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 هافهرست شكل
 15 ...... 1395 خرداد تیلغا 1392 سال یابتدا از ینگینقد به شاپرک یهاتراکنش ارزش نسبت شاخص روند سهیمقا 1-1 شکل

 18 ............... ینگینقد به اشخاص دست در مسکوک و اسکناس نسبت و شاپرک یهاتراکنش ارزش نسبت سهیمقا  2-1 شکل

 23 ................................................................................................... شاپرک یهاتراکنش ارزش و GDP روند سهیمقا  3-1 شکل

 GDP ........................................................................................................... 26 به شاپرک یهاتراکنش ارزش نسبت  4-1 شکل

 34 ........................................................................1395 مرداد در هاتراکنش تعداد از رشیپذ یهاابزار از کیهر سهم 1-2 شکل

 35 ............................... 1395 مرداد و ریت در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش یتعداد و یمبلغ سهم سهیمقا 2-2 شکل

 36 ................. 1395 مرداد و 1394 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش یتعداد و یمبلغ سهم سهیمقا 3-2 شکل

 37 ...................................................................................1395 مرداد در شاپرک شده ارائه خدمات انواع یتعداد سهم 4-2 شکل

 37 ...............................................................................................1395 مرداد در هاتراکنش مبلغ از خدمات انواع سهم 5-2 شکل

 38 .......................................................................... 1395 مرداد و ریت در خدمات انواع یتعداد و یمبلغ سهم سهیمقا  6-2 شکل

 39 .................................................................... 1395 و 1394 مرداد در خدمات انواع یتعداد و یمبلغ نسبت سهیمقا  7-2 شکل

 44 ..................... ریت ماه  به نسبت 1395 مرداد در استان هر در یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان تعداد در رییتغ  8-2 شکل

 45 ............................................................... 1395 مرداد در استان هر در یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان تعداد  9-2 شکل

 48 .......... 1395 مرداد در سال 18 یباال افراد یازا به استان هر یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان تعداد سرانه  10-2 شکل

 50 ............................ 1395 مرداد در کشور یهااستان در یستمیس فعال یلیموبا و ینترنتیا رشیپذ یهاابزار تعداد 11-2 شکل

 51 .......... 1395 مرداد در استان هر در سال 18 یباال افراد یازا به یفروشگاه کارتخوان یهاتراکنش سرانه تعداد 12-2 شکل

 53 .......................................... 1395 مرداد در( الیر حسب بر) یفروشگاه کارتخوان ابزار یهاتراکنش یمبلغ دامنه 13-2 شکل

 54 .................................................. 1395 مرداد در( الیر حسب بر) ینترنتیا رشیپذ ابزار یهاتراکنش یمبلغ دامنه 14-2 شکل

 55 .................................................... 1395 مرداد در( الیر حسب بر) لیموبا رشیپذ ابزار یهاتراکنش یمبلغ دامنه 15-2 شکل

 58 .................................................................................... یمتیق اول دهک به دهم دهک مبالغ متوسط نسبت روند  16-2 شکل

 60 ............................................................................. خدمات و کاال دیخر خدمت در یمتیق یهادهک مبالغ متوسط 17-2 شکل

 62 .............................................. همراه تلفن شارژ دیخر و قبض پرداخت خدمت در یمتیق یهادهک مبالغ متوسط 18-2 شکل

 67 .................. 1395 ماه مرداد در هاتراکنش کل از موفق یهاتراکنش و ناموفق یهاتراکنش انواع از کی هر سهم 1-3 شکل

 67 ........................................................ 1395 ماه مرداد در ناموفق یهاتراکنش مجموع از خطا انواع از کی هر سهم 2-3 شکل

 73 ......................................................................... 1395 مرداد در هاتراکنش تعداد نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 1-4 شکل

 74 .......................................................................... 1395 مرداد در هاتراکنش مبلغ نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 2-4 شکل

 76 ......................................... 1395 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کیهر یهاتراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم 3-4 شکل
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 78 ........................................ 1395 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش مبلغ از PSP شرکت هر سهم 4-4 شکل

 80 .................. 1395 مرداد و ریت در هاتراکنش کل به یرندگیپذ یخطا نسبت شاخص در PSP یهاشرکت سهیمقا 5-4 شکل

 86 ...... 1395 مرداد در هااستان کیتفک به یفروشگاه کارتخوان یهاتراکنش تعداد از PSP شرکت هر یبازار سهم 6-4 شکل

