراکنش   های  نسبت  بیانگر  شاخص  این  نمود.  استفاده 
شبکه،  کارتخوان   های  تراکنش   های  کل  از  شرکت  یک  فروشگاهی 
به کل  شرکت  یک  سیستمی  فعال  کارتخوان   های  تعداد  نسبت  به 
میزان  حاصل  عدد  است26.  شرکت  ها  سیستمی  فعال  کارتخوان   های 
را  الکترونیک  پرداخت  در شبکه  کارتخوان   های یک شرکت  اثربخشی 
بیانگر میزان توانایی یک شرکت در جذب  نشان می دهد و مقدار آن 
می باشد.  پرداخت  شبکه  فروشگاهی  کارتخوان   های  تراکنش   های 
فروشگاهی  کارتخوانهای  اثربخشی  شاخص   7-4 جدول  در  ادامه  در 
ماه ۱395  تیر  در   PSP از شرکت  های  یک  هر  برای   فعال سیستمی 

محاسبه شده است.

جدول 4-7 شاخص اثربخشی کارتخوان   های فروشگاهی فعال سیستمی هر 
شرکت در تیر 1395

نام شرکت ارائه دهنده خدمات 
پرداخت

کارتخوان فروشگاهی فعال 
سیستمی

اثربخشی 
کارتخوان 
فروشگاهی 

فعال 
سیستمی

سهم از کل 
تراکنش ها

سهم از کل 
تعداد ابزار

0/2760/۱73۱/592به پرداخت ملت

0/۱5۱0/۱۱2۱/350پرداخت الکترونیک سامان

0/۱۱40/087۱/3۱6آسان پرداخت پرشین

0/0370/0430/850فن آوا کارت

0/0830/۱040/803پرداخت الکترونیک پاسارگاد

0/۱240/۱560/797تجارت الکترونیک پارسیان

0/0230/0300/76۱پرداخت نوین آرین

0/0750/۱030/730خدمات نوین داده ورزی سداد

0/0860/۱360/630کارت اعتباری ایران کیش

0/0200/0330/6۱۱مبنا کارت آریا

0/0۱۱0/0220/489سایان کارت

0/0000/00۱0/344الکترونیک کارت دماوند

پرداخت  »به  شرکت  سه  اخیر  ماه های  همچون  ماه   نیز  تیر  در 

26 رجوع شود به پیوست۱0-۱-7.

پرشین«  پرداخت  »آسان  و  سامان«  الکترونیک  »پرداخت  ملت«، 
شاخص اثربخشی باالتر از یک داشتهاند، که این به این معناست که 
از سهم  بیشتر  کارتخوان ها  بر روی  این شرکت ها  تراکنش   های  جذب 
تعداد کارتخوانهایشان از کل کارتخوان  های کشور بوده است. به عبارت 
گونه ای  به  این شرکت  ها  فروشگاهی  کارتخوان   های  توزیع  نحوه  دیگر 
به نسبت سایر شرکت  ها موفقتر  تراکنش  ها  بیشتر  بوده که در جذب 
عمل نموده اند. بنابراین شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی، کارایی 
شرکت  ها  و  نموده  بررسی  را   PSP شرکت   های  کارتخوان   های  توزیع 
برای  با جایابی مناسب کارتخوان  ها  باید  توزیع،  بودن  به سبب کاراتر 
را  پذیرش  ابزار  این  بخشی  اثر  شاخص  بیشتر،  تراکنش   های   جذب 
بهبود بخشند. در ادامه در جدول 4-8 شاخص اثربخشی کارتخوانهای 
فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت PSP  برای دو ماه خرداد و تیر 

۱395 با یکدیگر مقایسه شده اند.
جدول 4-8 مقایسه شاخص اثربخشی کارتخوان   های فروشگاهی فعال 

سیستمی هر شرکت در خرداد و تیر 1395

اختالفتیر ۱395خرداد ۱395نام شرکت خدمات پرداخت

۱/590۱/5920/002به پرداخت ملت

۱/337۱/3500/0۱2پرداخت الکترونیک سامان

۱/300۱/3۱60/0۱7آسان پرداخت پرشین

0/004-0/8530/850فن آوا کارت

0/7960/8030/007پرداخت الکترونیک پاسارگاد

0/7920/7970/005تجارت الکترونیک پارسیان

0/7480/76۱0/0۱3پرداخت نوین آرین

0/0۱5-0/7450/730خدمات نوین داده ورزی سداد

0/0۱0-0/6400/630کارت اعتباری ایران کیش

0/003-0/6۱40/6۱۱مبنا کارت آریا

0/4880/4890/00۱سایان کارت

0/2850/3440/059الکترونیک کارت دماوند

به خرداد  نسبت  ماه  تیر  در  در جدول 4-8 مالحظه می شود که 
فعال  فروشگاهی  کارتخوان  اثربخشی  شاخص  در  بهبود  بیشترین  ماه 
سیستمی در شرکت الکترونیک کارت دماوند با افزایش 0/059 واحدی 

رخ داده است.

تعداد  از   PSP شرکت های  از  یک  هر  سهم   .2-2-4
تراکنش های کارتخوان فروشگاهی در استان های کشور

در این بخش از گزارش، سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد 
تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی به تفکیک استان در تیر ماه ۱395 
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این آمار در جدول 4-9 ارائه 
شده است و همانگونه که مالحظه می گردد، شرکت های »به پرداخت 
ملت«، »پرداخت الکترونیک سامان«، »تجارت الکترونیک پارسیان« و 
»آسان پرداخت پرشین« یشترین سهم از بازار را در این بررسی در اکثر 

استان های کشور داشته اند.
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جدول 4-9 اطالعات سهم بازاری هر شرکتPSP از تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان در تیر 1395

تاستان
ت مل

به پرداخ

ک 
ت الکترونی

پرداخ
سامان

ک 
تجارت الکترونی

پارسیان

ت 
آسان پرداخ
پرشین

کارت اعتباری ایران 
ش

کی

ک 
ت الکترونی

پرداخ
پاسارگاد

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

فن آوا کارت

ت نوین آرین
پرداخ

مبنا کارت آریا

سایان کارت

ک کارت 
الکترونی

دماوند

%0/07%0/62%2/59%2/24%2/00%4/55%۱0/35%8/85%5/۱0%۱۱/25%22/۱۱%30/27تهران

%0/00%2/07%3/۱0%3/32%5/67%6/67%9/9۱%9/42%9/25%۱0/90%۱5/۱7%24/52آذربایجان شرقی

%0/0۱%۱/۱۱%۱/80%۱/70%4/22%7/۱۱%9/97%9/36%۱3/6۱%۱0/92%۱0/63%29/55آذربایجان غربی

%0/00%۱/43%2/20%۱/47%3/35%9/32%7/78%9/6۱%۱6/76%7/9۱%۱۱/58%28/58اردبیل

%0/00%0/7۱%2/۱8%۱/32%3/77%۱4/۱5%8/۱2%7/57%۱5/42%۱۱/9۱%8/43%26/4۱اصفهان

%0/05%۱/23%۱/32%3/75%4/07%5/54%9/75%6/24%9/05%9/74%۱6/29%32/97البرز

%0/00%2/5۱%0/63%0/59%5/4۱%9/00%3/44%8/۱9%۱4/۱4%7/۱4%7/35%4۱/60ایالم

%0/00%0/94%2/۱8%۱/93%5/99%4/29%4/48%9/65%۱3/83%8/75%۱6/87%3۱/08بوشهر

%0/00%2/3۱%۱/57%0/32%3/93%۱2/۱8%8/4۱%5/79%۱8/67%9/56%۱3/69%23/57چهارمحال و بختیاری

%0/00%۱/43%۱/53%2/5۱%3/00%7/۱۱%5/85%8/20%۱8/28%6/06%8/48%37/55خراسان جنوبی

%0/04%0/82%2/56%4/59%5/۱7%7/0۱%8/۱5%9/09%8/42%۱8/83%۱4/3۱%2۱/0۱خراسان رضوی

%0/00%۱/86%0/9۱%۱/۱۱%2/56%9/20%2/75%۱۱/۱2%۱۱/96%8/۱6%۱2/77%37/6۱خراسان شمالی

%0/00%۱/47%۱/60%3/2۱%5/23%8/۱3%9/77%۱2/50%۱0/09%۱4/47%9/6۱%23/90خوزستان

%0/00%0/9۱%2/0۱%۱/2۱%3/62%6/76%6/67%۱0/49%۱2/58%۱۱/57%8/29%35/87زنجان

%0/00%۱/36%۱/3۱%2/2۱%2/60%۱۱/96%5/07%8/76%۱7/77%7/04%۱۱/26%30/67سمنان

%0/00%۱/79%۱/92%۱/04%2/86%9/79%2/42%9/36%۱6/۱2%5/32%24/39%24/99سیستان و بلوچستان

%0/00%0/87%2/04%4/49%5/58%7/45%7/99%7/08%۱3/73%۱0/23%۱3/84%26/70فارس

%0/00%۱/53%3/۱9%۱/43%5/02%7/59%7/37%7/36%۱۱/34%۱2/45%۱0/۱3%32/59قزوین

%0/00%۱/05%۱/90%0/8۱%4/93%7/57%9/78%6/۱8%۱۱/40%7/۱9%۱7/76%3۱/4۱قم

%0/00%۱/75%۱/25%2/۱7%3/8۱%8/87%5/79%8/40%۱۱/۱9%7/29%20/6۱%28/88کردستان

%0/00%0/9۱%۱/22%۱/0۱%2/6۱%9/07%5/۱5%4/82%25/00%۱5/90%۱۱/57%22/75کرمان

%0/00%۱/20%۱/54%0/56%4/70%8/48%9/79%۱3/78%۱۱/27%۱3/۱۱%۱0/07%25/50کرمانشاه

%0/00%2/03%0/53%0/47%3/07%5/58%8/09%6/20%29/25%7/33%5/80%3۱/66کهگیلویه و بویر احمد

%0/00%۱/06%۱/90%2/32%3/22%9/42%4/95%6/76%۱2/57%22/42%9/72%25/67گلستان

%0/00%۱/88%۱/67%2/35%5/۱7%8/08%۱۱/95%۱0/43%۱3/89%۱3/06%۱۱/83%۱9/69گیالن

%0/00%2/۱2%۱/74%0/46%4/45%۱0/۱9%6/67%۱۱/79%۱0/74%۱2/۱7%۱5/43%24/25لرستان

%0/09%۱/3۱%۱/86%۱/98%3/۱7%9/32%۱0/20%9/88%۱2/87%۱6/32%۱0/42%22/58مازندران

%0/00%۱/93%۱/07%0/56%6/0۱%7/94%5/69%6/87%۱3/24%۱۱/62%۱7/30%27/78مرکزی

%0/00%0/66%0/87%۱/0۱%۱/74%4/67%3/92%6/97%۱5/68%۱7/24%۱۱/56%35/67هرمزگان

%۱/48%۱/79%0/96%0/6۱%2/55%9/06%7/34%9/83%۱۱/80%2۱/89%۱۱/35%2۱/34همدان

%0/00%۱/27%۱/75%0/88%2/92%۱۱/79%5/39%9/90%9/34%7/65%۱9/74%29/38یزد

در همین راستا در تکمیل جدول 4-9، سهم بازار هر یک از شرکتهای PSP از تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان های 
کشور برای دوره تیر ۱395 در نمودار 4-6 به تصویر کشیده شده است. 
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شکل 4-6 سهم بازاری هر شرکت PSP از تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان ها در تیر 1395

4-2-3. سهم هر یک از شرکت های PSP از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی در استان های کشور

این بخش به بررسی اطالعات سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد ابزارکارتخوانهای فروشگاهی در کشور به تفکیک استان در تیر ماه ۱395 پرداخته می 
شود. جدول 4-۱0 اطالعات سهم بازار هر شرکت PSP از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی در کل کشور را به تفکیک استان، برای دوره تیرماه ۱395 نشان می 
دهد. همانگونه که مشاهده می گردد، شرکت های »به پرداخت ملت«، »تجارت الکترونیک پارسیان« و »کارت اعتباری ایران کیش« بیشترین سهم از بازار را از 

این حیث در اکثر استان های کشور داشته اند.
جدول 4-10 اطالعات سهم بازاری هر شرکتPSP از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان در تیر 1395

تاستان
ت مل

به پرداخ

کارت اعتباری ایران 
ش

کی

ک 
تجارت الکترونی

پارسیان

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

ت پرشین
آسان پرداخ

ک 
ت الکترونی

پرداخ
سامان

ک 
ت الکترونی

پرداخ
پاسارگاد

فن آوا کارت

مبنا کارت آریا

سایان کارت

ت نوین آرین
پرداخ

ک کارت 
الکترونی

دماوند

%0/00%2/۱2%2/87%3/93%4/53%8/48%۱0/58%۱۱/2۱%۱۱/26%۱2/08%۱5/34%۱7/6۱اردبیل

%0/03%۱/9۱%۱/28%3/64%4/36%۱۱/00%8/56%8/38%۱7/65%۱4/87%۱4/03%۱4/30اصفهان

%0/22%4/90%2/47%2/9۱%5/73%۱۱/23%۱3/49%6/۱7%7/38%۱3/49%۱۱/37%20/64البرز

%0/00%۱/۱2%4/59%۱/37%6/43%5/06%8/۱5%۱0/22%۱2/02%9/53%۱3/46%28/06ایالم

%0/00%4/۱0%3/35%4/94%5/6۱%9/76%۱3/25%8/۱0%8/39%۱3/38%۱4/۱0%۱5/02آذربایجان شرقی

%0/0۱%2/۱5%2/50%2/90%4/83%9/72%۱۱/73%۱۱/57%8/06%۱4/50%۱5/77%۱6/26آذربایجان غربی

%0/00%3/03%2/۱3%3/76%5/4۱%5/48%۱4/86%9/53%7/73%۱2/69%۱5/97%۱9/4۱بوشهر

%0/۱8%3/35%۱/۱4%3/57%2/84%۱4/7۱%۱۱/07%4/74%8/05%۱5/00%۱2/49%22/87تهران

%0/0۱%0/67%4/۱۱%2/96%4/40%۱۱/68%۱2/88%۱3/94%۱2/80%۱۱/69%9/99%۱4/86چهارمحال و بختیاری