 89 .. 1395 مرداد در هااستان هر در یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان ابزار تعداد از PSP شرکت هر یبازار سهم 7-4 شکل

 95 .................... 1395 مرداد در استان هر کیتفک به PSP یهاشرکت یفروشگاه یهاکارتخوان یاثربخش شاخص 8-4 شکل

 98 ........................................................................ 1395 مرداد در هاتراکنش تعداد نظر از رندهیپذ بانک هر بازار سهم 1-5 شکل

 99 ......................................................................... 1395 مرداد در هاتراکنش مبلغ نظر از رندهیپذ بانک هر بازار سهم 2-5 شکل

 102.................................................... 1395 سال ماه مرداد در رشیپذ ابزار هر یتراکنشها مجموع از بانک هر سهم 3-5 شکل

 103..................................... 1395 مرداد در رندهیپذ بانک هر در رشیپذ یهاابزار از کیهر یهاتراکنش تعداد سهم 4-5 شکل

 106............................................ 1395 سال ماه مرداد در رشیپذ ابزار هر یتراکنشها مبلغ مجموع از بانک هر سهم 5-5 شکل

 107..................................... 1395 مرداد در رندهیپذ بانک هر یهاتراکنش مبلغ از رشیپذ یهاابزار از کی هر سهم 6-5 شکل

 113................................................ 1395 مرداد در دارتراکنش یبانک یهاکارت تعداد از کننده صادر یهابانک سهم 7-5 شکل

 116............................................................. 1395 ماه مرداد در شده صادر یکارتها بیترک مجموع از بانک هر سهم 8-5 شکل

 117.............. 1395 مرداد در کننده صادر یهابانک از کی هر در دارتراکنش یبانک یهاکارت انواع از کی هر سهم 9-5 شکل
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 هافهرست شكل
 15 ...... 1395 خرداد تیلغا 1392 سال یابتدا از ینگینقد به شاپرک یهاتراکنش ارزش نسبت شاخص روند سهیمقا 1-1 شکل

 18 ............... ینگینقد به اشخاص دست در مسکوک و اسکناس نسبت و شاپرک یهاتراکنش ارزش نسبت سهیمقا  2-1 شکل

 23 ................................................................................................... شاپرک یهاتراکنش ارزش و GDP روند سهیمقا  3-1 شکل

 GDP ........................................................................................................... 26 به شاپرک یهاتراکنش ارزش نسبت  4-1 شکل

 34 ........................................................................1395 مرداد در هاتراکنش تعداد از رشیپذ یهاابزار از کیهر سهم 1-2 شکل

 35 ............................... 1395 مرداد و ریت در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش یتعداد و یمبلغ سهم سهیمقا 2-2 شکل

 36 ................. 1395 مرداد و 1394 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش یتعداد و یمبلغ سهم سهیمقا 3-2 شکل

 37 ...................................................................................1395 مرداد در شاپرک شده ارائه خدمات انواع یتعداد سهم 4-2 شکل

 37 ...............................................................................................1395 مرداد در هاتراکنش مبلغ از خدمات انواع سهم 5-2 شکل

 38 .......................................................................... 1395 مرداد و ریت در خدمات انواع یتعداد و یمبلغ سهم سهیمقا  6-2 شکل

 39 .................................................................... 1395 و 1394 مرداد در خدمات انواع یتعداد و یمبلغ نسبت سهیمقا  7-2 شکل

 44 ..................... ریت ماه  به نسبت 1395 مرداد در استان هر در یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان تعداد در رییتغ  8-2 شکل

 45 ............................................................... 1395 مرداد در استان هر در یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان تعداد  9-2 شکل

 48 .......... 1395 مرداد در سال 18 یباال افراد یازا به استان هر یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان تعداد سرانه  10-2 شکل

 50 ............................ 1395 مرداد در کشور یهااستان در یستمیس فعال یلیموبا و ینترنتیا رشیپذ یهاابزار تعداد 11-2 شکل

 51 .......... 1395 مرداد در استان هر در سال 18 یباال افراد یازا به یفروشگاه کارتخوان یهاتراکنش سرانه تعداد 12-2 شکل

 53 .......................................... 1395 مرداد در( الیر حسب بر) یفروشگاه کارتخوان ابزار یهاتراکنش یمبلغ دامنه 13-2 شکل

 54 .................................................. 1395 مرداد در( الیر حسب بر) ینترنتیا رشیپذ ابزار یهاتراکنش یمبلغ دامنه 14-2 شکل

 55 .................................................... 1395 مرداد در( الیر حسب بر) لیموبا رشیپذ ابزار یهاتراکنش یمبلغ دامنه 15-2 شکل