%0/00%3/56%4/62%3/۱5%3/95%9/42%9/54%۱2/7۱%۱۱/58%7/99%۱2/۱8%2۱/29خراسان جنوبی
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یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستانکهگیلویه و بویر احمدکرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارسسیستان و بلوچستانسمنانزنجانخوزستانخراسان شمالیخراسان رضویخراسان جنوبیچهارمحال و بختیاریبوشهرایالمالبرزاصفهاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیتهران

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

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستانکهگیلویه و بویر احمدکرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارسسیستان و بلوچستانسمنانزنجانخوزستانخراسان شمالیخراسان رضویخراسان جنوبیچهارمحال و بختیاریتهرانبوشهرآذربایجان غربیآذربایجان شرقیایالمالبرزاصفهاناردبیل

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



۱39

تاستان
ت مل

به پرداخ

کارت اعتباری ایران 
ش

کی

ک 
تجارت الکترونی

پارسیان

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

ت پرشین
آسان پرداخ

ک 
ت الکترونی

پرداخ
سامان

ک 
ت الکترونی

پرداخ
پاسارگاد

فن آوا کارت

مبنا کارت آریا

سایان کارت

ت نوین آرین
پرداخ

ک کارت 
الکترونی

دماوند

%0/۱۱%4/69%۱/60%3/78%5/44%۱0/04%۱۱/54%7/۱5%9/29%۱7/86%۱5/85%۱2/65خراسان رضوی

%0/00%۱/59%4/۱9%2/23%2/98%4/65%۱3/5۱%9/63%۱2/69%9/59%۱6/44%22/50خراسان شمالی

%0/00%3/79%3/۱5%3/0۱%4/85%9/73%8/37%9/29%9/92%۱6/64%۱8/27%۱2/97خوزستان

%0/00%2/20%2/09%3/26%4/3۱%8/34%9/20%9/۱6%۱0/85%۱5/93%۱4/47%20/۱8زنجان

%0/00%3/22%3/05%2/74%3/77%6/69%9/77%۱۱/23%۱5/۱9%۱۱/84%۱2/66%۱9/85سمنان

%0/00%۱/22%3/۱6%3/3۱%2/9۱%3/43%20/42%۱2/33%۱2/34%8/29%۱4/93%۱7/64سیستان و بلوچستان

%0/02%5/53%۱/67%3/65%6/4۱%9/۱۱%۱0/69%9/79%۱۱/22%۱3/55%۱2/45%۱5/90فارس

%0/00%2/4۱%2/86%5/02%5/04%9/04%9/34%8/86%۱0/26%۱6/90%۱2/59%۱7/69قزوین

%0/00%۱/44%2/68%3/2۱%5/34%۱۱/48%۱3/7۱%۱0/86%۱0/59%۱۱/07%۱۱/07%۱8/55قم

%0/00%3/34%3/۱9%2/49%4/۱5%6/06%۱7/۱0%9/۱2%۱0/6۱%۱0/37%۱3/69%۱9/89کردستان

%0/00%2/04%۱/53%2/۱7%3/27%8/۱5%۱0/36%۱5/66%۱۱/۱4%22/86%8/82%۱4/0۱کرمان

%0/00%0/93%2/68%2/73%4/9۱%8/93%9/93%9/07%۱0/27%۱4/58%۱8/94%۱7/0۱کرمانشاه

%0/00%0/78%4/86%۱/33%5/53%۱0/35%6/05%۱5/63%۱0/۱2%۱3/4۱%۱۱/04%20/90کهگیلویه و بویر احمد

%0/00%3/00%2/08%3/26%3/63%6/53%۱0/20%۱0/84%۱۱/44%23/60%۱0/58%۱4/84گلستان

%0/00%2/86%3/48%2/84%5/56%۱2/۱0%۱0/76%9/85%9/63%۱4/84%۱6/۱3%۱۱/95گیالن

%0/00%0/90%4/00%2/92%3/97%7/20%۱3/84%8/67%۱3/۱۱%۱4/40%۱5/42%۱5/57لرستان

%0/26%3/04%2/55%3/۱3%4/32%۱۱/4۱%8/73%۱۱/35%9/96%۱9/74%۱4/09%۱۱/42مازندران

%0/00%۱/02%3/53%2/38%6/۱4%6/99%۱5/09%۱0/۱8%۱۱/۱4%۱6/82%۱0/۱3%۱6/60مرکزی

%0/00%۱/74%۱/58%۱/97%2/47%5/97%9/۱۱%۱۱/35%8/59%22/28%۱2/09%22/83هرمزگان

%3/5۱%0/86%3/47%۱/94%3/30%6/75%8/99%9/45%۱0/52%25/57%۱3/02%۱2/6۱همدان

%0/00%2/05%2/32%3/52%3/3۱%8/60%۱5/47%7/30%۱4/84%۱2/85%۱4/۱9%۱5/54یزد
* ادامه جدول ۱0-4

همچنین نمودار 4-7 سهم بازار هر یک از شرکتهای PSP از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان های کشور را برای دوره تیر 
۱395 را به تصویر می کشد.
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شکل 4-7 سهم بازاری هر شرکت PSP از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان ها در تیر 1395

4-2-4. شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی در هر یک از استانهای کشور

توزیع  نحوه  در  الکترونیک  پرداخت  خدمات  دهنده  ارائه  عملکرد شرکت  های  شد، جهت سنجش  داده  شرح  تفصیل  به  قبال  که  همانطور 
کارتخوان فروشگاهی، می توان از شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی استفاده نمود. در این بخش این شاخص به تفکیک هر یک از 3۱ استان  
کشور محاسبه گردیده است.  عدد حاصل از میزان اثربخشی کارتخوان   های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در هر یک از استان های کشور 
بیانگر میزان توانایی هر شرکت در جذب تراکنش   های کارتخوان   های فروشگاهی شبکه شاپرک در آن استان می باشد. در جدول 4-۱۱ این شاخص 

برای هر یک از شرکت  های PSP برای هر یک از 3۱ استان کشور مورد محاسبه قرار گرفته است.
جدول 4-11 شاخص ضریب اثربخشی کارتخوان   های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت PSP به تفکیک هراستان در تیر 1395

استان

ک 
ت الکترونی

پرداخ
سامان

ت
ت مل

به پرداخ

ت 
آسان پرداخ
پرشین

ک 
تجارت الکترونی

پارسیان

مبنا کارت آریا

کارت اعتباری ایران 
ش

کی

فن آوا کارت

ک 
ت الکترونی

پرداخ
پاسارگاد

ت نوین آرین
پرداخ

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

سایان کارت

ک کارت 
الکترونی

دماوند

-۱/09۱/62۱/500/660/560/630/740/920/690/830/50اردبیل

0/98۱/85۱/840/800/600/540/860/740/690/800/560/04اصفهان

۱/2۱۱/60۱/470/720/450/550/7۱0/870/760/750/500/25البرز

-0/90۱/48۱/380/750/460/6۱0/840/680/530/750/55ایالم

-۱/۱5۱/63۱/۱40/8۱0/630/67۱/0۱۱/020/8۱0/790/62آذربایجان شرقی

0/9۱۱/82۱/۱80/750/620/590/87۱/030/790/880/450/66آذربایجان غربی

-۱/۱4۱/60۱/450/690/580/60۱/۱۱0/820/640/550/44بوشهر

2/00۱/32۱/080/750/730/7۱0/7۱0/700/670/560/540/39تهران
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یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستانکهگیلویه و بویر احمدکرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارسسیستان و بلوچستانسمنانزنجانخوزستانخراسان شمالیخراسان رضویخراسان جنوبیچهارمحال و بختیاریبوشهرایالمالبرزاصفهاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیتهران

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

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستانکهگیلویه و بویر احمدکرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارسسیستان و بلوچستانسمنانزنجانخوزستانخراسان شمالیخراسان رضویخراسان جنوبیچهارمحال و بختیاریتهرانبوشهرآذربایجان غربیآذربایجان شرقیایالمالبرزاصفهاناردبیل

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

دماوند

۱/06۱/59۱/340/820/530/580/890/720/470/950/560/02چهارمحال و بختیاری

-0/89۱/76۱/440/760/490/670/760/620/7۱0/6۱0/3۱خراسان جنوبی

۱/24۱/66۱/۱8۱/050/680/570/950/8۱0/980/750/5۱0/38خراسان رضوی

-0/95۱/67۱/240/850/4۱0/680/860/590/700/720/44خراسان شمالی

۱/۱5۱/84۱/090/870/530/68۱/08۱/000/850/820/472/22خوزستان

-0/90۱/78۱/370/730/620/730/840/800/550/620/44زنجان

-۱/۱5۱/55۱/580/590/480/690/690/760/690/790/45سمنان

-۱/۱9۱/42۱/3۱0/640/580/630/980/7۱0/850/790/57سیستان و بلوچستان

۱/29۱/68۱/400/760/560/570/870/880/8۱0/660/520/۱7فارس

۱/08۱/84۱/280/740/640/58۱/000/820/590/740/540/0۱قزوین

۱/30۱/69۱/050/650/590/560/920/850/570/720/392/33قم

-۱/20۱/45۱/230/700/500/6۱0/920/960/650/840/55کردستان

۱/۱2۱/62۱/600/700/560/550/800/630/500/8۱0/590/04کرمان

۱/0۱۱/50۱/240/900/560/730/96۱/۱00/6۱0/830/450/26کرمانشاه

-0/96۱/5۱۱/870/550/400/560/550/780/6۱0/550/42کهگیلویه و بویر احمد

-0/95۱/73۱/۱60/950/580/640/890/760/770/820/5۱گلستان

-۱/۱0۱/65۱/4۱0/880/590/650/930/990/820/840/54گیالن

-۱/۱۱۱/56۱/240/850/590/76۱/۱20/930/5۱0/780/53لرستان

۱/۱9۱/98۱/۱30/830/590/700/730/890/650/940/5۱0/35مازندران

-۱/۱5۱/67۱/300/690/450/680/980/8۱0/550/7۱0/55مرکزی

-۱/27۱/56۱/380/770/440/580/7۱0/660/580/540/42هرمزگان

۱/26۱/69۱/250/860/500/750/77۱/090/7۱0/860/520/42همدان

-۱/28۱/89۱/280/590/500/700/880/630/430/790/55یزد
* ادامه جدول ۱۱-4

مطابق انتظارات شکل گرفته بر اساس محاسبات بخشهای پیشین، در جدول 4-۱۱ نیز مالحظه می شود که سه شرکت »به پرداخت ملت«، 
»پرداخت الکترونیک سامان« و »آسان پرداخت پرشین« در غالب استان ها با شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی باالتر از یک مواجه بوده اند. 
به عبارت دیگر این شرکت ها به نسبت بیشتری از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی، تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده اند 
و این حاکی از جایابی مناسب تر این شرکت ها در توزیع کارتخوان های فروشگاهی برای جذب تراکنش می باشد. همچنین نمودار ضریب اثربخشی 

کارتخوان فروشگاهی هر شرکت PSP برای هر یک از استان های کشور در نمودار 4-8 آمده است. 
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 1931 تیربه تفکیک هر استان در  PSPهای های فروشگاهی شرکتکارتخوانضریب اثربخشی  91-4شکل 

 

 
 1931 تیرها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش 91-1شکل 

 
 

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستانکهگیلویه و بویر احمدکرمانشاهکرمانکردستانقمقزوینفارسسیستان و بلوچستانسمنانزنجانخوزستانخراسان شمالیخراسان رضویخراسان جنوبیچهارمحال و بختیاریتهرانبوشهرآذربایجان غربیآذربایجان شرقیایالمالبرزاصفهاناردبیل

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

بانک ملت
96.67%

بانک ملی
بانک پارسیان7.01%

6.71%
بانک صادرات

6.74%
بانک پاسارگاد

1.81%

بانک سامان
1.18%

بانک کشاورزی
1.18%

بانک رفاه
4.84%

بانک تجارت
9.96%

بانک سپه
9.18%

بانک قرض الحسنه رسالت
1.11%

بانک اقتصاد نوین
1.39%

بانک انصار
1.88%

بانک آینده
1.61%

سایر
7.94%

شکل 4-8 ضریب اثربخشی کارتخوان های فروشگاهی شرکت های PSP به تفکیک هر استان در تیر 1395
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در این بخش به بررسی سهم بازار پذیرندگی و صادرکنندگی در بانک های27 پذیرنده28 و صادر کننده29 در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی 
پرداخته می شود.

5-1. سهم بازار پذیرندگی

در این قسمت، سهم بازار هریک از بانکهای پذیرنده از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنشهای کارت شبکهی پرداخت بررسی میشود. همچنین سهم 
هریک از آنها از بازار تراکنشها به تفکیک ابزارهای پذیرش تشریح شده و تمرکز بازار برحسب هر یک از ابزار  های فوق برای بازار بانک های پذیرنده 

محاسبه و تحلیل می گردد.

5-1-1. سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش  ها 

این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک ها را در پذیرش مبالغ تراکنش های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک نشان می دهد. در تیر ماه ۱395 
تعداد 34 بانک و موسسه مالی و اعتباری مجاز در لیست بانک های پذیرنده تراکنش های پرداخت الکترونیک قرار داشته اند که سهم تعدادی و 

مبلغی هر یک از این بانک های پذیرنده به ترتیب در دو نمودار زیر ترسیم شده است. 

27 در کل گزارش منظور از بانک ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز می باشد.
28 رجوع شود به پیوست 4-۱-7.
29 رجوع شود به پیوست 3-۱-7.

 5. بررسی وضعیت بانک های
صادر کننده و پذیرنده



44

شکل 5-1 سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش  ها در تیر 1395

از دو نمودار  5-۱ و 5-2 مالحظه می شود که بانک ملت با سهم 67/36 درصدی از تعداد تراکنش  ها و سهم 28/34 درصدی از مبلغ تراکنش ها، 
همچنان سهم عمدهی بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است. 

شکل 5-2 سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر مبلغ تراکنش  ها در تیر 1395

شایان توجه است که بانک آینده با وجود آنکه در بین ۱5 بانک با بیشترین پذیرش تراکنش قرار گرفته است، اما در بحث مبلغ تراکنش های 
پذیرش شده در لیست سایرین جای گرفته است. عکس این موضوع در خصوص بانک قوامین اتفاق افتاده است.

5-1-2. سهم هر یک از بانک های پذیرنده از بازار تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش 

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه ی بازاریابی هر یک از بانک ها به منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت های بانکی 
در هر یک از ابزار  های پذیرش می شود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تراکنشها به ازای تمامی بانکهای پذیرنده 
در کارتخوانهای چندشبایی در نظر گرفته میشود. سهم تعدادی تراکنش   های هر یک از بانک های پذیرنده از بازار ابزار  های پذیرش برای تیر سال 
۱395 در جدول 5-۱ ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در تیر ماه بیشترین سهم از تعداد تراکنش   های هر سه ابزار کارتخوان 

فروشگاهی با 66/3۱ درصد، ابزار پذیرش موبایلی با 74/75 درصد و ابزار پذیرش اینترنتی با 25/33 درصد متعلق به بانک ملت بوده است.

 
 

 
 1931 تیربه تفکیک هر استان در  PSPهای های فروشگاهی شرکتکارتخوانضریب اثربخشی  91-4شکل 

 

 
 1931 تیرها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش 91-1شکل 
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پرداخت الکترونیک سامان به پرداخت ملت آسان پرداخت پرشین تجارت الکترونیک پارسیان
مبنا کارت آریا کارت اعتباری ایران کیش فن آوا کارت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پرداخت نوین آرین خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت الکترونیک کارت دماوند
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بانک پارسیان7.01%

6.71%
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بانک سپه
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بانک قرض الحسنه رسالت
1.11%

بانک اقتصاد نوین
1.39%

بانک انصار
1.88%

بانک آینده
1.61%

سایر
7.94%

 
 

 
 1931 تیرها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر مبلغ تراکنش 99-1 شکل

 

 
 1931ماه سال  تیرهای هر ابزار پذیرش در سهم هر بانک از مجموع تراکنش 94-1شکل 
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بانک قرض الحسنه رسالت
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بانک اقتصاد نوین

بانک سینا
بانک قوامین
بانک مسکن

بانک شهر
بانک توسعه ی تعاون

شرکت دولتی پست بانک
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک ایران زمین
بانک گردشگری

موسسه اعتباری ملل
بانک دی

بانک آینده
بانک حکمت ایرانیان

موسسه مالی و اعتباری کوثر
بانک سرمایه

بانک کارآفرین
موسسه مالی و اعتباری توسعه  

بانک خاورمیانه
بانک صنعت و معدن

بانک توسعه ی صادرات
بانک مرکزی ایران

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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جدول 5-1  مقایسه سهم هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در تیر 1395 

کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلیابزار پذیرش اینترنتینام بانک پذیرندهردیف

%3۱/66%75/74%33/25بانک ملت۱

%7/75%0/۱2%۱2/46بانک ملي2

%7/7۱%0/06%3/50بانک صادرات3

%6/8۱%4/۱3%۱6/67بانک پارسیان4

%6/3۱%2/4۱%5/62بانک پاسارگاد5

%5/99%0/۱4%0/05بانک کشاورزي6

%5/58%۱/99%۱0/۱0بانک سامان7

%5/43%0/09%6/08بانک رفاه8

%3/86%0/05%۱/03بانک تجارت9

%3/79%0/00%0/35بانک سپه۱0

%2/57%0/04%0/0۱بانک قرض الحسنه رسالت۱۱

%2/۱۱%0/۱2%۱/98بانک انصار۱2

%۱/89%2/28%۱/84بانک اقتصاد نوین۱3

%۱/02%0/00%0/47بانک سینا۱4

%۱/0۱%0/28%0/00بانک قوامین۱5

%0/85%0/0۱%0/37بانک مسکن۱6

%0/70%0/73%0/88بانک شهر۱7

%0/60%0/00%0/02بانک توسعه ي تعاون۱8

%0/59%0/00%0/0۱شرکت دولتی پست بانک۱9

%0/58%0/00%0/0۱بانک قرض الحسنه مهر ایران20

%0/57%0/0۱%0/05بانک ایران زمین2۱

%0/47%0/00%0/02بانک گردشگري22

%0/45%0/00%0/00موسسه اعتباري ملل23

%0/37%0/04%3/6۱بانک دي24

%0/37%۱۱/66%0/79بانک آینده25

%0/37%0/00%0/00بانک حکمت ایرانیان26

%0/22%0/00%0/00موسسه مالي و اعتباري کوثر27

%0/۱9%0/00%0/0۱بانک سرمایه28

%0/09%0/08%0/۱۱بانک کارآفرین29

%0/05%0/00%0/00موسسه مالي و اعتباري توسعه 30

%0/03%0/0۱%0/69بانک خاورمیانه3۱

%0/0۱%0/00%0/00بانک صنعت و معدن32

%0/00%0/00%0/00بانک توسعه ي صادرات33

%0/00%0/00%0/00بانک مرکزي ایران34

%۱00%۱00%۱00مجموع

در نمودار 5-3 سهم هر بانک از مجموع تراکنش های هر ابزار در کل شبکه ترسیم شده است.
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شکل 5-3 سهم هر بانک از مجموع تراکنشهای هر ابزار پذیرش در تیر ماه سال 1395

در نمودار 5-4 سهم هر یک از ابزار  های پذیرش از تعداد تراکنش   های دریافت شده توسط هر یک از بانک های پذیرنده ترسیم شده است. 
از طریق کارتخوانهای فروشگاهی سهم  بانکها، تعداد تراکنش های دریافت شده  نیز قابل مشاهده است، در بیشتر  این نمودار  همانگونه که در 
قابل  اینترنتی سهم  پذیرش  ابزارهای  تراکنشهای  نیز  و  موبایلی  پذیرش  ابزار  تراکنشهای  بانک مطرح هستند که در  تنها چند  دارد.  عمدهای 
باالترین سهم پذیرش  با توجه به  بازار تراکنشهای فوق می باشد. بانک ملت نیز  امر نشاندهنده تمرکز در  مالحظهای را در اختیار دارند. این 
تراکنشهای بازار کارت کشور در بین سایر بانکها، بیشترین تراکنشهای خود را از طریق کارتخوانهای فروشگاهی دریافت نموده است. بانکهای ملی 

و پارسیان بهعنوان دومین و سومین بانک پذیرندهی تراکنش های تمام ابزارهای پذیرش نیز، از این قاعده مستثنی نمیباشند. 

شکل 5-4 سهم تعداد تراکنش   های هریک از ابزار  های پذیرش در هر بانک پذیرنده در تیر 1395

 
 

 
 1931 تیرها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر مبلغ تراکنش 99-1 شکل

 

 
 1931ماه سال  تیرهای هر ابزار پذیرش در سهم هر بانک از مجموع تراکنش 94-1شکل 
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ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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نمودار 5-4 پذیرش تراکنش ها را از هر یک از ابزارها به تفکیک بانک های پذیرنده نشان می دهد. مالحظه می شود که بیشترین پذیرش 
تراکنش ها در بانک آینده از طریق ابزار پذیرش موبایلی صورت گرفته است، این در حالی است که در سایر بانکها بیشترین پذیرش تراکنش از 
طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی صورت گرفته است. بر اساس شکل 5-۱، بانک آینده در کل کمتر از 2 درصد تراکنشهای کارتی شبکهی پرداخت 
را در دست دارد. سهم مبلغی تراکنش   های هر یک از بانک ها از بازار ابزار  های پذیرش در تیر ماه ۱395 در جدول 5-2 ارائه شده است. اطالعات 
این جدول مبین آن است که در تیر ماه باالترین سهم مبلغی در هر یک از ابزارهای پذیرش نیز به بانک پذیرنده ملت اختصاص داشت که سهم 
آن از مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی 32/32 درصد، از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی ۱5/59 درصد و از مبلغ تراکنش های ابزار 
پذیرش اینترنتی 99/58 درصد بوده است. این درحالی است که بر اساس نمودار 5-2، مجموعا 34/28 درصد کل مبالغ تراکنشهای کارتی به 

حساب مشتریان این بانک واریز شده است.
جدول 5-2 مقایسه سهم هر بانک پذیرنده از مبلغ تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در تیر 1395

کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلیابزار پذیرش اینترنتینام بانک پذیرندهردیف

%32/32%59/۱5%58/99بانک ملت۱

%۱2/93%0/۱7%۱/26بانک صادرات2

%9/84%0/25%۱8/70بانک ملي3

%4/89%0/62%0/07بانک کشاورزي4

%4/7۱%۱/25%3/28بانک رفاه5

%4/05%0/0۱%0/20بانک سپه6

%4/0۱%2/59%3/45بانک پاسارگاد8

%3/99%0/۱0%۱/70بانک تجارت8

%3/47%5/2۱%3/3۱بانک پارسیان9

%3/3۱%5/96%4/06بانک سامان۱0

%2/30%0/۱9%0/۱8بانک قوامین۱۱

%۱/93%0/04%0/00بانک قرض الحسنه رسالت۱2

%۱/82%0/۱3%0/70بانک انصار۱3

%۱/77%۱3/72%0/33بانک اقتصاد نوین۱4

%۱/۱۱%0/02%0/03بانک مسکن۱5

%۱/06%8/68%0/42بانک آینده۱6

%0/86%۱/46%2/05بانک شهر۱7

%0/85%0/00%0/0۱بانک توسعه ي تعاون۱8

%0/83%0/0۱%0/47بانک سینا۱9

%0/6۱%0/0۱%0/0۱بانک ایران زمین20

%0/5۱%0/00%0/02بانک گردشگري2۱

%0/48%0/00%0/00بانک قرض الحسنه مهر ایران23

%0/42%0/32%0/37بانک دي22

%0/42%0/00%0/00موسسه اعتباري ملل24

%0/40%0/00%0/0۱بانک سرمایه25

%0/37%0/00%0/0۱شرکت دولتی پست بانک26

%0/24%0/02%0/00بانک حکمت ایرانیان27

%0/20%0/09%0/24بانک کارآفرین28

%0/۱4%0/00%0/00موسسه مالي و اعتباري کوثر30

%0/08%0/0۱%0/۱2بانک خاورمیانه29



48

کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلیابزار پذیرش اینترنتینام بانک پذیرندهردیف

%0/04%0/00%0/00موسسه مالي و اعتباري توسعه 3۱

%0/02%0/00%0/00بانک توسعه ي صادرات32

%0/02%0/00%0/00بانک صنعت و معدن33

%0/02%0/00%0/0۱بانک مرکزي ایران34

%۱00%۱00%۱00مجموع
* ادامه جدول 2-5

در نمودار 5-5 میتوان سهم هر بانک از مجموع مبلغ تراکنشهای هر ابزار را مشاهده نمود.

شکل 5-5 سهم هر بانک از مجموع مبلغ تراکنشهای هر ابزار پذیرش در تیر ماه سال 1395

در نمودار 5-6 سهم مبلغی تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش به ازای هر یک از بانک های پذیرنده ارائه شده است. مقایسهی این نمودار 
با نمودار سهم تعدادی، به خوبی سهم پایین مبلغ تراکنشهای ابزارهای پذیرش موبایلی و ابزارهای پذیرش اینترنتی را نشان میدهد.