 58 .................................................................................... یمتیق اول دهک به دهم دهک مبالغ متوسط نسبت روند  16-2 شکل

 60 ............................................................................. خدمات و کاال دیخر خدمت در یمتیق یهادهک مبالغ متوسط 17-2 شکل

 62 .............................................. همراه تلفن شارژ دیخر و قبض پرداخت خدمت در یمتیق یهادهک مبالغ متوسط 18-2 شکل

 67 .................. 1395 ماه مرداد در هاتراکنش کل از موفق یهاتراکنش و ناموفق یهاتراکنش انواع از کی هر سهم 1-3 شکل

 67 ........................................................ 1395 ماه مرداد در ناموفق یهاتراکنش مجموع از خطا انواع از کی هر سهم 2-3 شکل

 73 ......................................................................... 1395 مرداد در هاتراکنش تعداد نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 1-4 شکل

 74 .......................................................................... 1395 مرداد در هاتراکنش مبلغ نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 2-4 شکل

 76 ......................................... 1395 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کیهر یهاتراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم 3-4 شکل
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 78 ........................................ 1395 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش مبلغ از PSP شرکت هر سهم 4-4 شکل

 80 .................. 1395 مرداد و ریت در هاتراکنش کل به یرندگیپذ یخطا نسبت شاخص در PSP یهاشرکت سهیمقا 5-4 شکل

 86 ...... 1395 مرداد در هااستان کیتفک به یفروشگاه کارتخوان یهاتراکنش تعداد از PSP شرکت هر یبازار سهم 6-4 شکل

 89 .. 1395 مرداد در هااستان هر در یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان ابزار تعداد از PSP شرکت هر یبازار سهم 7-4 شکل
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 98 ........................................................................ 1395 مرداد در هاتراکنش تعداد نظر از رندهیپذ بانک هر بازار سهم 1-5 شکل

 99 ......................................................................... 1395 مرداد در هاتراکنش مبلغ نظر از رندهیپذ بانک هر بازار سهم 2-5 شکل

 102.................................................... 1395 سال ماه مرداد در رشیپذ ابزار هر یتراکنشها مجموع از بانک هر سهم 3-5 شکل

 103..................................... 1395 مرداد در رندهیپذ بانک هر در رشیپذ یهاابزار از کیهر یهاتراکنش تعداد سهم 4-5 شکل

 106............................................ 1395 سال ماه مرداد در رشیپذ ابزار هر یتراکنشها مبلغ مجموع از بانک هر سهم 5-5 شکل

 107..................................... 1395 مرداد در رندهیپذ بانک هر یهاتراکنش مبلغ از رشیپذ یهاابزار از کی هر سهم 6-5 شکل

 113................................................ 1395 مرداد در دارتراکنش یبانک یهاکارت تعداد از کننده صادر یهابانک سهم 7-5 شکل

 116............................................................. 1395 ماه مرداد در شده صادر یکارتها بیترک مجموع از بانک هر سهم 8-5 شکل

 117.............. 1395 مرداد در کننده صادر یهابانک از کی هر در دارتراکنش یبانک یهاکارت انواع از کی هر سهم 9-5 شکل
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 فهرست جداول
 14 ............................... 1395 سال نخست ماه سه در ینگینقد به شاپرک یهاتراکنش ارزش نسبت ماهانه سهیمقا  1-1 جدول

 16 ................................ 1395 تا 1392 نخست ماه سه در ینگینقد و یشاپرک یها تراکنش ارزش راتییتغ سهیمقا  2-1 جدول

 17 .............. 1395 سال نخست ماه سه در ینگینقد به اشخاص دست در مسکوک و اسکناس نسبت ماهانه سهیمقا 3-1 جدول

 21 .................... یاقتصاد رشد محاسبه و پول یالمللنیب صندوق ینیب شیپ و افتهی تحقق یداخل ناخالص دیتول آمار 4-1 جدول

 22 ..................................................... 1395 بهار تا 1394 بهار از یجار متیق به یفصل یداخل ناخالص دیتول برآورد  5-1 جدول

 GDP ........................................................................................... 25 به یکارت کیالکترون یهاپرداخت ارزش نسبت  6-1 جدول

 29 .................................................................................................................. شاپرک یهاتراکنش ماهانه آمار سهیمقا 1-2 جدول

 29 .......................................................................... 1394 سال مشابه ماه به نسبت شاپرک یهاتراکنش آمار سهیمقا 2-2 جدول