 
 

 
 1931 تیرهای پذیرش در هر بانک پذیرنده در های هریک از ابزارسهم تعداد تراکنش Error! No text of specified style in document.1-91شکل 

 

 

بانک آینده
بانک ملت

بانک اقتصاد نوین
بانک شهر

بانک کارآفرین
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک سامان
بانک قوامین

بانک خاورمیانه
بانک دی

بانک انصار
بانک مرکزی ایران

بانک صنعت و معدن
بانک کشاورزی

بانک ایران زمین
بانک رفاه
بانک ملی

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک تجارت
بانک مسکن

بانک حکمت ایرانیان
بانک صادرات

بانک گردشگری
بانک توسعه ی تعاون

بانک سینا
شرکت دولتی پست بانک

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک سپه

موسسه اعتباری ملل
عه  موسسه مالی و اعتباری توس

بانک سرمایه
بانک توسعه ی صادرات

رموسسه مالی و اعتباری کوث

ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی

بانک ملت
بانک اقتصاد نوین

بانک آینده
بانک سامان

بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک شهر
بانک رفاه

بانک کشاورزی
بانک دی
بانک ملی

بانک قوامین
بانک صادرات

بانک انصار
بانک تجارت

بانک کارآفرین
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک حکمت ایرانیان
بانک مسکن

بانک خاورمیانه
بانک سینا

بانک ایران زمین
بانک سپه

بانک گردشگری
بانک توسعه ی تعاون
موسسه اعتباری ملل

بانک قرض الحسنه مهر ایران
شرکت دولتی پست بانک

بانک صنعت و معدن
بانک مرکزی ایران

بانک سرمایه
رموسسه مالی و اعتباری کوث
عه  موسسه مالی و اعتباری توس

بانک توسعه ی صادرات

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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شکل 5-6 سهم هر یک از ابزار  های پذیرش از مبلغ تراکنش های هر بانک پذیرنده در تیر 1395

بر اساس این نمودار مالحظه می شود که بیشترین مبالغ تراکنش ها از طریق کارتخوان فروشگاهی جذب هر بانک شده است. 

5-1-3. اندازه گیری تمرکز در بازار بانک های پذیرنده تراکنش ها

همانند آنچه در بخش ۱-2-۱-4 معرفی شد، با اندازه گیری میزان تمرکز در بازار بانک های پذیرنده تراکنش ها، می توان میزان رقابت و انحصار 
در آن بازار را بررسی نمود. هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتی تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیک تر خواهد 
بود. در این قسمت نیز وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی بانک ها در نقش پذیرندگی تراکنش ها با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن سنجیده 
و بررسی می شود. در جدول5-3 این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که در اردیبهشت ماه متشکل از 34 بانک پذیرنده بوده است، به 

ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است.
جدول 5-3 محاسبه شاخص هرفیندال-هیرشمن در بازار بانک های پذیرنده

H-H کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلیابزار پذیرش اینترنتینام بانک و شاخص
SiSi

2SiSi
2SiSi

2

۱/843/392/285/22۱/893/57بانک اقتصاد نوین

۱/983/920/۱20/0۱2/۱۱4/45بانک انصار

0/050/000/0۱0/000/570/32بانک ایران زمین

0/790/62۱۱/66۱35/960/370/۱4بانک آینده

۱6/67277/844/۱3۱7/066/8۱46/37بانک پارسیان

5/623۱/582/4۱5/796/3۱39/8۱بانک پاسارگاد

۱/03۱/060/050/003/86۱4/89بانک تجارت

0/020/000/000/000/600/36بانک توسعه ي تعاون

 
 

 1931ماه سال  تیرهای هر ابزار پذیرش در تراکنشمبلغ سهم هر بانک از مجموع  96-1شکل 
 

 
 1931 تیردر  های هر بانک پذیرندهاز مبلغ تراکنش های پذیرشسهم هر یک از ابزار 97-1شکل 

 

 
 1931 تیردار در های بانکی تراکنشهای صادر کننده از تعداد کارتسهم بانک Error! No text of specified style in document.1-98شکل 

 

بانک توسعه ی تعاون
بانک کشاورزی
بانک صادرات

عه  موسسه مالی و اعتباری توس
رموسسه مالی و اعتباری کوث

بانک قوامین
بانک ملت

بانک سامان
موسسه اعتباری ملل

بانک تجارت
بانک سپه

بانک ایران زمین
بانک پارسیان

بانک اقتصاد نوین
بانک شهر

بانک مرکزی ایران
بانک مسکن

بانک توسعه ی صادرات
بانک ملی

بانک صنعت و معدن
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک پاسارگاد
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک آینده
شرکت دولتی پست بانک

بانک رفاه
بانک حکمت ایرانیان

بانک سینا
بانک گردشگری

بانک دی
بانک کارآفرین

بانک انصار
بانک خاورمیانه

بانک سرمایه

ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی

بانک ملی ایران
10.80%

بانک ملت
11.76%

بانک صادرات ایران
11.99%

بانک تجارت
8.90%

بانک کشاورزی
7.10%

سپه
6.37%

بانک رفاه کارگران
1.38%

بانک مسکن
9.11%

بانک پاسارگاد
1.61%

بانک پارسیان
1.96%

بانک انصار
1.91%

شرکت دولتی پست بانک
1.13%

بانک قوامین
1.61%

بانک اقتصاد نوین
1.98%

بانک شهر
1.11%

سایر
8.13%
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H-H کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلیابزار پذیرش اینترنتینام بانک و شاخص
SiSi

2SiSi
2SiSi

2

0/000/000/000/000/000/00بانک توسعه ي صادرات

0/000/000/000/000/370/۱4بانک حکمت ایرانیان

0/690/480/0۱0/000/030/00بانک خاورمیانه

3/6۱۱3/070/040/000/370/۱4بانک دي

6/0836/980/090/0۱5/4329/47بانک رفاه

۱0/۱0۱0۱/93۱/993/965/583۱/۱0بانک سامان

0/350/۱20/000/003/79۱4/37بانک سپه

0/0۱0/000/000/000/۱90/04بانک سرمایه

0/470/220/000/00۱/02۱/04بانک سینا

0/880/780/730/530/700/49بانک شهر

3/50۱2/280/060/007/7۱59/45بانک صادرات

0/000/000/000/000/0۱0/00بانک صنعت و معدن

0/0۱0/000/040/002/576/62بانک قرض الحسنه رسالت

0/0۱0/000/000/000/580/33بانک قرض الحسنه مهر ایران

0/000/000/280/08۱/0۱۱/0۱بانک قوامین

0/۱۱0/0۱0/080/0۱0/090/0۱بانک کارآفرین

0/050/000/۱40/025/9935/86بانک کشاورزي

0/020/000/000/000/470/22بانک گردشگري

0/000/000/000/000/000/00بانک مرکزي ایران

0/370/۱40/0۱0/000/850/72بانک مسکن

33/25۱,۱05/5075/745,736/803۱/66۱,002/05بانک ملت

۱2/46۱55/260/۱20/0۱7/7560/۱4بانک ملي

0/0۱0/000/000/000/590/35شرکت دولتی پست بانک

0/000/000/000/000/450/20موسسه اعتباري عسکریه

0/000/000/000/000/050/00موسسه مالي و اعتباري توسعه 

0/000/000/000/000/220/05موسسه مالي و اعتباري کوثر

۱,353/7۱-5,905/47-۱,745/۱7-شاخص هرفیندال- هیرشمن
* ادامه جدول 3-5

مالحظه می شود که در تیر ماه ۱395، شاخص هرفیندال- هیرشمن در بازار بانک های پذیرنده تراکنش ها برای ابزار پذیرش موبایلی بالغ بر 
5,905 ه دست آمده است )باالتر از ۱,800( که با توجه به جدول 4-4 و سهم هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش، 
نشان دهنده تمرکز بسیار باال در بازار ابزار پذیرش موبایلی است؛ به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بانک ها سهم 
قابل توجهی از پذیرش تراکنش های بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب اعداد 
حدود ۱,354 و ۱,745 حاصل شده است )بین ۱,000 تا ۱,800( که بر اساس اطالعات جدول 4-4، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار 
بین بانک های پذیرنده می باشد. لذا سایر بانک های پذیرنده در بازار این دو ابزار نسبت به بازار ابزار پذیرش موبایلی سهم قابل توجه تری از بازار را 

دارند. اختالف میزان شاخص هرفیندال-هیرشمن در ماه تیر نسبت به ماه خرداد در جدول 5-4 ارائه شده است.
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جدول 5-4 مقایسه اختالف شاخص هرفیندال-هیرشمن در بازار بانک های پذیرنده تراکنش های کارتی در خرداد و تیر 1395

HHI کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش موبایلیابزار پذیرش اینترنتی 

اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395اختالفتیر ۱395خرداد ۱395

H-H ۱0/95-30/7۱5,660/355,905/47245/۱2۱,364/66۱,353/7۱-۱,775/88۱,745/۱7شاخص

با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه می شود که میزان شاخص هرفیندال – هیرشمن در بازار بانک های پذیرنده تراکنش های کارتی، 
با کاهش در بازار دو ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی مواجه بوده است؛ شایان توجه است که با وجود کاهش شاخص هرفیندال- 
هیرشمن، این امر سبب تغییر وضعیت و طبقه تمرکز در بازار پذیرندگی تراکنش های این ابزارها نشده است و همچنان هر دوی این دو ابزار پذیرش 

در بازه تمرکز مالیم )بین ۱,000 تا ۱,800( قرار دارند.

5-2. سهم بازار صادرکنندگی

در این قسمت به بررسی سهم بازار صادرکنندگی بانک ها پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا آماری از تعداد کل کارت های بانکی ارائه شده 
و سپس سهم بازار هر یک از بانک های صادرکننده کارت از کل کارتهای بانکی کشور محاسبه میگردد. در ادامه سهم تعداد انواع کارت های بانکی 
در هریک از بانکها تشریح می شود. شایان توجه است که در این بخش، اطالعات کارت های بانکی صرفا مربوط به کارت های تراکنش دار30 می باشد. 

در این تعریف تعداد تراکنش های کارتها اهمیتی نداشته و هر کارتی با تراکنش بیش از یک عدد، تنها یکبار در آمار لحاظ می گردد.

5-2-1. تعداد کل هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنش دار

کارت  و  اعتباری32  کارت  )بدهی(3۱،  برداشت  کارت  دسته  سه  در  کاربری  لحاظ  به  شاپرک  سوییچ  در  تراکنش  دارای  بانکی  کارت های 
پیش پرداخته33 یا بی نام )کارت هدیه و بن کارت( طبقه بندی می شوند. در تیر ماه ۱395، تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در سوییچ شاپرک 
مجموعا در حدود 70 میلیون عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 64 میلیون عدد و سهم 9۱/5۱ درصدی مربوط به کارت برداشت 
و کمترین تعداد آن حدود 57 هزار عدد و سهم 0/08 درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. این اطالعات در جدول 5-5 ارائه شده است.

جدول 5-5  مقایسه تعداد و سهم هر یک از کارت های بانکی تراکنش دار در خرداد و تیر 1395 

تعداد کارت هدیه شاخص ماه
و بن کارت 

تعداد کارت 
اعتباری

تعداد کارت 
برداشت

مجموع

خرداد 
۱395

6,857,03242,99763,7۱4,93770,6۱4,966تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار  

-%90/23%0/06%9/7۱ سهم هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنش دار از کل کارت های تراکنش دار

تیر 
۱395

5,887,80557,45464,048,62469,993,883تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار  

-%9۱/5۱%0/08%8/4۱ سهم هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنش دار از کل کارت های تراکنش دار

مالحظه می شود که در مجموع تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در ماه تیر به نسبت ماه خرداد کاهش 62۱,083 عددی داشته است، اما 
در ترکیب کارت ها، تعداد کارت تراکنش دار اعتباری از 42,999 عدد و سهم 0/06 درصدی در خرداد ماه به 57,454 عدد و سهم 0/08 در تیر 

ماه افزایش داشته است.

30 کارت هایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشند.
Debit card 3۱- رجوع شود به پیوست۱-8-۱-7 

Credit card 32- رجوع شود به پیوست 3-8-۱-7 
Prepaid  33- رجوع شود به پیوست 2-8-۱-7 
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جدول 5-6 مقایسه سهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر یک از کارت های 
بانکی تراکنش دار در تیر 1395 

ف
ردی

تعداد کارت نام بانک صادرکننده
بن  و  هدیه 

کارت

تعداد کارت 
اعتباری

تعداد کارت 
برداشت

%22/۱9%47/79%5/42بانک ملي ایران۱

%۱0/29%6/65%34/57بانک صادرات ایران2

%6/34%5/66%29/68بانک تجارت3

%2/50%۱7/58%3/73بانک پاسارگاد4

%7/38%7/99%5/۱6بانک کشاورزي5

%۱3/58%0/00%4/04بانک ملت6

%7/43%0/06%2/0۱بانک سپه7

%6/38%۱/۱2%۱/70بانک رفاه کارگران8

%2/37%4/39%2/3۱بانک پارسیان9

5-2-2. سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار

در تیر ماه ۱395 تعداد کارت های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد 35 بانک صادرکننده بودند که سهم تعدادی کارت های این بانک ها از تعداد 
کل کارت های بانکی تراکنش دار در نمودار 5-7 ترسیم شده است. 

شکل 5-7 سهم بانک های صادر کننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در تیر 1395

ایران،  ملی  بانک های  مجموع  در  همچنان  که  می شود  مالحظه  
بانکی  از تعداد کارت های  ایران دارای بیشترین سهم  ملت و صادرات 

تراکنش دار در ماه تیر ۱395 بوده اند.