 30 ................................................................... شاپرک شبکه یهاتراکنش ماهانه ارزش یقیحق و یاسم رشد سهیمقا 3-2 جدول

 31 ....................................................... شاپرک شبکه یهاتراکنش ارزش نقطه به نقطه یاسم و یقیحق رشد سهیمقا 4-2 جدول

 32 ........................................ ریت ماه به نسبت مرداد ماه در یستمیس فعال رشیپذ یهاابزار از کی هر تعداد سهیمقا 5-2 جدول

 33 ........ 1395 مرداد و ریت در بازار یهاابزار کل از یستمیس فعال رشیپذ یهاابزار از کی هر یتعداد سهم سهیمقا 6-2 جدول

 35 ....... 1395 مرداد در یستمیس فعال رشیپذ یهاابزار از کی هر یازا به هاتراکنش متوسط تعداد شاخص سهیمقا 7-2 جدول

 41 .. 1395 مرداد در سال 18 یباال فرد 10,000 هر یازا به کشور در یستمیس فعال رشیپذ یهاابزار نفوذ بیضر 8-2 جدول

 41 . 1395 مرداد در کشور کل سال 18 یباال تیجمع یازا به رشیپذ یهاابزار از کیهر یهاتراکنش تعداد سرانه  9-2 جدول

 42 ............................... هااستان کیتفک به 1395 مرداد و ریت ماه دو در یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان تعداد 10-2 جدول

 46 ... 1395 مرداد و ریت در سال18یباال  افراد یازا به یستمیس فعال یفروشگاه یاهکارتخوان یاستان سرانهعدادت11-2 جدول

 57 .............................................................................. یدهک نسبت شاخص نقطه به نقطه و ماهانه راتییتغ سهیمقا 12-2 جدول

 59 .......................................... رشیپذ ابزار هر یازا به خدمات و کاال دیخر خدمت یمتیق دهک هر مبالغ متوسط  13-2 جدول

 60 .......... رشیپذ ابزار هر یازا به همراه تلفن شارژ دیخر و قبض پرداخت خدمت یمتیق یهادهک مبالغ متوسط  14-2 جدول

 64 ........................................................ 1395 مرداد در هاتراکنش کل از ناموفق و موفق یهاتراکنش سهم و تعداد  1-3 جدول

 66 ................................................... 1395 ماه مرداد در یکارت کیالکترون پرداخت شبکه در داده رخ یهاخطا زیآنال  2-3 جدول

 68 ................................................................................. 1395 مرداد و ریت در هاخطا و هاتراکنش انواع تعداد سهیمقا  3-3 جدول

 69 ................................................. یکارت کیالکترون پرداخت شبکه کل و شاپرک خدمات شده حس یریپذدسترس 4-3 جدول

 70 ................................................ 1395 مرداد و ریت در شاپرک شبکه یهاتراکنش کل از ناتمام یهاتراکنش سهم  5-3 جدول

فهرست جداول

6 
 

 

 75 ................1395 مرداد و ریت در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم سهیمقا  1-4 جدول

 77 .................. 1395 مرداد و ریت در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش مبلغ از PSP شرکت هر سهم سهیمقا 2-4 جدول

 79 ................................. 1395 مرداد و ریت در PSP شرکت هر یهاتراکنش کل به یرندگیپذ یخطا نسبت سهیمقا 3-4 جدول

 81 ........................................................................ رشمنیه-ندالیهرف شاخص ریمقاد به توجه با بازار تمرکز تیوضع 4-4 جدول

 PSP .............................................................................. 82 یهاشرکت بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص محاسبه 5-4 جدول

 83 ............................... 1395 مرداد و ریت در PSP یهاشرکت بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص اختالف سهیمقا 6-4 جدول

 84 ............. 1395 مرداد در استان کیتفک به یفروشگاه کارتخوان یهاتراکنش تعداد از PSPشرکت هر بازار سهم 7-4 جدول

 87 ... 1395 مرداد در استان کیتفک به یستمیس فعال یفروشگاه کارتخوان ابزار تعداد از PSPشرکت هر بازار سهم 8-4 جدول

 91 ........................................ 1395 مرداد در شرکت هر یستمیس فعال یفروشگاه یهاکارتخوان یاثربخش شاخص 9-4 جدول

 92 ................ 1395 مرداد و ریت در شرکت هر یستمیس فعال یفروشگاه یهاکارتخوان یاثربخش شاخص سهیمقا 10-4 جدول

 93 ....... 1395 مرداد در استان هر در PSP شرکت هر یستمیس فعال یفروشگاه یهاکارتخوان یاثربخش شاخص 11-4 جدول