5-2-3 سهم بانک های صادرکننده از تعداد هر یک از 
انواع کارت های بانکی تراکنش دار

سهم بانک های صادر کننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی 
است.  شده  ارائه   6-5 جدول  در   ۱395 سال  تیر  برای  تراکنش دار 
بیشترین   ۱395 ماه  تیر  در  که  است  آن  مبین  جدول  این  اطالعات 
کارت برداشت تراکنش دار متعلق به بانک ملی ایران، ملت و صادرات 
ایران بوده است؛ در تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار بانک های 
صادرات ایران، تجارت و ملی ایران در سه جایگاه نخست قرار گرفتند 
و بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک های ملی ایران، 

پاسارگاد و کشاورزی بوده است.
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بانک توسعه ی تعاون
بانک کشاورزی
بانک صادرات

عه  موسسه مالی و اعتباری توس
رموسسه مالی و اعتباری کوث

بانک قوامین
بانک ملت

بانک سامان
موسسه اعتباری ملل

بانک تجارت
بانک سپه

بانک ایران زمین
بانک پارسیان

بانک اقتصاد نوین
بانک شهر

بانک مرکزی ایران
بانک مسکن

بانک توسعه ی صادرات
بانک ملی

بانک صنعت و معدن
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک پاسارگاد
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک آینده
شرکت دولتی پست بانک

بانک رفاه
بانک حکمت ایرانیان

بانک سینا
بانک گردشگری

بانک دی
بانک کارآفرین

بانک انصار
بانک خاورمیانه

بانک سرمایه

ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی

بانک ملی ایران
10.80%

بانک ملت
11.76%

بانک صادرات ایران
11.99%

بانک تجارت
8.90%

بانک کشاورزی
7.10%

سپه
6.37%

بانک رفاه کارگران
1.38%

بانک مسکن
9.11%

بانک پاسارگاد
1.61%

بانک پارسیان
1.96%

بانک انصار
1.91%

شرکت دولتی پست بانک
1.13%

بانک قوامین
1.61%

بانک اقتصاد نوین
1.98%

بانک شهر
1.11%

سایر
8.13%
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ف
ردی

تعداد کارت نام بانک صادرکننده
بن  و  هدیه 

کارت

تعداد کارت 
اعتباری

تعداد کارت 
برداشت

%0/04%0/47%0/03بانک صنعت و معدن26

%0/38%0/00%0/۱2بانک ایران زمین27

%0/۱4%0/00%0/24بانک کارآفرین28

%0/۱9%0/0۱%0/۱۱بانک گردشگري29

%0/28%0/00%0/02موسسه اعتباری ملل30

%0/04%0/00%0/02موسسه اعتباری توسعه3۱

%0/02%0/03%0/0۱بانک خاورمیانه32

%0/0۱%0/00%0/0۱بانک توسعه صادرات ایران33

%0/0۱%0/00%0/00بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران34

%0/00%0/00%0/00بانک مشترک ایران - ونزوئال35
* ادامه جدول 6-5

کارت های  تعداد  از  سهم  بیشترین  ماه،  این  در  می شود  مالحظه 
بانکی تراکنش دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 70/34 درصد متعلق 
نوع کارت  از  و  اعتباری 84/30 درصد  نوع کارت  از  تجارت،  بانک  به 
برداشت با 4۱/22 درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است. در ادامه 
نمودار سهم هر بانک از کل کارتهای صادر شده و به تفکیک انواع کارت 

قابل مشاهده می باشد.

شکل 5-8 سهم هر بانک از مجموع ترکیب کارتهای صادر شده در تیر ماه 1395
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ف
ردی

تعداد کارت نام بانک صادرکننده
بن  و  هدیه 

کارت

تعداد کارت 
اعتباری

تعداد کارت 
برداشت

%0/85%3/9۱%0/5۱بانک سینا۱0

%0/92%2/02%2/۱3بانک آینده ۱۱

%3/45%0/۱9%0/84بانک مسکن۱2

%2/49%0/73%0/52بانک انصار۱3

%۱/۱0%0/33%۱/92بانک سامان۱4

%۱/۱4%0/02%2/07بانک شهر۱5

%2/49%0/00%0/۱۱شرکت دولتی پست بانک۱6

%۱/44%0/00%0/78بانک اقتصاد نوین۱7

%۱/77%0/00%0/4۱بانک قوامین۱8

%0/67%۱/04%0/27بانک توسعه و تعاون ۱9

%۱/32%0/00%0/۱5بانک قرض الحسنه رسالت20

%0/94%0/00%0/20بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان2۱

%0/65%0/00%0/29موسسه اعتباری کوثر مرکزی22

%0/46%0/00%0/3۱بانک دي23

%0/3۱%0/00%0/24بانک سرمایه24

%0/46%0/00%0/09بانک حکمت ایرانیان25
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نمودار سهم هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنش دار در هر یک از بانک های صادرکننده برای تیر ۱395 در نمودار 5-9 ارائه شده است. 

شکل 5-9 سهم هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنش دار در هر یک از بانک های صادر کننده در تیر 1395

با توجه نمودار 5-9 مالحظه می شود بیشترین نوع کارت تراکنش دار در هر بانکی از نوع کارت برداشت، سپس کارت هدیه و بن کارت بوده 
و کارت اعتباری کمترین تعداد را )در برخی از بانک ها تعداد صفر( داشته است. در ادامه به بررسی سهم کارتهای دارای تراکنش هر بانک از کل 

کارتهای صادر شده 34 توسط آن بانک پرداخته می شود.
جدول 5-7 سهم کارتهای دارای تراکنش هر بانک از کل کارتهای صادر شده

ف
ردی

تعداد کل کارتهای صادر نام بانک
شده3

تعداد کارتهای دارای 
تراکنش

سهم کارتهای دارای 
تراکنش از کل کارتهای 

صادر شده

%۱2,363,432966,3627/82بانک اقتصاد نوین۱

%۱0,5۱7,26۱۱,622,444۱5/43بانک انصار2

%803,43825۱,۱493۱/26بانک ایران زمین3

%2,486,9۱87۱4,36728/72بانک آینده 4

%2۱,872,580۱,654,2897/56بانک پارسیان5

%8,507,350۱,83۱,5882۱/53بانک پاسارگاد6

-*94,8695,809,8۱3*بانک تجارت7

%66,3726,833۱0/30بانک توسعه صادرات ایران8

%3,۱38,64۱447,886۱4/27بانک توسعه و تعاون 9

%۱,698,0۱5298,48۱۱7/58بانک حکمت ایرانیان۱0

%39,47۱۱0,۱3425/67بانک خاورمیانه۱۱

%۱,675,7583۱4,929۱8/79بانک دي۱2

%۱7,32۱,9724,۱87,۱5۱24/۱7بانک رفاه کارگران۱3

%6,470,3848۱8,6۱2۱2/65بانک سامان۱4

34 آمار استخراج شده از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.
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همانطور که مشاهده میشود تنها بیش از 2۱ درصد کل کارتهای 
صادر شده در کشور دارای تراکنش بر روی یکی از ابزارهای پذیرش 
کارت های  تعداد  کم  سهم  البته  بوده اند.   ۱395 ماه  تیر  در  شاپرک 
به دالیلی همچون وجود  میتوان  را  تراکنش در شبکه شاپرک  دارای 
پول  کیف  کارت های  آمار  نیز  و  منقضی  تاریخ  دارای  کارت های  آمار 

الکترونیک که خارج از شبکه شاپرک تراکنش دارند، دانست. 

جدول 5-8 سهم هر یک از انواع کارتهای دارای تراکنش در شبکه شاپرک 
از کل کارتهای صادر شده 

تعدادکارت صادر نوع کارت
شده4

کارتهای دارای 
تراکنش

سهم کارتهای دارای 
تراکنش از کل 

کارتها

%2۱2,837,67064,048,62430/09کارت برداشت

%۱,639,20757,4543/50کارت اعتباري

تعداد کارت هدیه 
و بن کارت

۱۱5,573,6995,887,8055/09%

کارت هاي پول 
الکترونیک

۱,96۱,37800/00%

%332,0۱۱,95469,993,8832۱/08مجموع

ف
ردی

تعداد کل کارتهای صادر نام بانک
شده3

تعداد کارتهای دارای 
تراکنش

سهم کارتهای دارای 
تراکنش از کل کارتهای 

صادر شده

%۱,99۱,3492۱3,229۱0/7۱بانک سرمایه۱5

%5,479,456579,038۱0/57بانک سینا۱6

%2,3۱۱,667853,53736/92بانک شهر۱7

%57,0۱7,5868,63۱,۱44۱5/۱4بانک صادرات ایران۱8

%۱78,28۱24,6۱7۱3/8۱بانک صنعت و معدن۱9

-85۱,56۱-**بانک قرض الحسنه رسالت20

%2,959,52۱6۱5,۱5۱20/79بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان2۱

%3,094,849۱,۱58,26937/43بانک قوامین22

%945,702۱02,286۱0/82بانک کارآفرین23

%۱8,204,۱865,036,99527/67بانک کشاورزي24

%305,3۱۱۱28,0634۱/95بانک گردشگري25

%۱7,808,28۱2,256,89۱۱2/67بانک مسکن26

%56,285,2268,933,643۱5/87بانک ملت27

%39,547,7۱3۱4,562,۱0336/82بانک ملي ایران28

%33,962,8874,876,744۱4/36سپه29

%4,567,775۱,599,6۱335/02شرکت دولتی پست بانک30

%295,70323,6067/98موسسه اعتباری توسعه3۱

-۱78,603-**موسسه اعتباری ملل32

-430,376-**موسسه اعتباری کوثر مرکزی33

-65-**بانک مشترک ایران - ونزوئال34

-4,3۱۱-**بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران35

%332,0۱۱,95469,993,8832۱/08جمع
* ادامه جدول 7-5

*تعداد انواع کارتهای صادر شده توسط بانک تجارت در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. در مجموع 94,869 عدد تا پایان اسفند ماه ۱394 اعالم شده است. مقایسه این عدد با آمار کارتهای تراکنشدار 
این بانک، حاکی از عدم صحت آمار اعالم شده از کارتهای صادر شده این بانک دارد. لذا به سبب باالتر بودن تعداد کارتهای تراکنش دار این بانک نسبت به کارتهای صادر شده، در ستون سهم 

عدد بیش از ۱00 درصد به دست آمد، لذا از اعالم آن صرف نظر شد.
** تعداد کارتهای بانکهای اشاره شده در سایت بانک مرکزی ثبت نشده است.
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بر اساس جدول فوق 5/09 درصد کارتهای هدیه و بن کارت، 3/5 
درصد کارتهای اعتباری و 30/09 درصد کارتهای برداشت در ماه تیر 
۱395 حداقل یک بار بر روی ابزارهای پذیرش شاپرکی مورد استفاده 
قرار گرفتهاند که این آمار در مجموع فعالیت 2۱/08 درصدی از کلیه 
پذیرش  ابزارهای  از  یکی  روی  بر  بانکی  شبکه  شده  صادر  کارتهای 
کارتهای  از  برداشت  کارتهای  باالی  سهم  مینماید.  تائید  را  شاپرکی 
دارای تراکنش بر روی ابزارهای شاپرکی را میتوان با توجه به فراگیر 
بودن این کارتها در سطح جامعه و همچنین تعداد بیشتر این کارتها در 
جامعه، توجیه نمود. شایان توجه است که تراکنش های کارت  های پول 
الکترونیک چون در خارج از شبکه شاپرک صورت می پذیرد، سهم این 

کارت در شبکه شاپرک صفر می باشد.

جدول 5-9 سرانه تعداد کارت صادر شده و کارت دارای تراکنش به ازای جمعیت باالی 18 سال

جمعیت باالی ۱8 تعداد کارتشاخص
سال در کشور

سرانه تعداد کارت به ازای هر نفر 

صادر شده توسط 
بانکها5

دارای تراکنش در 
شبکه شاپرک

صادر شده توسط 
بانکها

دارای تراکنش در 
شبکه شاپرک

2۱2,837,67064,048,62457,54۱,5693/70۱/۱۱کارت برداشت

۱,639,20757,4540/030/00کارت اعتباري

۱۱5,573,6995,887,8052/0۱0/۱0تعداد کارت هدیه و بن کارت

۱,96۱,37800/030/00کارت هاي پول الکترونیک

332,0۱۱,95469,993,8835/77۱/22 مجموع

در جدول 5-9 به بررسی سرانه تعداد کارتهای صادر شده در شبکه 
بانکی کشور و همچنین سرانه کارتهای دارای حداقل یک تراکنش بر 

روی ابزارهای شاپرکی در تیر ماه سال ۱395 پرداخته می شود.

همانطور که مشاهده میگردد به ازای هر فرد باالی ۱8 سال کشور 
از این میزان ۱/22 کارت  5/77 کارت در کشور صادر شده است که 
دارای تراکنش بر روی یکی از ابزارهای پذیرش شاپرک میباشد. بخشی 
تراکنش  دارای  کارتهای  و  شده  صادر  کارتهای  سرانه  در  اختالف  از 
که  الکترونیک  پول  کارتهای  دلیل  به  میتوان  را  شاپرک  شبکه  در 
نیز وجود  تراکنش های آن در شبکه شاپرک پوشش داده نمی شود و 
بانکها  توسط  شده  صادر  کارتهای  آمار  در  منقضی  کارتهای  فراوانی 

دانست.
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جمع بندی

در راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه گیری ابعاد مختلف فعالیت آن به وسیله شاخص   های 
مرتبط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این گزارش بر اساس آخرین اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص هایی در پنج بخش 
»جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی«، »شاخص   های عملکردی شاپرک«، »کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی«، »بررسی عملکرد شرکت های 

ارائه دهنده خدمات پرداخت« و »بررسی وضعیت بانک های صادر کننده و پذیرنده« در دوره زمانی تیر ماه ۱395 پرداخته است.

بخش اول: در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص  نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی محاسبه شده و 
از رشد نسبت  نتایج حاکی  با نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در طول زمان مورد مقایسه قرار گرفته است.  نتایج آن 
ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی بر خالف شاخص نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت 
مورد بررسی بوده است که مبین آن است که صنعت پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از میزان 
نقدینگی را به خود اختصاص دهد. کاهش نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی و جبران بخشی از آن با افزایش 
دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ منطقهای ابزارهای پذیرش، یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم 
سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. رشد پرداخت های الکترونیک 
کارتی به دالیلی از جمله افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ منطقهای ابزار  های پذیرش، فرهنگ سازی، مزایای 
امنیتی پرداخت های غیر نقدی و با در نظر گیری دیگر مزایای این روش صورت گرفته است. شایان توجه است که آخرین اطالعات منتشر 
شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از اطالعات پولی مورد نیاز که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است، مربوط به ماه اردبیهشت 

۱395 می باشد.