 100...................... 1395 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش تعداد از رندهیپذ بانک هر سهم سهیمقا  1-5 جدول

 104........................ 1395 مرداد در رشیپذ یهاابزار از کی هر یهاتراکنش مبلغ از رندهیپذ بانک هر سهم سهیمقا 2-5 جدول

 108........................................................................... رندهیپذ یهابانک بازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص محاسبه 3-5 جدول

 110..... 1395 مردادوریتدر یکارت یهاتراکنش رندهیپذ یهاانکببازار در رشمنیه-ندالیهرف شاخص اختالف سهیمقا4-5جدول

 112............................................ 1395 مرداد و ریت در دارتراکنش یبانک یهاکارت از کی هر سهم و تعداد سهیمقا  5-5 جدول
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شاخص   های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .1
های مختلفی معرفی و بیین خواهد شد. در همین راستا شاخصدر این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی ت

های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با توان به نسبت ارزش تراکنششوند که از جمله آن میمحاسبه می
توان تغییرات رفتاری در دست اشخاص به نقدینگی، می آن با روند نسبت اسکناس و مسکوک مقایسه روند

مایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه سهم ارزش افراد جامعه در ت
تواند نمایانگر نیز شاخص دیگری است که پرداختن به آن می GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل پرداخت

 جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی باشد. 
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1-1.نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

11 
 

 

 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش .1.1

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

شود. گیرد، محاسبه میکه به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 2درصدی از نقدینگی
 اطالعات مربوط به این شاخص ارائه شده است. 1-1در جدول 

 1395 ماه نخست سال سهدر  ینگیدشاپرک به نق یهاماهانه نسبت ارزش تراکنش یسهمقا  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(
 های شاپرکارزش تراکنش

 )میلیون ریال(
های نسبت ارزش تراکنش

 شاپرک به نقدینگی

 %7/70 786,388,187 10,218,500,000 فروردین

 %9/57 994,293,647 10,385,200,000 اردیبهشت

 %9/78 1,035,680,994 10,595,000,000 خرداد

 

درصد از کل  78/9های شاپرک ماه ارزش تراکنش خردادشود در مالحظه می 1-1همانطور که در جدول 
و نسبت به ماه فروردین  درصدی 2/0، افزایش اردیبهشتنسبت به ماه  این شاخص نقدینگی بوده است که

 داشته است.درصدی   08/2افزایش 

سال جاری که  خرداد ماهلغایت  1392از ابتدای سال  های شاپرک به نقدینگیمقایسه نسبت ارزش تراکنش
بیانگر روند نوسانی و در مجموع  آخرین آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. مربوط به این ماه است،

های شاپرک به نقدینگی به نمودار نسبت ارزش تراکنش ادامهدر  باشد.رو به رشد آن در دوره مورد بررسی می
 ترسیم شده است. 1395 خردادتا  1392های برای سالصورت ماهانه 

                                                 

 
 .1-2-7رجوع شود به پیوست   1
رهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی . آما 2-2-7رجوع شود به پیوست   2

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.و بانکی در گزارش
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 1395 خردادلغایت  1392 اپرک به نقدینگی از ابتدای سالهای ششاخص نسبت ارزش تراکنش روند مقایسه 1-1شکل 

 

 هاینسبت به سال 1395ت سال ماه نخس سهی شاپرک به نقدینگی در هاکاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش
های نسبت به سال 1395های شاپرک در سال بیشتر نقدینگی به ارزش تراکنش با توجه به افزایش ،گذشته

درصدی ارزش  37/25مقابل رشد در  نقدینگی درصدی 73/29 قبل قابل توجیه است، به عبارت دیگر افزایش
 48/44درصدی نقدینگی در مقابل رشد  42/71افزایش  ، 1394 نسبت به خرداد 1395خرداد ها در تراکنش

 درصدی نقدینگی در مقابل رشد 02/124و رشد  1393به خرداد  1395ها در خرداد درصدی ارزش تراکنش
و به همین ترتیب برای دو ماه اردیبهشت  1392به خرداد  1395ها در خرداد درصدی ارزش تراکنش 8/109

سال  سه ماه نخستهای شاپرکی در ر بودن شاخص نسبت ارزش تراکنشتدین توجیه کننده پایینرو فرو
 ارائه شده است.  2-1این آمار در جدول  باشد.های ماقبل میسالابتدایی ماه  سه نسبت به 1395
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1-1-1.نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی
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2-1-1. مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در 
دست اشخاص به نقدینگی