 GDP مقایسه شد که به دلیل عدم انتشار اطالعات جدیدتر از GDP همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش های شاپرک با روند
فصلی در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.، در این گزارش بر اساس آمار تحقق یافته و نیز پیش بینی های صندوق بین المللی پول )IMF( از تولید 
ناخالص داخلی، آمار GDP فصلی برآورد شده است. نتایج در مدت مورد بررسی مبین آن بوده که با وجود وضعیت رکودی و کاهش تولید 
و تقاضا در برخی برهه های زمانی، ارزش تراکنش های شاپرکی همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده است. به عبارت دیگر افزایشی 
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دوره  در   GDP به  شاپرک  تراکنش های  ارزش  نسبت  بودن 
مورد بررسی نشان دهنده آن است که در دوره مورد بررسی، 
صورت  به  اقتصاد  یک  در  مبادالت  از  بیشتری  بخش  بهای 

الکترونیکی و از طریق سوییچ شاپرک پرداخت شده است.

بخش دوم: در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک 
است.  شده  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلف  ابعاد  از  کارتی 
شاخص   های این بخش در سه بخش »آمار عملکردی شاپرک”، 
تراکنش  ها«  مبلغی  »پراکندگی  و  ای«  منطقه  نفوذ  »میزان 
ماه  تیر  در  که  بوده  آن  از  حاکی  نتایج  شده اند.  طبقه بندی 
با مجموع مبالغ  تراکنش  سال ۱395 تعداد 979/7 میلیون 
پرداخت  الکترونیکی  شبکه  در  ریال  میلیارد  هزار   3/۱,048
کارت صورت گرفته است. در این ماه تعداد و مجموع مبالغ 
اسمی تراکنش  ها نسبت به خرداد ماه رشد به ترتیب 2/۱۱ 
به ترتیب  تیر ماه ۱394 رشد  به  و ۱/22 درصدی و نسبت 
25/۱7 و 30/۱9 درصدی داشته است. محاسبه رشد حقیقی 
ارزش تراکنش  ها )تورم زدایی شده( نیز حاکی از رشد 0/43 
درصدی در مقایسه ماهانه و 20/48 درصدی در مقایسه با ماه 
تیر ۱394 بوده است. در خصوص سهم تعدادی انواع مختلف 
باید عنوان  الکترونیک  ارائه شده در شبکه پرداخت  خدمات 
نمود که در این ماه سهم خدمت خرید کاال و خدمات از بازار 

بهبود داشته است.

نفوذ منطقهای ابزار  های پذیرش نیز شاخص دیگری است که 
محاسبه  مورد  استانی  و  کشوری  بعد  دو  در  بخش  این  در 
قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار ها و نیز 
باالی  افراد  ازای  به  ابزار ها  از  یک  هر  تراکنش  سرانه  تعداد 
کارت  الکترونیکی  پرداخت  خدمات  متقاضی  که  سال   ۱8
هستند، معرفی شده است. نتایج در بعد کشوری بیان کننده 
آن است که در کل کشور به ازای هر ۱0,000 نفر، 80۱/۱3 
به  پذیرش  ابزار  سرانه  باالترین  که  دارد  وجود  پذیرش  ابزار 
کارتخوان فروشگاهی با 797/77 عدد به ازای هر ۱0,000 نفر 
تعلق دارد. همچنین در بعد کشوری حدود ۱7 عدد تراکنش 
به ازای هر فرد باالی ۱8 سال در طول تیر ماه ۱395 انجام 
ابزار ها نیز مجددا به  گرفته است و بیشترین سرانه تراکنش 
کارتخوان فروشگاهی با ۱4/69 عدد تراکنش به ازای هر فرد 
باالی ۱8 سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ 
منطقهای منطقهای در بعد کشوری به این ابزار پذیرش تعلق 

داشته است.

کارتخوان  نفوذ  بیشترین  از  حاکی  نتایج  نیز  استانی  بعد  در 
به ترتیب در استان های یزد،  ابزار(  فروشگاهی )سرانه تعداد 
تعداد سرانه  بیشترین  است. همچنین  بوده  تهران  و  سمنان 
هرمزگان  استان  به  فروشگاهی  کارتخوان  تراکنش های 
اختصاص با 23/53 تراکنش به ازای هر فرد باالی ۱8 سال 
پذیرش  ابزار  پذیرنده  تعداد  بیشترین  است؛  داشته  تعلق 
اینترنتی در استان   های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال 
هستند و در تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان   های تهران، قم 

و اصفهان در راس دیگر استان  ها قرار گرفته اند.

 شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز چه در قیاس ماهانه و چه در 
قیاس نقطه به نقطه )نسبت به ماه مشابه سال گذشته( کاهش 
قابل توجه داشته است. دامنه مبلغی تراکنش   های کارتخوان 
فروشگاهی نیز حاکی از آن بوده که بیشترین تعداد تراکنش  ها 
در بازه 50,00۱ تا ۱50,000 ریال قرار گرفته اند که این بازه 
26/05 درصد از کل تراکنش  ها را در بر می  گیرد. همچنین 
ریال   ۱50,000 زیر  مبلغ  با  تراکنش  ها  درصد   53/6 حدود 
انجام گرفته اند که این بازه صرفا 2/7 درصد مبالغ تراکنش  ها 
تعداد  بیشترین  اینترنتی  پذیرش  ابزار  در  بر می گیرد.  در  را 
گرفته اند  قرار  ریال  تا 50,000  بازه 20,00۱  در  تراکنش  ها 
و این بازه 33/۱7 درصد از کل تراکنش  ها را در بر می  گیرد. 
در این ابزار پذیرش حدود 64/2 درصد کل تراکنشها دارای 
مبلغ کمتر از 250،000 هزار ریال هستند. اما دامنه مبلغی 
تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی شرایطی متفاوت از دو ابزار 
دیگر را نمایش می دهد؛ به نحوی که 58/38 درصد مجموع 
تراکنشها دارای مبلغ کمتر از 20،000 ریال و 85/8 درصد 

تراکنش ها با مبلغ کمتر از 50،000 ریال صورت گرفته اند.

و صحت  کیفیت  سنجش  هدف  با  بخش  این  شاخص های  سوم:  بخش 
اندازه گیری  و  تعریف  شاپرک،  شبکه  شده  ارائه  خدمات 
شده اند. در همین راستا انواع خطاهای رخ داده در تراکنش ها، 
دسترس پذیری حس شده و نیز تراکنش های معوق در این 
بخش تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل خطا  های 
خطاها،  بروز  دلیل  عمده ترین  که  می دهد  نشان  تراکنش  ها 
لزوم  بر  امر  این  که  است  کاربری  خطا  های  نوع  از  همچنان 
آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه تاکید می نماید. در بین 
با  شاپرکی  خطای  تنها  ماه،  تیر  در  داده  رخ  خطاهای  انواع 
کاهش مواجه بوده و سایر انواع آن نسبت به ماه گذشته رشد 
تیر  در  پذیری حس شده شبکه شاپرک  داشته اند. دسترس 
ماه نیز مبین بهبود این شاخص نسبت به خرداد ماه و نیز ماه 
مشابه سال ۱394 می باشد. اما دسترس پذیری شبکه دارای 
افت ماهانه و در عین حال بهبود نسبت به تیر ۱394 بوده 
است. در این ماه شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به 

کل تراکنش ها نیز کاهش داشته است.

بخش چهارم: در این بخش ابتدا عملکرد کلی شرکت ها در شبکه پرداخت 
مورد بررسی قرار گرفته و  سپس به طور ویژه عملکرد این 
شرکت ها در بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می شود. 
نتایج شاخص سهم از بازار شرکت های PSP حاکی از آن بوده 
که شرکت »به پرداخت ملت« بیشترین سهم تعدادی و مبلغی 
از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جایگاه نخست 
قرار گرفته است. در بررسی سهم از بازار تعداد تراکنش   های 
هر یک از ابزارهای پذیرش، مالحظه شد که شرکت »تجارت 
در  خود  نخست  جایگاه  واگذاری  با  پارسیان«  الکترونیک 
به شرکت  اینترنتی  پذیرش  ابزار  تراکنش های  تعدادی  سهم 
»به پرداخت ملت«، در جایگاه دوم این شاخص قرار گرفت. 
کارتخوان  تراکنش  مبلغی  و  تعدادی  سهم  بیشترین  لذا 
»به پرداخت  شرکت  به  اینترنتی  پذیرش  ابزار  و  فروشگاهی 
ملت« و تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی متعلق به شرکت 
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»آسان پرداخت پرشین« بوده است. 

در این شماره از گزارش، عملکرد شرکت های PSP به لحاظ 
تعداد خطای پذیرندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج 
حاکی از آن است که بهترین عملکرد از حیث نسبت خطای 
پذیرندگی به مجموع تراکنش ها، به شرکت »مبنا کارت آریا« 
میزان  کمترین  که  است  داشته  تعلق  درصد   0/02 عدد  با 
عددی این شاخص نسبت به سایر شرکت  ها بوده است. پس از 
این شرکت، شرکت »فن آوا کارت« و »پرداخت نوین آرین« 

در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

فروشگاهی  کارتخوان  بخشی  اثر  شاخص  محاسبه  نتایج 
آن  استانی مبین  بعد  نیز  و  بعد کشوری  فعال سیستمی در 
»پرداخت  ملت«،  پرداخت  »به  شرکت  سه  که   تنها  است 
شاخص  پرشین«  پرداخت  »آسان  و  سامان«  الکترونیک 
اثربخشی باالتر از یک )در غالب استان ها( داشتند. به عبارت 
دیگر نحوه توزیع کارتخوان   های فروشگاهی این شرکت ها به 
بعد استانی  بوده در جذب بیشتر تراکنش  ها چه در  گونه ای 
و چه در بعد کشوری به نسبت سایر شرکت ها موفق تر عمل 
فروشگاهی،  کارتخوان  تراکنش های  تعداد  در  است.  نموده 
شرکت های »به پرداخت ملت«، »پرداخت الکترونیک سامان، 
پرشین«  پرداخت  »آسان  و  پارسیان«  الکترونیک  »تجارت 
استان های  اکثر  در  بررسی  این  در  را  بازار  از  سهم  یشترین 
»تجارت  ملت«،  پرداخت  »به  و شرکت های  داشته اند  کشور 
الکترونیک پارسیان« و »کارت اعتباری ایران کیش« بیشترین 
سهم از بازار را از حیث تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی در 

اکثر استان های کشور داشته اند.

شاخص  با   PSP شرکت های  بازار  تمرکز  گیری  اندازه  نتایج 
این  باالی  تمرکز  وجود  از  حاکی  هیرشمن  هرفیندال- 
شرکت ها در بازار ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی بوده است. 
به این معنا که تعداد کمی از شرکت  ها سهم قابل توجهی از 
از  همچنین  شاخص  این  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  بازار 
وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان فروشگاهی حکایت دارد. 
شاخص هرفیندال- هیرشمن در بازار شرکت های PSP در تیر 
ماه ۱395 نسبت به خرداد ماه در بازار هر سه ابزار افت داشته 
بازاری  قدرت  افزایش  و  بازار  تمرکز  کاهش  بیانگر  که  است 
میزان  بیشترین  بین  این  در  است.  بازار  در  شرکت  ها  دیگر 
کاهش این شاخص در بازار ابزار پذیرش اینترنتی و به میزان 
حدود 90 واحد بوده است، که علت اصلی آن کاهش سهم 
تراکنش  های  تعداد  از  پارسیان”  الکترونیک  “تجارت  شرکت 

بازار این ابزار است.

پذیرنده  بانک های  بازار  رو،  پیش  گزارش  پنجم  بخش  در  پنجم:  بخش 
بانکی  کارت های  صادرکننده  بانک های  و  تراکنش ها 
در  بازار  نتایج شاخص  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  تراکنش دار 
بخش بانک های پذیرنده مبین آن بوده که در مجموع »بانک 
ملت« بیشترین سهم از بازار را چه به لحاظ تعدادی و چه به 
لحاظ مبلغی در کل و نیز به تفکیک هر ابزار پذیرش به خود 
بانک های  تمام  بین  در  نخست  جایگاه  در  و  داده  اختصاص 

پذیرنده قرار گرفته است. 

پذیرنده  بانک های  بازار  در  هیرشمن  هرفیندال-  شاخص 
تراکنش های موبایلی نشان دهنده تمرکز باال در بازار این ابزار 
است. به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار 
تراکنش های  پذیرش  از  توجهی  قابل  سهم  بانک ها  از  کمی 
بازار را در اختیار دارند. مقدار این شاخص در بازار کارتخوان 
تمرکز  وجود  مبین   اینترنتی  پذیرش  ابزار  و  فروشگاهی 
مالیم در بازار پذیرش تراکنش های این ابزارها بین بانک های 

پذیرنده می باشد.