18



19

2-1. بررسی ارزش تراکنشهای شاپرک  در سیکلهای تجاری کشور

1-2-1. برآورد تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی
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2-2-1. قیاس ارزش تراکنش های شاپرک و GDP در طول زمان
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GDP 3-2-1. نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به
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2. شاخص   های عملکردی شاپرک در مرداد ماه 1395
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1-2. آمار عملکردی شاپرک

1-1-2. آمار تعداد و ارزش تراکنش   های شاپرک
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2-1-2. رشد حقیقی ارزش تراکنش   های شاپرکی
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3-1-2. عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش



33



34

4-1-2. عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها
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5-1-2. عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت
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2-2. نفوذ منطقه ای

1-2-2.  ضریب نفوذ ابزارهای پذیرش فعال سیستمی
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2-2-2. سرانه تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در کشور
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3-2-2. تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان
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4-2-2. تعداد ابزار  های پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی
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5-2-2. تعداد سرانه تراکنش   های کارتخوان فروشگاهی در استان   های کشور
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3-2. شاخص های پراکندگی مبلغی تراکنش ها

1-3-2. دامنه مبلغی تراکنش   های ابزارهای پذیرش شبکه
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2-3-2. نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش ها



58

3-3-2. بررسی دهک های قیمتی هر خدمت به تفکیک ابزار پذیرش
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3. کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی
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1-3. سهم تراکنش   های موفق از کل تراکنشها
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آنالیز خطا  های رخ داده در تراکنش  ها    .3-2
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3-3. دسترس پذیری حس شده خدمات
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4-3. آنالیز تراکنش   های ناتمام در شبکه
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4. بررسی عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 

PSP بررسی عملکرد کلی شرکت های  .4-1
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1-1-4. سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت هایPSP از بازار تراکنشهای 
حوزه پرداخت الکترونیک کارت
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2-1-4سهم شرکت هایPSPاز بازار تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش 
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1-2-1-4. بررسی عملکرد شرکت های PSP در تعداد خطاهای تراکنش ها
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 3-4جدول شماره  داشته است. جهتتا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این شود محاسبه می
 منعکس نموده است.را  1395سال در  مردادو  تیردر دو ماه نتایج این بررسی 

 1395 مردادو  تیردر  PSPی هر شرکت هاخطای پذیرندگی به کل تراکنشمقایسه نسبت  3-4جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

 هانسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش

 درصد تغییرات 1395رداد م 1395تیر 

 %0/39- %0/27 %0/66 آسان پرداخت پرشین
 %0/50- %0/90 %1/40 الکترونیک کارت دماوند

 %0/00 %0/06 %0/06 به پرداخت ملت
 %0/04 %0/20 %0/16 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 %0/00 %0/31 %0/31 پرداخت الکترونیک سامان

 %0/01 %0/07 %0/06 پرداخت نوین آرین
 %0/27 %0/43 %0/16 تجارت الکترونیک پارسیان

 %0/00 %0/18 %0/18 خدمات نوین داده ورزی سداد
 %0/48- %0/04 %0/52 سایان کارت
 %0/02 %0/05 %0/03 فن آوا کارت

 %0/00 %0/30 %0/30 کارت اعتباری ایران کیش

 %0/01 *03/0 %0/02* مبنا کارت آریا

ها داشته است. لذا در این جدول بر دهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت، نشان*هر چه این شاخص کمتر باشد
 داده شده است.    یشنما Boldصورت ها، کمترین میزان شاخص به جدول غالبخالف 

خطای تعداد نسبت  منظر، بهترین عملکرد از 1395ماه  مرداددر که اطالعات این جدول مبین آن است 
درصد تعلق داشته است که  03/0با عدد  "یارمبنا کارت آ"ها، به شرکت تراکنشتعداد یرندگی به مجموع پذ

سایان "ها بوده است. پس از این شرکت، شرکت کمترین میزان عددی این شاخص نسبت به سایر شرکت
 اند.های بعدی قرار گرفتهدر جایگاه "فن آوا کارت"و  "کارت

الکترونیک کارت "های ها نیز به ترتیب به شرکتخطای پذیرندگی به کل تعداد تراکنشبیشترین نسبت تعداد 
 اختصاص داشته است. "سایان کارت"و  "آسان پرداخت پرشین"، "دماوند

 به تصویر کشیده شده است. 5-4اطالعات این جدول در نمودار شماره 
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2-2-1-4. اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن 27
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2-4. بررسی عملکرد شرکت های PSP در ابزار کارتخوانهای فروشگاهی  
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1-2-4. سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد تراکنشهای کارتخوان 
فروشگاهی در استانهای کشور
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2-2-4. سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال 
سیستمی در استانهای کشور
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3-2-4. شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد کشوری
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4_2_4. شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر یک از 
استانهای کشور
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5. بررسی وضعیت بانک های صادر کننده و پذیرنده 
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1-5. سهم بازار پذیرندگی

1-1-5.  سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش  ها 
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2-1-5.  سهم هر یک از بانکهای پذیرنده از بازار تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش  
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3-1-5.   اندازه گیری تمرکز در بازار بانک های پذیرنده تراکنش ها
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2- 5.  سهم بازار صادرکنندگی

1-2- 5.  تعداد کل هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنش دار
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2-2- 5.   سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار
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1-2-2- 5.  سهم بانک های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت های بانکی 
تراکنش دار
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 1395 مردادهای صادر کننده در دار در هر یک از بانکهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت 9-5شکل 

کارت  بهدار در هر بانکی تراکنش ایهکارتتعداد  از سهم شود بیشترینمالحظه می 9-5با توجه نمودار 
ها را )در برخی از بانک سهمو کارت اعتباری کمترین اختصاص داشته سپس کارت هدیه و بن کارت  و برداشت

  صفر( داشته است. سهم

 

بانک تجارت
بانک صادرات ایران

بانک آینده 
بانک سامان

بانک کارآفرین
بانک شهر

بانک پاسارگاد
بانک صنعت و معدن

بانک پارسیان
بانک توسعه صادرات ایران

ونزوئال-بانک مشترک ایران 
بانک سرمایه

بانک کشاورزی
بانک سینا

بانک گردشگری
بانک اقتصاد نوین

بانک توسعه و تعاون 
بانک دی

موسسه اعتباری توسعه
بانک خاورمیانه

موسسه اعتباری کوثر مرکزی
بانک ملت

بانک ایران زمین
بانک ملی ایران

بانک رفاه کارگران
بانک سپه

بانک قوامین
بانک انصار

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
بانک حکمت ایرانیان

بانک مسکن
بانک قرض الحسنه رسالت

موسسه اعتباری ملل
شرکت دولتی پست بانک

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سهم کارت هدیه و بن کارت سهم  کارت اعتباری سهم کارت برداشت
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1-2-2- 5.  تعداد و تعداد سرانه هر یک از انواع کارت دارای تراکنش و صادر شده
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توان با توجه به های دارای تراکنش بر روی ابزارهای شاپرکی را میهای برداشت از کارتسهم باالی کارت
 ها در جامعه توجیه نمود. فراگیر بودن و تعداد بیشتر این کارت

های سرانه کارتهای صادر شده در شبکه بانکی کشور و همچنین به بررسی سرانه تعداد کارت 8-5جدول 
 پردازد.می 1395دارای حداقل یک تراکنش بر روی ابزارهای شاپرکی در مرداد ماه سال 

 سال 18سرانه تعداد کارت صادر شده و کارت دارای تراکنش به ازای جمعیت باالی  8-5جدول 

 شاخص

جمعیت باالی  تعداد کارت
 در سال 18

 کشور

سرانه تعداد کارت به ازای هر 
 نفر 

صادر شده توسط 
 هابانک

دارای تراکنش در 
 شبکه شاپرک

صادر شده توسط 
 هابانک

دارای تراکنش در 
 شبکه شاپرک

 65,112,698 217,172,020 کارت برداشت

57,541,569 

3/77 1/13 

 0/00 0/03 71,436 1,661,497 کارت اعتباری

 0/09 2/06 5,302,116 118,593,384 یه و بن کارتتعداد کارت هد

 1/22 *86/5 70,486,250 *337,426,901 مجموع 

های آن در شبکه شاپرک, های صادر شده در جدول فوق, آمار کیف پول الکترونیکی به دلیل عدم پوشش تراکنش* در آمار مجموع کارت
 .ذکر نشده است

 

کارت در کشور  86/5سال کشور  18به ازای هر فرد باالی  1395د ماه گردد در مرداهمانطور که مشاهده می
کارت دارای تراکنش بر روی یکی از ابزارهای  22/1صادر شده است که از این میزان به ازای هر فرد حدود 

های دارای تراکنش در های صادر شده و کارتپذیرش شاپرک بوده است. بخشی از اختالف در سرانه کارت
 ها دانست.های صادر شده توسط بانکهای منقضی در آمار کارتوجود کارت توان به دلیلرک را میشبکه شاپ