بانکی  کارت های  صادرکننده  بانک های  سهم  بررسی  در 
این  بوده که در  از آن  نتایج حاکی  تیر،  تراکنش دار در ماه 
ماه، بیشترین کارت برداشت تراکنش دار متعلق به »بانک ملی 
ایران”، »ملت« و »صادرات ایران« بوده است؛ در تعداد کارت 
هدیه و بن کارت تراکنش دار بانک های صادرات ایران، تجارت 
بیشترین  و  قرار گرفتند  ایران در سه جایگاه نخست  ملی  و 
کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک های »ملی ایران«، 

»پاسارگاد« و »کشاورزی« بوده است.

همچنین در میان کارت های تراکنش دار در ماه تیر، بیشترین 
تعداد متعلق به کارت برداشت، سپس کارت هدیه و بن کارت 

بوده و کارت اعتباری کمترین تعداد را داشته است.

دارای  کارت های  نیز  و  شده  صادر  کارت های  بخش  این  در 
قرار  بررسی  مورد  بانکی  هر  تفکیک  به  ماه  تیر  در  تراکنش 
نتایج مبین آن بوده  گرفت و میزان سرانه آن محاسبه شد. 
ازای هر فرد باالی ۱8 سال کشور 5/77 کارت  به  است که 
در کشور صادر شده است که از این میزان ۱/22 کارت دارای 
میباشد.  شاپرک  پذیرش  ابزارهای  از  یکی  روی  بر  تراکنش 
کارتهای  و  کارتهای صادر شده  سرانه  در  اختالف  از  بخشی 
دارای تراکنش در شبکه شاپرک را میتوان به کارتهای پول 
الکترونیک که تراکنش های آن در شبکه شاپرک پوشش داده 
نمی شود و نیز وجود فراوانی کارتهای منقضی در آمار کارتهای 

صادر شده توسط بانکها مرتبط دانست.
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واژه نامه

در این بخش انواع واژگان به کار برده شده در متن گزارش شاپرک در دو بخش واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی بر اساس »مستند تعاریف 
پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت« و اصطالحات و شاخص های تخصصی اقتصادی و فرمول های نحوه محاسبه این شاخص ها بیان می شود. 

7-1. واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارت

7-۱-۱. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک
شبکه ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه تراکنش های حاصل از » ابزار پذیرش« توسط این شبکه نظارت و 

کنترل می شود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.

7-۱-2.  شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت  
شخصیت حقوقی است که در جمهوری اسالمی ایران در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده و بر اساس مجوزی که از بانک مرکزی ج.ا.ا. و شاپرک دریافت 

می نماید و بر طبق مقررات ناظر بر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، و الزامات و دستورالعمل های ابالغی شاپرک فعالیت می نمایند.

7-۱-3.  بانک صادرکننده  
بانکی است که کارت بانکی را طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود صادر می نماید. 

7-۱-4. بانک پذیرنده  
بانکی است که حساب پذیرنده، به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت های بانکی، نزد آن مفتوح است.
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7-۱-5. انواع خدمات35 
تراکنش های  الکترونیکی پرداخت کارت شامل  خدمات موجود در شبکه 
نهایتا  و  شارژ  خرید  و  قبض  پرداخت  تراکنش های  خدمات،  و  کاال  خرید 

تراکنش های مانده گیری است.
7-۱-5-۱. خرید کاال و خدمات36

خدمتی است که دارنده کارت هزینه کاال و خدمات دریافتی را از طریق 
ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت، می پردازد. 

7-۱-5-2. پرداخت قبض37
خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه پرداخت های شناسه 
دار )شامل شناسه پرداخت و شناسه قبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش 

موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت، می پردازد. 
7-۱-5-3. خرید شارژ تلفن همراه38

شارژ  خرید  به  اقدام  آن  از  استفاده  با  کارت  دارنده  که  است  خدمتی 
تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت می نماید. این خدمت در زمره خریدهای 
شناسه دار می باشد و می تواند به دو صورت خرید و شارژ هم زمان39 و خرید و 

شارژ غیر هم زمان انجام شود.
7-۱-5-4. مانده گیری40

موجودی  میزان  از  اطالع  کسب  جهت  کارت  دارنده  که  است  خدمتی 
حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه 

الکترونیکی پرداخت دریافت می نماید.

7-۱-6. وضعیت تراکنشها4۱ 

7-۱-6-۱. تراکنش موفق کاربری 
تراکنشی است که از دید کاربر نهایی موفق بوده است )این تراکنشها با کد 

پاسخ صفر در سامانه مشخص میشوند(.

7-۱-6-2. تراکنش خطای صادرکنندگی و شتاب
)شاپرک(  کارت  پرداخت  الکترونیکی  ی  شبکه  دید  از  که  است  تراکنشی 
ناموفق است و علت بروز خطا، بانک صادرکنندهی کارت یا سامانهی شتاب میباشد. 

7-۱-6-3. تراکنش خطای پذیرندگی
تراکنشی است که از دید شبکهی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق 

است و علت بروز خطا، سوئیچ شرکت ارائه دهندهی خدمات پرداخت میباشد.

7-۱-6-4. تراکنش خطای شاپرکی
تراکنشی است که از دید شبکه ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 

ناموفق است و علت بروز خطا شرکت شاپرک می باشد.

7-۱-6-5. تراکنش خطای کاربری
تراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکهی الکترونیکی 
کاربر  اشتباهات  این خطاها،  بروز  است. علت  پرداخت کارت )شاپرک( موفق 

)دارنده کارت( می باشد.

35 Service Type
36 Purchasing Good/Services
37 Bill Payment
38 Reload
39 Top-up
40 Balance Inquiry
41 Transaction Status

7-۱-6-6. تراکنش خطای کسب و کار
تراکنشی است که بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان مختلف 
شبکه پرداخت الکترونیک کارت پدید می آید و عمال هیچ یک از شرکت های 
PSP، شاپرک، بانک های صادرکننده و پذیرنده در وقوع آن نقش ندارند. طبیعتا 
قابل  فنی  لحاظ  به  مزبور  ذینفعان  از  هر یک  به حساب  نوع خطا  این  لحاظ 
پذیرش نمی باشد و لذا به طور جداگانه، تحت عنوان خطای کسب و کار معرفی 
می شود؛ خطاهایی از جمله »عملیات اصالحیه این تراکنش ، قبال با موفقیت 

صورت پذیرفته است« و ... . 

7-۱-6-7. تراکنش موفق سیستمی
)شاپرک(  کارت  پرداخت  الکترونیکی  شبکهی  دید  از  که  است  تراکنشی 
موفق  تراکنشهای  و  کاربری  خطاهای  شامل  تراکنشها  این  است.  بوده  موفق 
کاربری هستند. خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی محسوب میشوند؛ 
چرا که نمایش دهندهی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا 

انجام عملیات روزانهی سیستم رخ داده اند.

7-۱-6-8. تراکنش ناموفق سیستمی
)شاپرک(  کارت  پرداخت  الکترونیکی  شبکهی  دید  از  که  است  تراکنشی 
شتاب،  و  صادرکنندگی  خطاهای  شامل  تراکنشها  این  است.  بوده  ناموفق 

خطاهای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی می باشند.

7-۱-6-9. تراکنش موفق سیستمی شاپرکی
تراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش های شبکه 

پرداخت الکترونیک کارت به جز تراکنش های خطای شاپرکی را شامل می شود.

7-۱-7. انواع ابزارهای پذیرش 
شامل  کارت  پرداخت  الکترونیکی  شبکهی  در  موجود  ابزارهای  انواع 
دستگاه های کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی، 

و کیوسک پرداخت است.
7-۱-7-۱. کارتخوان فروشگاهی42

ابزاری است سیار و یا غیر سیار که با پذیرش کارت بانکي میتواند امکاني 
را فراهم کند تا وجه به صورت الکترونیکي از حساب دارنده کارت به حساب 
میتوان  را  زیر  ویژگیهای  فروشگاهی  کارتخوان های  منتقل شود.برای  پذیرنده 

در نظر گرفت:
7-۱-7-۱-۱. کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی 
یک ماهه 60 یا بیش از 60 تراکنش داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنشهای 

آن در یک ماه حداقل 20 میلیون ریال باشد.
بازه  یک  در  که  است  کارتخوانی  تراکنش:  کم  کارتخوان   .2-۱-7-۱-7
زمانی یک ماهه، یک یا بیش از ۱ و کمتر از 60 تراکنش داشته باشد و مجموع 

مبالغ تراکنشهای آن در یک ماه کمتر از 20 میلیون ریال باشد.
بازهی  در  که  است  کارتخوانی  تراکنش:  دارای  کارتخوان   .3-۱-7-۱-7

زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش داشته باشد. 
7-۱-7-۱-4. کارتخوان فاقد تراکنش: کارتخوانی است که در طول یک 

ماه، هیچ گونه تراکنشی از آن به سوئیچ شاپرک ارسال نشده است.

7-۱-7-2. ابزار پذیرش اینترنتی
ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت 

از طریق اینترنت و درگاه پرداخت اینترنتی43، فراهم مینماید.

42 EFTPOS
43 Internet Payment Gateway
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7-۱-7-3. ابزار پذیرش موبایلی
ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت 

از طریق تلفن همراه و درگاه پرداخت موبایلی44، فراهم میآورد.
7-۱-8. انواع کارت از نظر کاربری45

از نظر کاربری  تراکنش  در سوییچ شاپرک،  بانکی دارای  انواع کارت های 
شامل کارت برداشت، کارت پیش پرداخته و کارت اعتباری می باشد.

7-۱-8-۱. کارت برداشت )بدهی(46
عبارت است از هر نوع کارت متصل به یک یا چند حساب سپرده ای نزد 
 ۱X بانک ها و جزء رایج ترین کارت های مورد استفاده می باشد که کد محصول
دارد. مشتری می تواند با افتتاح یکی از سپرده های قرض الحسنه، جاری یا مدت 
دار، تا سقف وجهی که نزد بانک سپرده گذاری کرده است برداشت وجه و خرید 

کاال و خدمات را از درگاه های بانکداری الکترونیک به عمل آورد. 
7-۱-8-2. کارت پیش پرداخته )بی نام(47

مشخصات دارنده این نوع کارت بر روی جسم کارت درج نمی شود، این 
کارت ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

متمرکز  سامانه  در  هویتی  سوابق  دارای  بی نام  کارت های   .۱-2-8-۱-7
کارت: نظیر کارت های خرید بی نام و برخی بن کارت ها که معموال به صورت 

گروهی صادر می شوند.
متمرکز  سامانه  در  هویتی  سوابق  فاقد  بی نام  کارت های   .2-2-8-۱-7

کارت: که ماهیتا قابل انتقال به غیر بوده و به دو دسته تقسیم می شوند:
7-۱-8-2-2-۱. کارت های بر خط48 نظیر کارت هدیه که انجام تراکنش 
توسط آن ها مستلزم تایید توسط سامانه های متمرکز کارت است. کد محصول 

این کارت ها، 3X ،2X و 4X می باشد.
7-۱-8-2-2-2. کارتهای برون خط49 نظیر کارت های کیف پول الکترونیکی 
)کارت هوشمند( که انجام تراکنش توسط آن ها می تواند بدون نیاز به تعامل 
با سامانه های متمرکز کارت صورت پذیرد. در این گونه کارت ها، ارزش پولی 
مستقال ببر روی فیزیک کارت و در تراشه ذخیره می شود. کد محصول این نوع 
کارت  5X می باشد. کارت های بی نام فاقد سوابق هویتی، در حکم پول نقد بوده 
و با توجه به اینکه همانند اسکناس و مسکوک ردیابی تراکنش ها و تشخیص 
هویت دارنده آن میسر نیست، در صورت مفقود شدن یا سرقت این کارت ها، 
دارنده کارت و رمز مربوط به آن صاحب کارت شناخته می شود. با این وجود 
بانک ها مکلفند برای این قبیل کارت ها-نظیر سایر کارت های پرداخت-حداقل 

خدمات مانده گیری و تغییر رمز را تعریف کنند.
7-۱-8-3. کارت اعتباری50

عبارت است از هر نوع کارت متصل به یک خط اعتباری با سقف معین 
بدون  می سازد  قادر  را  او  که  کارت،  دارنده  به  بانک  از طرف  یافته  تخصیص 
داشتن سپرده نسبت به پرداخت وجه کاال و خدمات مبادرت کند. کد محصول 

این نوع کارت 6X می باشد.

44 Mobile Payment Gateway
45 بانک مرکزی )۱386( اعالم مشخصات انواع ابزارهای پرداخت کارتی در نظام بانکی کشور.
46 Debit card
47 Prepaid
48 online
49 offline
50 Credit card

7-۱-9. انواع تراکنش

7-۱-9-۱.  تراکنش دارندهی کارت
به تراکنشهای ارسالی از طرف دارندهی کارت گفته میشود که با شناسهی 
به ذکر است  پرداخت )شاپرک( میشوند )الزم  وارد شبکهی  2200 و 2۱00 
تاریخ ۱393/04/06 در سوییچ شاپرک،  در  بستهی 9090  با عملیاتی شدن 
به   ۱00 شناسهی  با  تراکنشهای  و   2200 به   200 شناسهی  با  تراکنشهای 
نسخهی   8583  ISO استاندارد  با  مطابق  تغییرات  این  شدند.  تبدیل   2۱00
2003 می باشد(. در این تراکنشها با شناسهی 2200 عملیات برداشت از کارت 
انجام میشود ولی با شناسهی 2۱00 عملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت 

ماندهگیری ارائه میشود.

7-۱-9-2. تراکنش تأییدیه انجام تراکنش
خدمات  دهندهی  ارائه  شرکت  توسط  که  میشود  گفته  تراکنشهایی  به 
و  تراکنش  انجام  تاییدیه  تراکنشها  این  از  هدف  میشود.  ارسال  پرداخت 
درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرنده است. مطابق 
این درخواستها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلهای زمانی مشخص 
با  تراکنشهای  )معادل  است   2220 تراکنشها  این  شناسهی  میگیرد.  انجام 
شناسهی 220 قبل از اجرایی شدن بستهی 9090(. شرکتهای ارائه دهندهی 
خدمات پرداخت تا حداکثر 48 ساعت فرصت دارند )معادل یک cut-off یا 
تغییر روز مالی( این تراکنش را به ازای هر تراکنش دارندهی کارت ارسال کنند.

7-۱-9-3. تراکنش اصالحیه
انجام  از کارت  برداشت  تراکنش دارندهی کارت دچار خطا شود ولی  اگر 
شده باشد، یک تراکنش اصالحیه در شبکه تولید می شود تا متعاقب آن، مبلغ 
برداشت شده به دارندهی کارت بازگردد. شناسهی این تراکنشها 2420 است 
)معادل تراکنشهای با شناسهی 400 و 420 قبل از اجرایی شدن بستهی 9090(.

7-۱-9-4. تراکنش معوق
تراکنش دارندهی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آن تراکنش 
درخواست واریز تا 48 ساعت به سوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش 
معوق میگویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهی 2200 که تراکنش 

2220 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(.

7-۱-9-4. تراکنش مالی
تراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض میباشد. 
در این تراکنشها پول از دارندهی کارت کسر میشود و عملیات مالی انجام می پذیرد.

7-۱-۱0. اثربخشی کارتخوان فروشگاهی
فروشگاهی  کارتخوان   های  تراکنش   های  سهم  نسبت  با  برابر  شاخص  این 
فعال سیستمی هر شرکت از کل، به سهم تعداد کارتخوان   های فعال سیستمی 

هر شرکت  از کل است. به عبارت دیگر:

عدد حاصل میزان اثربخشی کارتخوان   های یک شرکت در شبکه پرداخت 
الکترونیکی را نشان می دهد و مقدار آن بیانگر میزان توانایی یک شرکت در 
جذب تراکنش   های کارتخوان   های فروشگاهی شبکه شاپرک است. مثال اگر این 
تراکنش   های  کل  از  آن شرکت  یعنی سهم  باشد،  یک  برای شرکتی  شاخص 
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0 به کل هر شرکت از 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  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یکهای کارتخوان یاثربخش یزانعدد حاصل م
شبکه شاپرک  یهای فروشگاهکارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرمقدار آن ب

های کارتخوانهای سهم آن شرکت از کل تراکنش یعنی0 باشد یک یشرکت یشاخص برا نیاست. مثال اگر ا
 ینهای کشور است. چنانچه اکارتخوانآن شرکت از کل های کارتخواناندازه سهم تعداد شاپرک بهشبکه 

از  یشب یشهاکارتخوان یهای آن بانک روجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت یشاخص برا
 های کشور است.کارتخوانآن شرکت از کل های کارتخوانسهم تعداد 

 

 های تخصصی اقتصادیاصطالحات و شاخص
 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی -2-1-1

های شاپرک به نقدینگی= نسبت ارزش تراکنش  ارزش کل تراکنش های شاپرکی
* نقدینگی  881  
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کارتخوان  های شبکه شاپرک به اندازه سهم تعداد کارتخوان   های آن شرکت از 
کل کارتخوان   های کشور است. چنانچه این شاخص برای شرکتی باالتر از یک 
سهم  از  بیش  کارتخوان هایش  روی  بانک  آن  تراکنش   های  یعنی جذب  باشد 

تعداد کارتخوان   های آن شرکت از کل کارتخوان   های کشور است.

7-2. اصطالحات و شاخص های تخصصی اقتصادی

7-2-۱. نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

7-2-2. تعریف نقدینگی و حجم پول
در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول 5۱ اطالق می شود. 
مانده  اضافه ی  به  اشخاص  درست  در  مسکوکات  و  اسکناس  پول،  حجم 
سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانک ها52 تعریف می شود. سپرده های 
در  خصوصی  بخش  بهره ی  بدون  کشیدن  چک  قابل  سپرده های  دیداری، 
انواع  دیداری،  غیر  سپرده های  یا  شبه پول  از  منظور  است.  تجاری  بانک های 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های مدت دار هستند که به نسبت 

پول سرعت نقدشوندگی کمتری دارند. 

7-2-3. سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی

7-2-4. تولید ناخالص داخلی
بنا به تعریف بانک مرکزی ج.ا.ا.، کل ارزش ریالي  محصوالت نهایي تولیدشده 
توسط واحدهاي اقتصادي مقیم کشور در دوره زماني معین ) ساالنه یا فصلي ( 
را تولید ناخالص داخلي یا GDP مي نامند شایان توجه است که صرفا مبادالت 

کاالهای نهایی در محاسبات GDP لحاظ می شوند.

7-2-4-۱. تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
با قیمتهای همان سال مورد نظر  ناخالص داخلی  تولید  اگر در دوره ای 
بررسی و اندازه گیری سود به آن تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری گویند.

7-2-4-2. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
از سال هایی که کشور در آن  در بررسی روند تولید ناخالص ملی، یکی 
از لحاظ بیکاری، تورم و تولید در وضعیت خوبی قرار دارد، را به عنوان سال 
پایه انتخاب می کنند. اگر تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمتها در سال پایه 
اندازهگیری شود، به آن تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )حقیقی( گویند.

7-2-5. ارزش اسمی تراکنش ها
شده  گزارش  معمول  مبالغ  همان  تراکنش ها،  اسمی  ارزش  از  منظور 

تراکنش هاست که هیچ عملیات خاصی بر روی آن صورت نگرفته است.

7-2-6. ارزش حقیقی تراکنش ها
اگر در دوره ای، ارزش تراکنش ها بر حسب قیمت های سال پایه اندازه گیری 
به آن ارزش حقیقی تراکنش ها گویند.  از آن حذف شود،  تورم  اثرات  و  شود 

نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است: 

51 quasi money
52 demand deposits

7-2-7. شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش ها
بندی  دسته  مبالغ  ارزش  ترتیب  به  را  تراکنش ها  دهک ها،  تعیین  برای 
کرده و به ۱0 قسمت برابر به لحاظ تعدادی، تقسیم  می نماییم که یک دهم از 
تراکنش های با پایین ترین مبالغ، دهک اول و یک دهم تراکنش های با باالترین 

مبالغ دهک دهم نامیده  می شود.

7-2-8. شاخص هرفیندال-هیرشمن
شاخص هرفیندال - هیرشمن یکی از شاخص هاي مهم و کاربردي براي 
بیان مفهوم تمرکز است .این شاخص از اطالعات همه بنگاه هاي صنعت برای 
اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت استفاده می کند. کاربرد اصلی 
این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات خصوصی، ادغام  ها و تبانی 
بخش   های خصوصی در بازار و نیز انجام روند  های اصالحی رفع این مشکالت 
برای دستیابی به بازار رقابتی است. براي به دست آوردن این شاخص از مجموع 
مربع سهم در بازار صنایع مختلف، اندازه هاي تولید، فروش، نیروي کار و مانند 
آن برای همه بنگاه  ها در صنعت یا بازار استفاده  می شود. در واقع این شاخص به 
هر بنگاه به اندازه سهم آن در بازار وزن می دهد. شاخص هرفیندال- هیرشمن 

)HHI( به صورت زیر تعریف می شود. 

در  موجود  بنگاه   های  تعداد   N و   i )شرکت(   بنگاه  بازار  مربع سهم  که  
هرفیندال-هیرشمن،  شاخص  مختلف  مقادیر  اساس  بر  است.  بازار  یا  صنعت 
وضعیت  نمود.  قضاوت  زیر  جدول  شرح  به  بازار  تمرکز  خصوص  در  می توان 

تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال-هیرشمن

اندازه HHIوضعیت تمرکز

کمتر از ۱000رقابتی

بین ۱000 تا ۱800تمرکز مالیم

باالی ۱800تمرکز باال
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0 به کل هر شرکت از 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  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یکهای کارتخوان یاثربخش یزانعدد حاصل م
شبکه شاپرک  یهای فروشگاهکارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرمقدار آن ب

های کارتخوانهای سهم آن شرکت از کل تراکنش یعنی0 باشد یک یشرکت یشاخص برا نیاست. مثال اگر ا
 ینهای کشور است. چنانچه اکارتخوانآن شرکت از کل های کارتخواناندازه سهم تعداد شاپرک بهشبکه 

از  یشب یشهاکارتخوان یهای آن بانک روجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت یشاخص برا
 های کشور است.کارتخوانآن شرکت از کل های کارتخوانسهم تعداد 

 

 های تخصصی اقتصادیاصطالحات و شاخص
 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی -2-1-1

های شاپرک به نقدینگی= نسبت ارزش تراکنش  ارزش کل تراکنش های شاپرکی
* نقدینگی  881  
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 تعریف نقدینگی و حجم پول -2-1-1

 شود. اطالق می 11 در اقتصاد0 نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول

o های دیداری ی مانده سپردهحجم پول0 اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافه
های قابل چک های دیداری0 سپردهشود. سپردهتعریف می 12هابخش خصوصی نزد بانک

 است. های تجاری ی بخش خصوصی در بانککشیدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهای قرضهای غیر دیداری0 انواع سپردهپول یا سپردهمنظور از شبه

 دار هستند که به نسبت پول سرعت نقدشوندگی کمتری دارند. های مدتسپرده

 سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی -2-1-1

= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی   اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص
*188 نقدینگی   

 
 تولید ناخالص داخلی -2-1-1

تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی  نهایی کل ارزش ریالی محصوالتج.ا.ا.0  بنا به تعریف بانک مرکزی
شایان توجه  نامندمی GDPیا مقیم کشور در دوره زمانی معین ) ساالنه یا فصلی ( را تولید ناخالص داخلی 

 شوند.لحاظ می GDPا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات است که صرف
 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری -2-1-1-1

گیری سود به آن های همان سال مورد نظر بررسی و اندازهاگر در دوره ای تولید ناخالص داخلی با قیمت
 گویند. تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

                                                 

 
11 quasi money 
12 demand deposits 
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 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت -2-1-1-1

سی روند تولید ناخالص ملی0 یکی از سال هایی که کشور در آن از لحاظ بیکاری0 تورم و تولید در در برر
ها . اگر تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمتوضعیت خوبی قرار دارد0 را به عنوان سال پایه انتخاب می کنند

 گویند.قی( حقیگیری شود0 به آن تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )در سال پایه اندازه
 هاارزش اسمی تراکنش -2-1-1

هاست که هیچ عملیات خاصی بر ها0 همان مبالغ معمول گزارش شده تراکنشمنظور از ارزش اسمی تراکنش
 روی آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقیقی تراکنش -2-1-1

ن حذف شود و اثرات تورم از آ گیریهای سال پایه اندازهبر حسب قیمت هاارزش تراکنشای0 اگر در دوره
 .گویندها تراکنش ارزش حقیقی به آن شود0

 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 -2-1-2

قسمت برابر به لحاظ  18ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به ها0 تراکنشعیین دهکبرای ت
های با پایین ترین مبالغ0 دهک اول و یک دهم نماییم که یک دهم از تراکنشمی تعدادی0 تقسیم

 شود.می های با باالترین مبالغ دهک دهم نامیدهتراکنش

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی 
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  
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 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت -2-1-1-1

سی روند تولید ناخالص ملی0 یکی از سال هایی که کشور در آن از لحاظ بیکاری0 تورم و تولید در در برر
ها . اگر تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمتوضعیت خوبی قرار دارد0 را به عنوان سال پایه انتخاب می کنند

 گویند.قی( حقیگیری شود0 به آن تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )در سال پایه اندازه
 هاارزش اسمی تراکنش -2-1-1

هاست که هیچ عملیات خاصی بر ها0 همان مبالغ معمول گزارش شده تراکنشمنظور از ارزش اسمی تراکنش
 روی آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقیقی تراکنش -2-1-1

ن حذف شود و اثرات تورم از آ گیریهای سال پایه اندازهبر حسب قیمت هاارزش تراکنشای0 اگر در دوره
 .گویندها تراکنش ارزش حقیقی به آن شود0

 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 -2-1-2

قسمت برابر به لحاظ  18ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به ها0 تراکنشعیین دهکبرای ت
های با پایین ترین مبالغ0 دهک اول و یک دهم نماییم که یک دهم از تراکنشمی تعدادی0 تقسیم

 شود.می های با باالترین مبالغ دهک دهم نامیدهتراکنش

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی 
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  
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 هیرشمن-شاخص هرفیندال -2-1-5

 شاخص این. است تمرکز مفهوم بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شاخص

 ند.کمی صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت استفاده هایبنگاه همه از اطالعات

های ها و تبانی بخشکاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات خصوصی0 ادغام
 های اصالحی رفع این مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.خصوصی در بازار و نیز انجام روند

 فروش0 تولید0 هایاندازه سهم در بازار صنایع مختلف0 مربع مجموع شاخص از این آوردن دست به برای

 بنگاه هر به شاخص این واقع در شود.می بازار استفاده یا صنعت ها دربنگاه آن برای همه مانند و کار نیروی

  شود.می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندالمی وزن بازار در آن سهم اندازه به
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 بازارهیرشمن0 می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 .قضاوت نمود

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال

 HHIزه اندا وضعیت تمرکز

 1888کمتر از  رقابتی

 1588تا  1888بین  تمرکز مالیم
 1588باالی  تمرکز باال
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