 

صادر  هایتراکنش از کل کارت یدارا هایسهم کارتبررسی  .5.2.2.2
 بانک در هر شده

توسط آن بانک  صادر شده هایتراکنش هر بانک از کل کارتهای دارای به بررسی سهم کارت این قسمتدر 
 ارائه شده است. 9-5آمار این بررسی در جدول  شود.میپرداخته 

2-2-2- 5.  بررسی سهم کارت های دارای تراکنش از کل کارت های صادر 
شده در هر بانک
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های دارای تعداد کارت های صادر شدهتعداد کل کارت نام بانک
 در شاپرک تراکنش

ارای های دسهم کارت
-تراکنش از کل کارت

 های صادر شده

 - 59  -** ونزوئال -بانک مشترک ایران 

 %16/46 9,049,183 54,960,787 بانک ملت
 %34/04 14,743,709 43,311,516 بانک ملي ایران

 %35/21 1,608,368 4,567,775 شرکت دولتي پست بانک
 %6/17 23,734 384,510 موسسه اعتباری توسعه

 - 449,646 -** موسسه اعتباری کوثر مرکزی

 - 183,337 -** موسسه اعتباری ملل
 %20/89*** 70,486,251 337,426,901*** مجموع بانک ها

 .9-5ادامه جدول *

در مجموع قوامین های صادر شده توسط بانک کارت انواع تعداد، 1395کزی ج.ا.ا. منتشر شده در خرداد ماه در آخرین گزارش بانک مر*
عدد در مرداد ماه بوده  1،209،482دار این بانک در شبکه شاپرک، این در حالي است که تعداد کارت تراکنشعدد اعالم شده است 67،775

های لذا به سبب باالتر بودن تعداد کارت باشد.مي های صادر شده این بانکتعداد کارت بردار های تراکنشکارت تعداد فزوني که مبین است
از اعالم آن صرف نظر  آمد کهدرصد به دست  100بیش از ، در ستون سهم عدد آن های صادر شدهنسبت به کارت دار این بانکتراکنش

 شد.
 ثبت نشده است. ج.ا.ا. یت بانک مرکزیدر سا مزبور یهابانک صادر شده هایتعداد کارت **

های آن در شبکه شاپرک، های صادر شده در جدول فوق، آمار کیف پول الکترونیکي به دلیل عدم پوشش تراکنشکارتآمار در ذکر ***
 ذکر نشده است.

 

ی های صادر شده در کشور دارای تراکنش بر رودرصد کل کارت 21 حدودشود تنها همانطور که مشاهده مي
های دارای تراکنش در سهم کم تعداد کارت البته. اندبوده 1395ماه  مردادیکي از ابزارهای پذیرش شاپرک در 

های در آمار کارتهای دارای تاریخ منقضي کارتتوان وجود مي های صادره رااز کل کارت شبکه شاپرک
  دانست.ها صادره بانک
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6. جمع بندی
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در  "ملی ایران"و  "ارتتج"، "صادرات ایران"های دار بانکاست؛ در تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش
، "ملی ایران"های دار متعلق به بانکسه جایگاه نخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری تراکنش

 بوده است. "کشاورزی"و  "پاسارگاد"

، بیشترین تعداد متعلق به کارت برداشت، سپس کارت مرداددار در ماه های تراکنشهمچنین در میان کارت
 بوده و کارت اعتباری کمترین تعداد را داشته است.هدیه و بن کارت 

ماه به تفکیک هر بانکی مورد  مردادهای دارای تراکنش در های صادر شده و نیز کارتدر این بخش کارت
سال  18بررسی قرار گرفت و میزان سرانه آن محاسبه شد. نتایج مبین آن بوده است که به ازای هر فرد باالی 

های آن در شبکه شاپرک پوشش داده استثنای کیف پول الکترونیک که تراکنش )بهکارت  86/5کشور 
کارت دارای تراکنش بر روی یکی از ابزارهای  22/1در کشور صادر شده است که از این میزان شود( نمی

های دارای تراکنش در های صادر شده و کارتباشد. بخشی از اختالف در سرانه کارتپذیرش شاپرک می
ها مرتبط های صادر شده توسط بانکدر آمار کارتشده های منقضی فراوانی کارتبه توان اپرک را میشبکه ش
 دانست.
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7. واژه نامه

واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی
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اصطالحات و شاخص های تخصصی اقتصادی
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8. منابع
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